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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAP-
JA ÉS HATÁLYA 

1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépíté-
sét, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más ha-
táskörbe. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél-és feladatrendszer ra-
cionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 

 

1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézmények-
ben történő végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 42/2014. (X.27.) módosításával a nevelési-
oktatási intézmények működéséről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

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

 

1.3. ALAPELVEK 

A köznevelési feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik 
meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe.  

 a köznevelési törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon 
biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára 
aránytalan terhet, 

 a köznevelési törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon 
képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei 
folyamatos korszerűsítéséhez,  

 ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a 
többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetősé-
gek közül számára legkedvezőbbet választva döntsenek. 
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A közoktatás, - köznevelés működtetésében, a feladatok végrehajtásában a gyerme-
kekkel, tanulóval kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bá-
násmód követelményét kötelező megtartani.  

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak joga, 
hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek sze-
rint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. 

Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, 
amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításá-
val. 

 

1.4. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, 
MEGTEKINTÉSE 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó KLIK Szekszárdi Tankerülete 
hagyja jóvá. A szervezeti működés szabályzatait a tanulók, szüleik, a munkavállalók és 
más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben, továb-
bá az intézmény honlapján.  

 

1.5. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valam-
ennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési 
szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan idő-
re szól.  

 

1.6. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA, TEVÉKENYSÉGE 

 
Az intézmény OM azonosítója: 200487 
 
Az intézmény neve:   Szekszárdi Garay János Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 
 
Az intézmény idegen nyelvű neve: János Garay Grundschule 
 
Az intézmény rövid neve:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 
 
Az intézmény rövidített neve:  (elektronikus nyilvántartás és ügyintézés):  

Szekszárdi Garay Általános Iskola és AMI 
 
Székhelye, címe:   7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 
 
Tagintézmények neve és címe:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája  
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.  

 
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye  
7171 Sióagárd, Kossuth u. 2. 
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1.7. SZAKMAI ALAPDOKUMENTUM KELTE, SZÁMA, TÍPUSA 

Kelte:  2014. november 6.  

Száma:  39/2014.(XI.6) EMMI utasítás melléklete 

Alapító neve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye:  1054 Budapest Akadémia u. 3. 

Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

- Sióagárdi tagintézmény esetén a működtető is. 

Működtető neve:                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 (Sióagárdi tagintézmény kivételével) 

Működtető székhelye:                            7100 Szekszárd Béla király tér 8. 

Típusa:  közös igazgatású köznevelési intézmény 

 (általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, 
pedagógiai-szakmai szolgáltatás) 

 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

Székhely:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola,  
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 

 

 

 

 

 

 

 

hosszú bélyegző      körbélyegző 
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Tagintézmények:   Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája 

 

 

 

 

 

hosszú bélyegző      körbélyegző 

 

 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye 

 

 

 

 

 

hosszú bélyegző      körbélyegző 

 

Aláírási és bélyegző használati jogosultság: 

Iskolai ügyben valamennyi ügyirat, levelezés, csak cégjelzéses levélpapíron intézhető. 

 

Az általános aláírásra való jogosultság: 

- az intézményvezető valamennyi ügyben, amely az intézménnyel összefügg 

- az általános (felsős) intézményvezető-helyettes a feladatkörbe tartozó oktatási ügyekben 

- az alsós intézményvezető-helyettes a feladatkörbe tartozó oktatási ügyekben 

- a tagintézmények vezetői a feladatkörükbe tartozó oktatási ügyekben 

- munkáltatói ügyekben KLIK tankerület vezető, intézményvezető  

Iskolai bizonyítványok, azok másolatai: 

- ezen okmányok aláírója az általános iskola 1. 5. és 8. osztályaiban illetve a művészeti 
iskolánál a kezdő és végzős évfolyamoknál csak az iskola intézményvezetője, egyéb évfo-
lyamoknál a helyettesei (általános, alsós, művészeti, tagintézmény) 

- bizonyítvány másolatoknál, csak az intézményvezető 
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II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSA 

 

1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS  

 Az intézmény szervezeti rendszere a szakmai feladatellátáshoz igazodik. A tagintézmé-
nyek közötti feladatok megosztásánál, a vezetői szintek, a vezetők intézményi szintű 
feladatainak meghatározásánál a legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait za-
vartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Szerveze-
ti szempontból ezért a többcélú intézmény szervezeti egységeit azok székhelytől való 
távolsága és alaptevékenységük jellege, az irányítási és képviseleti feladatok megvalósí-
tásának lehetősége alapján határozzuk meg, általános iskolai feladatot ellátó szervezeti 
egység, művészeti iskolai feladatot ellátó szervezeti egység, szakmai szolgáltatás egysé-
ge. 

 
 
 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézmény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A szervezeti egységek feladatait, működési rendjét, a dolgozói feladatokat és hatásköröket 
egyéb szabályzatok, intézményvezetői utasítások, illetve munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 
Általános iskola 

 

 

 
Művészeti oktatás 

 

 

 

 

 

 

 

Liszt Ferenc  
Zeneiskola 

 

 

 
Pedagógiai intézet 

1-4. évf. 
Sióagárd 

1-8. évf. 
Szekszárd 

Néptánc 
Dráma 
Képzőművészet 
Modern tánc 
Társastánc 

Zene 
Néptánc 

Szakmai 
szolgáltatás 

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA 
 



    SZMSZ 
 

11 
 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet 

 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŰ  FELADATOK, TAGINTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI 
MEGOSZTÁSA,  SZERVEZETI KAPCSOLATOK 

3.1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELADATAI 

 A székhely intézmény 8 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. Specialitá-
sa: német nemzetiségi sportiskolai, kompetenciaalapú oktatás. A sióagárdi tagintéz-
ményben 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatási folyik, nemzetiségi német nyelvokta-
tással. 

 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézmény 

Intézményvezető 

Művészeti iskola Általános iskola Pedagógiai Intézet 

1-4. évf. 
Sióagárd 

Tagintézmény vezető 

1-8. évf. 
Szekszárd 

Intézményvezető-
helyettesek (2 fő) 

 

 

MK vezetők: 

Alsó tagozat 
Matematika 
Osztályfőnöki 
Nyelvi 
Testnevelés 
Természet és társ. 
tudomány 

Tagintézmény vezető 

Zongo-
ra 

Fúvós 
(réz, fa) 

Gitár 
vonós 

Szolfézs 
ének 

Tánc 
(néptánc, 

társas-, 
modern-) 

Dráma 

Képzőművészet 

Minőségügyi vezető 

Érdekvédelem 

Szakmai szolgáltatás 
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3.2.   AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS FELADATAI 

A művészeteket szerető, értő és művelő gyerekek nevelése, ezáltal kreatív, harmonikus 
személyiség formálása.  

Áltagos képességű gyerekek pedagógiai programban vállalt művészeti nevelése mellett 
magas szintű tehetséggondozás, szakirányú pályára felkészítés folyik a zeneiskolai tag-
intézményben, és az egyéb művészeti ágakban (képzőművészet, dráma, tánc, foto-
videó) a szakmai alapdokumentumban, a  meghatározott feladat-ellátási helyeken. 

 

3.3    SZERVEZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A szervezeti egységek, és a vezetői szintek meghatározásánál az az alapelv érvényesül, 
hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelmények-
nek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazda-
ságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vé-
telével alakítjuk ki a szervezeti működést.  

 

3.4.    INTÉZMÉNYI SZINTŰ MUNKACSOPORTOK: 

Az intézményi szintű munkaközösségeket, tanszaki közösségeket, feladatra szerveződő 
teameket, az intézmény vezetője hozza létre, élén az általa megbízott vezetők állnak. A 
közösségek, a munkatervben rögzített éves program alapján az intézményvezető, he-
lyettesek, tagintézmény-vezetők szakmai felügyelete mellett működnek. 

Működésük személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik.  

A munkacsoport vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszá-
molót készítenek.  

 

3.5.    ÁTTANÍTÁSOK, KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSOK 

A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a köte-
lező óráikat az általános iskolában, művészeti iskolában tarthatják meg. Az áttanításo-
kat, a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett peda-
gógusokat változó munkahelyen foglalkoztatja az intézmény. 

 

4. A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A DÖNTÉSHOZATAL FÓRUMAI  STRATÉ-
GIAI SZINT (ÖSSZ-INTÉZMÉNYI SZINT)  

4.1.  AZ ALKALMAZOTTIAK, ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET 

Tagjai:  az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott 
vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített. 

Pedagógusok, szakalkalmazottak, iskolatitkárok, oktatási technikus, informatikus. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada 
jelen van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 
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Véleményezési jogköre van:  

 az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, 
nevének megállapításával vagy módosításával, 

 az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával,  

Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jog-
körébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az intézményegy-
ségekhez, tagintézményekhez, eljuttatott hivatalos intézményvezetői levél útján tör-
ténik. 

 

4.2. A NEVELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE, A FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ 
ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT 
BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, NEVELŐTESTÜLETI ÉRTE-
KEZLET 

A nevelési-oktatási intézmény a Köznevelési törvény 57. § (4) bekezdése, valamint a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

 

4.2.1  A NEVELŐTESTÜLET ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.2.1.1.  A NEVELŐTESTÜLET 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdé-
sekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestü-
let tagja minden közalkalmazott pedagógus. 

Tagjai:  A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-
munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. 

 Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakörök: 

 tanító, tanár 

 zenetanár  

 képzőművész, táncpedagógus, drámapedagógus 

 fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus 

Könyvtáros 

A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 
döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

4.2.1.2.  A NEVELŐTESTÜLET FELADATA ÉS JOGAI 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes 
megvalósítása - ezáltal a gyermekek/tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. 
Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő 
jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület 
egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. 
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4.2.1.3.  A NEVELŐTESTÜLET DÖNTÉSI JOGKÖRE: 

 a nevelési/pedagógiai program elfogadása, 

 az SZMSZ és a házirend elfogadása, 

 a nevelési év/tanév munkatervének jóváhagyása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 továbbképzési program elfogadása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó 
vizsgára bocsátásáról 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 az intézményvezetői és intézményegység-vezetői programok szakmai 
véleményezése, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

 saját feladatainak és jogainak részleges átruházása jogszabályokban meghatározott 
más ügyekben. 

 

4.2.1.5.  A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az 
értekezletek időpontját az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakor-
lók - iskolaszék, diákönkormányzat, stb. - 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 nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége 
esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet ha-
tározatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonat-
kozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelő-
testületi értekezlet titkos szavazással határoz.  

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai kö-
zül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezletről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül. A jegy-
zőkönyvet az intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményvezető-helyettesek a 
jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A 
döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, va-
lamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény intézményvezetője vagy vezetősége 
szükségesnek látja. A nevelőtestületi értekezletet a fentieken kívül össze kell hívni, ha 
azt a napirend megjelölésével az intézmény intézményvezetője, az intézményi tanács 
vagy a nevelőtestület egyharmada kéri. Az értekezletet az intézményvezető hívja össze. 
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Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az intézményvezetés döntése 
alapján. Az alkalmi csoportok tagjait a nevelőtestület, vagy az intézményvezetése bízza 
meg. 

 

4.2.1.6.  A TANÉV TERVEZETT ÉRTEKEZLETEI  

 tanévnyitó értekezlet, 

 nevelési értekezlet  

 félévzáró értekezlet  

 tanévzáró értekezlet 

 

4.2.1.7.  A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjai-
ból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkö-
reinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, tanszaki közösségre, vagy 
az intézményi diákönkormányzatra.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestü-
let által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a 
nevelőtestület megbízásából eljár.  

E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, a szervezeti és műkö-
dési szabályzat, a házirend elfogadásánál.  

Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet az intézmény működését érintő bármely kér-
désben véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az intézményvezető azt megvizsgál-
ja, és arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az intéz-
ményegység-vezetők (tagintézmény-vezetők) gondoskodnak.  

 

5.  NEM STRATÉGIAI KÉRDÉSEK DÖNTÉSI FÓRUMAI  

5.1.  AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉRTEKEZLET 

Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a 
más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az in-
tézményvezető által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. In-
formációt közvetít a napi működés formájáról. Az intézményegység-vezetői értekezle-
tet az intézményvezető, távollétében az általános intézményvezető-helyettes vezeti. 

Tagjai:  az intézményvezető és helyettesei, 

a tagintézmény-vezetők,  

Az intézményi vezetői értekezlet saját munkaprogramja szerint ülésezik, a témától füg-
gően meghívhat még más tagokat is. Az értekezletet az intézményvezető hívja össze. 
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5.2.  INTÉZMÉNYEGYSÉGI, TAGINTÉZMÉNYI DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMOK 

5.2.1.  ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG (GARAY J. Á. I., SIÓAGÁRDI ÁLT. ISKOLA) 

5.2.1.1.  ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET 

Tagjai:  az általános iskolában, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi 
dolgozó: a pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, és a közalkalma-
zotti jogviszonyban lévő iskolatitkár és oktatás-technikus. 

Összehívás módja: Az értekezletet az intézmény vezetője hívja össze. Az alkalma-
zotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada je-
len van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 

 

5.2.1.2.  NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

A nevelőtestület az általános iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 A nevelőtestület javaslatot fogalmazhat meg az intézményt és az általános iskolát érintő 
valamennyi kérdésben.  

Az általános iskolai nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át a szakmai munkakö-
zösségekre: 

 tantárgyfelosztás véleményezése, 

 tankönyv-választás előkészítése. 

Az intézményi nevelőtestületi értekezletet az általános iskola feladattervében előre 
meghatározott időben és témában az intézmény vezetője, a sióagárdi tagintézményben 
pedig a tagintézmény-vezető hívja össze. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze az intézményvezető a pedagógusok 
egyharmadának kezdeményezésére. Az értekezletet 8 napon belül meg kell tartani. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha 50 % + 1 fő jelen van, döntéseit 
szótöbbséggel hozza. Ha a döntéskor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot a 
tagintézmény-vezető szavazata dönti el.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.  

 

5.2.1.3.  VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK 

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő te-
vékenységet) vezető beosztású munkatársak, a szakmai közösségek vezetői és az ér-
dekképviseleti szervek képviselői segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és köte-
lezettségekkel. 

 intézményvezető 

 az intézményvezető-helyettesek, sióagárdi tagintézmény vezető 

 a szakmai munkaközösségek vezetői 

 a diákönkormányzat vezetője 

 az intézmény szakalkalmazottainak választott érdekképviselői (közalkalmazotti ta-
nács) 
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 könyvtáros 

 minőségirányítási vezető 

A rendszeresen megbeszéléseket az intézmény vezetője hívja össze, és ő vezeti a meg-
beszélést.  

A vezetőség véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, általában havonta tart ösz-
szejövetelt feladatorientáltan. A döntésekről, intézkedésről feljegyzés készül. 

Vezetőségi értekezlet célja: 

 A felmerülő problémák megoldásának közös kidolgozása. 

 Az elkövetkezendő időszak feladatainak megoldásához szükséges szervezési és 
egyéb teendők megbeszélése, megfelelő stratégia és taktika kidolgozása. 

 Általános tájékozódás és tájékoztatás az intézményi munka, különböző területeiről. 

 Folyamatos információcsere, információáramlás. 

 Az intézményt érintő szakmai, pedagógiai, gazdasági stb. döntések előtti vélemény-
nyilvánítás lehetőségének biztosítása, a demokratikus döntési mechanizmus érvé-
nyesítése. 

 A vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak az intézményvezető meghatá-
rozása szerint, illetve az általuk képviselt szervezeten belül. 

 Az iskolavezetőség az ülések után köteles a döntésekről, határozatokról tájékoztatni 
az irányításuk alá tartozó pedagógusokat.  

 Azokat az információkat, amelyek nem határozatjellegűek, csak a folyamatot segítik, 
a vezetőségnek etikai kötelessége visszatartani. 

 Kapcsolattartás az intézményegységekkel, tagintézménnyel. 

 

5.2.1.4.  SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉRTEKEZLETEI 

Tagjai:  az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok. 

Az egyes munkaközösségek vezetőjét a munkaközösséget alkotó pedagógusok javas-
latára az intézmény-vezető bízza meg három évre. Munkáját az év elején eltervezett 
munkaterv alapján végzi. 

Feladatai: 

 a szakterület gondozása, folyamatos fejlesztése 

 rendezvények meghirdetése, lebonyolítása 

 képzések, önképzések szervezések, segítője 

 szaktermek gondozása 

 az éves munkatervben, tagintézményi feladattervben meghatározottak lebonyolítása 

 a tankönyvválasztás előkészítése 

 a tantárgyfelosztás véleményezése. szakmai, módszertani kérdésekben segítik az is-
kola munkáját 

 részt vesznek az iskolai nevelő – oktató munka belső fejlesztésében (tartalmi és 
módszertani korszerűsítés, innováció) 
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 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 
mérése, értékelése 

 tanulói pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, azok el-
bírálása, eredmények kihirdetése 

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 

 pedagógusok továbbképzésének szervezése öntevékeny szakmai továbbképzés elő-
segítése 

 

Munkaközösségek: 

Az intézményben öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget 

Munkaközösségeink: 

 matematika, fizika, kémia 

 természet- és társadalom tudomány 

 nyelv 

 sport 

 osztályfőnöki 

 alsó tagozat 

 

5.2.2.  MŰVÉSZETI ISKOLAI EGYSÉG (ZENEISKOLA, EGYÉB MŰVÉSZETI ÁGAK) 

5.2.2.1.  ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET 

Tagjai:  a művészeti iskolában, közalkalmazotti jogviszonyban, foglalkoztatott valamennyi 
dolgozó: a pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítő könyvtáros- infor-
matikus, és az iskolatitkár. 

Összehívás módja: Az értekezletet az intézmény vezetője hívja össze. Az alkalmazotti 
értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az érte-
kezletről jegyzőkönyv készül. 

 

5.2.2.2.  NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

A nevelőtestület a művészeti iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai:  Az intézmény valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban levő, művészeti pedagó-
gus-munkakört betöltő alkalmazottja. 

Értekezletek:  A zeneiskolai, egyéb művészeti nevelőtestületi értekezletet a művésze-
ti iskola feladattervében előre meghatározott időben és témában a tagintézmény vezető-
je hívja össze. 
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5.2.2.3.  VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLET 

Tagjai:  intézményvezető, tagintézmény-vezető, tanszakvezetők. 

A tanév elején megállapított munkaprogram, időbeosztás alapján havonta tanácskozik. 
A megbeszéléseket külön tartja a zeneiskola vezetősége és az egyéb művészeti ágak ve-
zetősége.  

Az ülésre – a napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a szülői szer-
vezet, a reprezentatív szakszervezet képviselője is. 

 

5.2.2.4.  TANSZAKOK KÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSE, ÉRTEKEZLETE 

Tagjai:  az adott tanszakokhoz tartozó pedagógusok. 

Az egyes tanszakok vezetőjét a közösséget alkotó pedagógusok javaslatára az intéz-
mény-vezető bízza meg. Munkáját az év elején eltervezett munkaterv alapján végzi. 

A tanszakvezető feladatai: 

 képviseli a tanszakot az intézmény vezetősége felé, 

 irányítja a tanszak tevékenységét, 

 felel a tanszak éves munkatervének elkészítéséért, 

 tanszaki értekezletet hív össze, 

 segíti a pályakezdőket, 

 órákat látogat, 

 javaslatot tesz a tanárok jutalmazására, kitüntetésére. 

 a tanszakvezető félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett közösség mun-
kájáról, 

 számon tartja, és értékeli a nevelők munkáját, eredményeit, 

 szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat, elkészíti a vizsgajegyzőkönyvet, 

 képviseli a közösséget, 

 segíti a minőségirányítási munkát. 

6. AZ INTÉZMÉNYEK KÉPVISELETE , VEZETŐI FELADATOK, HATÁSKÖRÖK 
ÁTRUHÁZÁSA  

6.1.  AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE 

Az intézményt az intézményvezetője képviseli harmadik személyekkel szemben, vala-
mint bíróságok és más hatóságok előtt.  

Az intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény 
dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

 az intézményvezető-helyettesekre, tagintézmény vezetőkre a szakmai képviseletet 
abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézmény illetékes-
ségét, 

 bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. 
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A képviselet főbb elvei, szabályai: 

 az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, 
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen 
SZMSZ fejezetei tartalmazzák,  

 az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézményvezető jogosult 
nyilatkozni, 

 az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak, 

 nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról, 

 a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a 
felelős, 

 a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes 
megismerése nélkül,  

 a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének meg-
őrzése. 

 

6.2.  TAGINTÉZMÉNYEK KÉPVISELETE 

A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja 
meg a tagintézmény illetékességét a tagintézmény-vezető látja el. 

Akadályoztatása esetén képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján átadhatja a 
tagintézmény más dolgozójára. 

 

6.3    A KIADMÁNYOZÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA 

Az intézményi kiadmányozási jogkör gyakorlására a 2/2013 (1.15) KLIK utasítása a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről 
szóló 1/2013.(1.0.2.) KLIK utasítás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
– rendelet iránymutató. 

Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult.  

A tagintézmény-vezetők aláírási jogköre az irányításuk alá tartozó intézmény szakmai 
tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, és a 
szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.  

Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. 

A tagintézmények által készített pályázatokat (ha azok űrlapjaiból egyértelműen más 
nem következik) az intézményvezető írja alá, a Tankerület intézményvezetője ellen 
jegyzi 

 

6.4 A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, HELYETTESÍTÉS RENDJE 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézményvezető, az általános 
intézményvezető-helyettes, az alsó tagozatos intézményvezető-helyettes, a zeneiskolai 
tagintézmény vezető, a sióagárdi általános iskolai tagintézmény-vezető látják el.  
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Munkájukat a munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása 
alapján végzik, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 

Megbízásukat a tantestület véleményének kikérésével az intézményvezető adja, a meg-
bízásának lejártáig. 

 

6.4.1.  AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATA, HATÁSKÖRE 

A többcélú intézmény élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, akinek 
feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:  

 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért.  

 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási életét 

 Gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszer-
tani feltételeiről.  

 Gondoskodik az intézményegységek, tagintézmények tevékenységének koordinálá-
sáról.  

 Irányítja és figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, 
rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális módjáról.  

 Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő 
feladatok ellátásáról.  

 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jog-
szabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe.  

 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek.  

 Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meg-
határozott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képvise-
let mértékét és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az in-
tézményvezetőt illeti meg.  

 Érvényesíti az aláírási és a teljesítésigazolási jogosultságát.  

 Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogo-
sult bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni. 

 Jóváhagyja a tagintézmények tantárgyfelosztását. 

 

6.4.2.  A HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA  

Az intézményvezető – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő 
hatásköröket ruházhatja át:  

A képviseleti jogok köréből:  

Távollét, akadályoztatás esetén az általános intézményvezető-helyettesre. 

A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koor-
dinálását a tagintézmény-vezetőkre illetékességi területükön. 
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6.4.3.  INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESEK 

6.4.3.1. ÁLTALÁNOS HELYETTES 

Az intézményvezetőt intézményvezetési munkájában általános helyettes segíti. 
Vezetői megbízását az intézményvezető adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogo-
kat. 

 Az intézményvezető akadályoztatása esetén intézményvezetői jogkörrel rendelke-
zik, az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű felada-
tok végrehajtására. 

 Irányítja és felügyeli az iskola tanügy-igazgatási munkáját: tanulói felvételek, fel-
mentések, egyéb tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó határozatokat, belső továbbha-
ladáshoz kapcsolódó határozatokat, bizonyítványok, törzslapok adminisztrációját, a 
diákigazolványok kiadását, az iktatás és iratkezelés rendjét.  

 Saját munkaterületén készülő dokumentumok tartalmi és jogszabályi megfelelését 
ellenőrzi, javítja. 

 Felelős a központi (KIR) nyilvántartások, statisztikák elkészítéséért, egy iskolai 
adatbank karbantartásáért. 

 Felügyeli a különböző külső elektronikus nyilvántartó rendszerek adminisztrációját 
és hiteles, naprakész vezetését (diákigazolvány, elektronikus napló, KIR tanulói és 
pedagógus nyilvántartási rendszer, baleseti nyilvántartás). 

 A belső informatikai nyilvántartási rendszer adatbázisa karbantartásának irányítása, 
felügyelete.  

 A külső mérések felelős szervezője (6. 8. évf. kompetenciamérés, központi mérések). 

 Felelős az iskolai oktatáshoz, állami és egyéb külső vizsgáztatáshoz, felméréshez 
kapcsolódó statisztikák elkészítéséért. 

 Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák és különbözeti vizsgák szervezése, dokumentáltatá-
sa. 

 A 8. évfolyam középiskolai továbbtanulásával kapcsolatos tevékenységek bonyolítá-
sáért felelős. 

 Felügyeli a felsős szakmai munkaközösségek tevékenységét. A csoportokhoz tartozó 
pedagógusok közvetlen felettese. 

 Tájékoztatja a tantestületet a továbbképzési lehetőségekről. 

 Tervezi, ütemezi és szervezi a belső képzést. 

 A munkaközösség-vezetők véleményének kikérésével és figyelembe vételével elké-
szíti a tantárgyfelosztást.  

 Megszervezi a tanulók rendszeres felügyeletét.  

 Szervezi a napi oktatási tevékenységet, megoldja az ezzel kapcsolatos eseti feladato-
kat (váratlan helyettesítések, felügyeletek szervezése, teremcserék, tanulók irányí-
tása).  

 Óracserék, bejelentett (MT. szerinti) távollétek írásban (távolléti lapon) történő en-
gedélyezése (intézményvezetővel egyeztetve) a felügyelete alá tartozó munkaközös-
ségekben. 
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 Javaslatot ad az intézményvezetőnek a pedagógusok és az adminisztrációs személy-
zet erkölcsi és anyagi elismerésére. 

 Tanulókat és a tantestületet hirdetésekkel tájékoztatja a soron levő feladatokról. 
„Gondozza” a tanári és intézményvezetői hirdetőtáblát, a hivatalos tanulói hirdeté-
sek tábláját. 

 Számon tartja az elmaradó órákat. A 90 %-os teljesítés alatti esetekben javaslatot 
tesz a pótlásra. 

 Koordinálja a kötelező eszközbeszerzést. 

 Ellenőrzi az iskolában folyó pedagógiai és ügyviteli munkát (belső ellenőrzési terv 
szerint), a pedagógusok adminisztrációs tevékenységét.  

 Aláírási joga és felelőssége van: 

- iskolai bizonyítványokon (ötödik és nyolcadik évfolyam kivételével) 

- az intézményvezető távollétében minden hivatalos iraton. 

 

6.4.3.2. ALSÓ TAGOZATOS HELYETTES 

 Részt vesz a tantárgyfelosztás tervezésében és elkészítésében, illetve elkészíti, elké-
szítteti az órarendet és az éves statisztikai feladatokat. 

 A hozzá kapcsolódó munkaközösségek munkáját irányítja és koordinálja. 

 Felügyeli a pedagógus ügyelet beosztását, - szervezi és lebonyolítja a javító és osztá-
lyozó vizsgákat, a felmérések megíratását. 

 A pedagógusok akadályoztatása esetén gondoskodik a helyettesítésről. 

 Szervezi, ellenőrzi és összesíti az alsó tagozaton jelentkező túlórákat, helyettesítése-
ket és annak pontos dokumentációját. 

 Szervezi, irányítja, ellenőrzi az intézmény oktató-, nevelőmunkát. 

 Pályázatokat ír, folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati tevékenységet. Felelős a 
munkaterületéhez kapcsolódó pályázatok szakszerű megvalósításáért és jogszerű 
elszámolásáért. 

 Óracserék, bejelentett (MT. szerinti) távollétek írásban (távolléti lapon) történő en-
gedélyezése (intézményvezetővel egyeztetve) a felügyelete alá tartozó munkaközös-
ségekben. 

 Javaslatot ad az intézményvezetőnek a pedagógusok és az adminisztrációs személy-
zet erkölcsi és anyagi elismerésére. 

 Tanulókat és a tantestületet hirdetésekkel tájékoztatja a soron levő feladatokról. 
„Gondozza” a tanári és intézményvezetői hirdetőtáblát, a hivatalos tanulói hirdeté-
sek tábláját. 

 Számon tartja az elmaradó órákat. A 90 %-os teljesítés alatti esetekben javaslatot 
tesz a pótlásra. 

 Koordinálja a kötelező eszközbeszerzést. 

 Ellenőrzi az iskolában folyó pedagógiai és ügyviteli munkát (belső ellenőrzési terv 
szerint), a pedagógusok adminisztrációs tevékenységét. 
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 Aláírási joga és felelőssége van: 

- iskolai bizonyítványokon (első és negyedik évfolyam kivételével) 

- az intézményvezető távollétében minden hivatalos iraton. 

 

6.4.3.3. ZENEISKOLAI TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ 

 Az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáért és végrehajtatásá-
ért felelős. 

 Előkészíti, megszervezi, a művészeti vizsgákat (felvételi meghallgatásokat, félévi, év 
végi vizsgákat). 

 Szervezi és irányítja a tanszakok munkáját. 

 Elkészíti a tantárgyfelosztást, órarendet. 

 Szülői értekezleteket tart, a művészeti oktatásban résztvevő tanárok bevonásával. 

 A tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat, az ok-
tatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait. 

 Javaslatot tesz az intézményvezető részére a vizsgák rendjének meghatározására, a 
tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az 
előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes 
tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt. 
75.§-a alapján. 

 Feladata a napi működés során felmerült problémák lokalizálása, valamint az azon-
nali intézkedést igénylő események kezelése. 

 Gondoskodik a szükséges nyomtatványok megrendeléséről. 

 Ellenőrzi a tanári adminisztrációt, vezeti a tanuló nyilvántartást. 

 Koordinálja az iskolai, városi, illetve bármilyen szintű művészeti iskolai szereplése-
ket, rendezvényeket, kiállításokat. 

 Az októberi statisztikát az intézményvezetővel történő megbeszélés alapján elkészí-
ti. 

 Havonta elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket.  

 Együttműködik a gazdasági ügyintézővel a tanulói befizetések nyilvántartását illető-
en. 

 

6.4.3.4. SIÓAGÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ  

 Irányítja, szervezi szervezeti a tagintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben 
képviseli a tagintézményt. 

 Dönt a tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, 
amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik intézményvezetőhöz, ill. amelyekben a 
döntés nem tartozik az intézményegység közösségének hatáskörébe. 

 A hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz a közalkalmazotti tanácsi egyeztetések-
nek.  
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 A jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügy-igazgatási, illetőleg más, tör-
vényben előírt kötelezettségeit. 

 Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztet az 
intézményvezetővel. 

 Szervezi az együttműködést Sióagárdon a külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

 Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését a belső szabály-
zatának megfelelően 

 Elkészíti az éves munkaterv tagintézményre vonatkozó munkatervét. 

 Gondoskodnak a nyilvánosság biztosításáról, közzétételről a közoktatást szabályozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

6.4.4. A HELYETTESÍTÉS RENDJE  

Az intézményvezetőt távollétében az általános helyettes helyettesíti. Mindkettőjük tá-
volléte esetén a helyettesítési feladatokat a Zeneiskolai tagintézmény vezetője és az al-
sós intézményvezető-helyettes látják el. Együttes távollét esetén a művészeti intéz-
ményvezető-helyettes és a sióagárdi iskola tagintézmény-vezetője helyettesítik. Ez 
utóbbi esetben a helyettesítők közös és együttes felelőssége és intézkedési jogköre csak 
az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azon-
nali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  
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III.  BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 

A nevelési-oktatási intézmény 20/2012. (VIII:31) 4. § (1) bekezdése alapján a Szerveze-
ti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzé-
si rendjét. 

 

1.. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK FOGALMA, CÉLJA 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagó-
giai tevékenységére kiterjed. 

Célja:  

 biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 
működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, haté-
konyságát, az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárását, majd a feltárást köve-
tő helyes gyakorlat megteremtését. 

 a vezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 
munkavégzéséről, és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos 
belső értékelések elkészítéséhez 

 

2. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, JOGOSULTSÁGOK 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 
szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. A belső el-
lenőrzésben résztvevők körét az intézményvezető határozza meg. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosul-
tak:  

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, 

 munkaközösség vezetők, tanszakvezetők, osztályfőnökök. 

 

2.1. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK FELADATAI 

Az ellenőrzési rendszer alapjait az e szabályzatokban foglaltak mellett az intézmény-
vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. 

A pedagógus munkaköri leírásokat az intézményvezető helyettesek, tagintézmény ve-
zetők, az Intézményvezetés dolgozói esetében az intézményvezető készíti el. A mun-
kaköri leírásokat minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni.   

 A munkaköri leírás mintákat az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
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Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, egyéb foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a gyermek illetve a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, délutáni tanórákon, irányí-
tott foglalkozásokon 

- az órára/foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, maga- 
tartása a tanítási órán,  

- az óra eredményessége, a nevelési terv/helyi tanterv követelményeinek telje-
sítése,  

- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösség-
formálás. 

A tanítási, zeneiskolai, egyéb művészeti órák, napközis foglalkozások elemzésének isko-
lai szempontjait a szakmai munkaközösségek, tanszakok javaslata alapján az iskola ve-
zetősége határozza meg.  

 

2.1.2. AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI: 

 beszámoltatás  

 óralátogatás 

 dokumentumelemzés 

 értekezleteken való részvétel 

 felmérések, tesztek, vizsgálatok 

 tanügyi dokumentumok ellenőrzése. 

 

2.1.3. A VISSZACSATOLÁS FORMÁI ÉS FÓRUMAI: 

 intézményvezető tájékoztatása 

 munkaközösségi, tanszaki, nevelőtestületi értekezletek 
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IV.   MŰKÖDÉS RENDJE, EZEN  BELÜL A GYERMEKEK, TANULÓK FOGA-
DÁSÁNAK (NYITVA TARTÁS) RENDJE, ÉS A VEZETŐK NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE N VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK 
RENDJE 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012.(VIII.31.) rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül a 
gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben 
való benntartózkodásának rendjét. 

 

1. A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI, ÉS  EGYÉB DOKU-
MENTUMOK 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 
álló – alapdokumentumok határozzák meg:  

- a szakmai alapdokumentum  

- a szervezeti és működési szabályzat  

- a pedagógiai program  

- a házirend  

 
A szakmai alapdokumentum: tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai 
alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén módosítja. 

A pedagógiai program: A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intéz-
ményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Az intézmény pedagógiai 
programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekez-
dése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és 
az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthe-
tő az intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola veze-
tői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban 

Házirend: azokat a szabályokat rögzíti, amelyek biztosítják az oktató-nevelő munka haté-
kony végzését, keretet biztosítanak az iskolai élt kibontakozásához. Rögzíti a diákok jogait, 
kötelességeit, valamint az iskolai élet munkarendjét. Beiratkozáskor minden tanulóknak (szü-
leiknek) át kell adni a házirend egy példányát. A házirend az intézmény honlapján megtekint-
hető.  

 

Az alapdokumentumok részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok:  

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

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  
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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 értekez-
leten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell 
szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv 
egy példánya a tanári szobában a tantestület rendelkezésére áll.  

 

2. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE  

Az intézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek, tanulók vannak, felelős veze-
tőnek is kell lennie. A felelős vezető annak az intézményegységnek a vezetője, ahol a 
gyermekek, tanulók tartózkodnak.  

A vezetők benntartózkodásának pontos beosztását az éves munkaterv tartalmazza. 

 

3.   AZ INTÉZMÉNY, TAGINTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE  

3.1.   ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

3.1.1.   A TANÉV RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig 
tart. A tanév általános rendjéről az emberi erőforrások minisztere évenként rendelke-
zik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munka-
tervben az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. (iskolai szülői szer-
vezet, a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat vé-
leményét). 

 

3.1.2.  A TANÉV RENDJE, ÉS ANNAK KÖZZÉTÉTELE 

A tanév helyi rendje (munkaterv, honlap) tartalmazza az intézmények működésével 
kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: 

a nevelőtestületi értekezletek időpontjai, 

 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap) rendjét, 

 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein 

belül, 

 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, 

 művészeti iskolások beiratkozásának idejét és rendjét. 



    SZMSZ 
 

30 
 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvé-
delmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik meg a tanulók-
kal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.  

 

3.2.  AZ INTÉZMÉNYEK NYITVA TARTÁSA 

Az intézményegységek a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon reggel 7.00 órától 
a tanórák, egyéb foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 
22.00 óráig tartanak nyitva. 

Garay Általános Iskola:   naponta  7.00-22.00 óráig 

Zeneiskola:                      naponta  8.00-20.00 óráig 

Sióagárdi tagintézmény:  naponta  7.30-16.30 

 

3.3.  AZ INTÉZMÉNYEK HIVATALOS MUNKAIDEJE, GAZDASÁGI, EGYÉB ÜGYINTÉZÉS: 

Garay Általános Iskola:  hétfőtől-csütörtökig   7.30- 16.00 óráig,  
pénteken  7.30-13.30 

Zeneiskola:                      naponta   8.00- 16.30 óráig 

Sióagárdi tagintézmény naponta:    8.00- 15.00 óráig 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intéz-
ményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt 
egyébként zárva kell tartani. Az intézményegységek tanítási szünetekben ügyeleti rend 
szerint tartanak nyitva. A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 

 

3.4.  A TANÍTÁSI NAPOK RENDJE 

3.4.1.  A TANÍTÁSI ÓRÁK RENDJE 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban 
lévő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama): 

Általános Iskola:    07.45-14.05 

Zeneiskola:    12.00-20.00 

Egyéb művészeti órák:   13.00-20.00 

A tanítási órák időtartama:  45 perc. 

Az első tanítási óra reggel 745 órakor kezdődik.  

A művészetoktatási intézményegységben az egyéni hangszeres órák időtartama 30 
perc, „B” tagozatos növendékek részére 45 perc. Indokolt esetben az intézményvezető 
rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jo-
gosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető, illetve az intéz-
ményegység-vezetők adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem za-
varhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető és az intézményegység-vezetők 
tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.  
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3.4.2.  AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE 

Az óraközi szünetek időtartama 10-15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend 
szerint. Az óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthető, legkisebb időtartama 5 
perc. 

Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztet-
ni kell. 

A dupla órák az intézményvezető-helyettes engedélyével - az óraközi szünet eltolásával 
- tarthatók, de a pedagógus köteles felügyelet biztosítani a kicsengetésig. 

 

3.4.3.  A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE 

A tanulók számára a helyi tanterv heti öt testnevelési órát tartalmaz,1 amelyet lehető-
ség szerint a délelőtti órarendbe iktatva osztálykeretben kell megszervezni. Ha az osz-
tályok napi és heti terhelése nem teszi lehetővé a délelőtti öt testnevelési óra megtartá-
sát, akkor a délutáni időszakban kell megtartani a két testnevelési órát. A délutáni két 
testnevelési óra kiváltható a tanuló kérésére Nkt 27§ (11) rendelkezései szerint. 

 

3.5.  AZ INTÉZMÉNYI FELÜGYELET RENDSZABÁLYAI 

Az Általános Iskolában évente ügyeleti rendet határoznak meg az órarend függvényé-
ben. Az ügyeleti rend beosztásáért az intézményvezető-helyettesek, illetve a Sióagárdon 
a tagintézmény-vezető a felelős. 

Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az 
ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. 

Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni időszakokra az alábbiak 
szerint: 

   700 – 1700 óráig (pedagógus) 

1700 – 2200 óráig (portás) 

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók ma-
gatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabá-
lyok betartását ellenőrizni. 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztály-
főnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes), illetve a 
részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások a kötelező tanítási órák után 1700 óráig szervezhe-
tők. Ettől eltérni csak az intézményvezető engedélyével szabad (pl. klubdélután). 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

                                                             

1 A 2012/2013-as tanévben a 1.5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be. 
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 a takarékos működtetésért 

 a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A fogászati rendelésre érkező másik iskolák tanulói az épületben nem járkálhatnak. En-
nek felügyelete a portás felelőssége. 

A bérlők kötelesek a helyiségeket, eszközöket a működési és egyéb szabályzatokban 
megfogalmazottaknak megfelelően használni. Ezt a szerződésben rögzíteni kell. 

A foglalkozásokat, rendezvényeket az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
ellenőrizhetik. A rend megtartásáért az ügyeletes a felelős. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A be nem tartásból 
eredő károkért a vétkes nevelő anyagilag felelős, illetve a károkozó személy felderítése 
és anyagi felelősségre vonása rá tartozik. 

A testnevelési foglalkozások ideje alatt az öltöző helyiségeket zárni kell. A be nem tar-
tásból eredő károkért a foglalkozást vezető tanár a felelős. 

 

3.6.   AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁ-
NYOK KEZELÉSI RENDJE 

3.6.1.  AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKU-
MENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) 
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásai-
nak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást 
kizárólag az intézményvezetője 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 pecsétjé-
vel és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szüksé-
ges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatá-
ban 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 intézményvezető-helyettesek) férhetnek 
hozzá. 
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3.6.2. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 
HITELESÍTÉSI RENDJE 

Az iskolánkban használatos elektronikus napló elektronikusan előállított, papír-
alapon, digitális adathordozón tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem 
rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az elektronikus nap-
lóba az adatokat elektronikus úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminiszt-
rációért felelős alkalmazottak. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók ada-
tait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kap-
csolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 

Évi gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat.  

Az intézményvezetője aláírásával hitelesíti, az iskola körbélyegzőjével pecsételi, és ik-
tatja. A napló éves adatait (haladási, értékelési, mulasztási) digitális adathordozón le 
kell menteni, iktatni kell. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és iga-
zolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogvi-
szony más megszűnésének eseteiben. 

 

3.7.  A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FOR-
MÁI, IDŐKERETEI 

Az egyéb foglalkozások jogi meghatározása:  

2011. évi CXC. törvény 4. § 5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy cso-
portos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja  

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglal-

kozásokat szervez 16 óráig, szükség esetén 17 óráig. Az egyéb foglalkozásokról, a 
szakkörről, a sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót ve-
zet. 

A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tan-
órai és az egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott 
tantárgy és a tanár megnevezésével. 

 

3.7.1.  A NAPKÖZIS ÉS A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok: 

 A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a Házirend előírásai 
alapján. 

 A napközi otthon működésének szabályait a nevelő testület állapítja meg, és azt a 
tanulók iskolai házirendjében rögzíti. 

 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérel-
me alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői 
kérés hiányában - az eltávozásra az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 
vagy a napközis nevelő adhat engedélyt. 
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A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveit, és a kizárás lehetősé-
geit a Házirend tartalmazza. 

 

3.7.2. SZAKKÖRÖK, TEHETSÉGGONDOZÁS KERETÉÜL SZOLGÁLÓ CSOPORTOK 

A különböző szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat a magasabb szintű képzés 
igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítják a tagintézmények. A foglalkozáso-
kat vezető pedagógusokat az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre megha-
tározott tematika alapján történnek. A foglalkozások időpontjáról lés a látogatottságról 
naplót kell vezetni. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 
osztályzatának.    

 

3.7.3.  FELZÁRKÓZTATÓ, FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK (KORREPETÁLÁSOK) 

A kompenzáló foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követel-
ményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott pe-
dagógus tartja. Az első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az 
osztálytanító és az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfo-
lyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt ta-
nulócsoportokra kötelező jelleggel - a szaktanárok javaslatára történik. 

 

3.7.4.  SPORTKÖRÖK 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a 
sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak 
a testnevelő tanárok. A sportiskolai képzésben résztvevő tanulók részére délután köte-
lező az edzéseken való részvétel. Az intézmény lehetőséget nyújt tanulóinknak a külön-
böző sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.  

 

3.7.5. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit-és vallásoktatást szervez-
hetnek. A hit-és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.  Az iskola a 
foglalkozásokhoz tantermet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók 
hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

2.7.6. ESETENKÉNTI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon 
való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók az in-
tézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szak-
tanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközös-
ségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az operatív intéz-
ményvezető-helyettes irányítja. 
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Művészeti versenyek 

Szakmai versenyeken (nemzetközi, országos, regionális, megyei) az a növendék, cso-
port vehet részt, akit a tanszak javasol. Az iskola vezetősége és a tanszak tanárai előze-
tes meghallgatást tartanak. A meghallgatás után döntenek arról, hogy ki képviseli az 
adott versenyen az iskolát. 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja - a pe-
dagógiai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális öröksé-
gének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján szervezhetők. Az osztálykirándulás terve-
zetét írásban kell leadni az intézményvezető-helyetteseknek. Csak azok a tanulmányi 
kirándulások ismerhetők el tanítási napnak, amelyek megfelelnek az intézmények ne-
velési/pedagógiai programjában rögzített céloknak és feladatoknak. A tanulmányi ki-
rándulásokat az adott osztály osztályfőnöki foglalkozási-tervében kell tervezni. 

Szülői értekezleten az osztály szülői közösségével egyeztetni kell a kirándulás szerve-
zési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeinek vál-
lalásáról a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk. Szociális helyzete miatt senki sem ma-
radhat le a közös programokról. Ilyen esetben az osztályfőnökök az önkormányzatok 
szociális bizottságaitól támogatást próbál kérni a rászoruló tanulónak. 

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program 
zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 
szükséges felszerelésről is.  

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csopor-
tos külföldi utazáshoz - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport- - az 
intézményvezető engedélye szükséges.  

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért 
felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőnek 
írásban nyújtja be.  

A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, út-
vonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, a 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 látogatáshoz az intézményvezető-
helyettesek, tagintézmény-vezető engedélye szükséges. 

Egyéb rendezvények 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) pedagógus 
felügyelete mellett egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű 
rendezvények lebonyolításához az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény vezetők 
engedélye szükséges. 
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3.8.  GYÓGYTESTNEVELÉS 

Működési rendje: 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi és (szükség esetén) szakorvo-
si vizsgálata alapján könnyített, vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. Gyógy-
testnevelési órán (II. kategória) vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati, 
stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat kell részére 
szervezni. A tanuló orvosi javaslat alapján, testnevelési órán is részt vehet. 

A gyógytestnevelés órákat az iskolában, a gyógy úszást az uszodában kell megszervezni. 
A tanulókat a szűrővizsgálat után az iskolai védőnők, vagy a szakorvosok irányítják a 
foglalkozásokra. 

A gyermek nyilvántartása (név, születési adatok, diagnózis, foglalkozásokon való rész-
vétel) naplóban történik. Hetente két tornatermi és 1 uszodai foglalkozást biztosítunk a 
tanulóknak. 

Munkájuk értékelése a tanítási félévek végén minősítéssel, illetve osztályzattal történik. 

 

3.9.  SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS 

Az intézmény az alapító okiratában meghatározottaknak megfelelően a oktatási tör-
vény  36. §-a alapján az alábbi területeken látja el: 

- szaktanácsadás (oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése) 

- pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk továbbadása) 

- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása. 

 

4.  AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

4.1.  A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSA 

Az intézményekben a hivatalos munkaidőben felelős vezetőnek kell az épületekben tar-
tózkodni. 

Intézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek, tanulók vannak, felelős veze-
tőnek is kell lennie. A felelős vezető annak az intézményegységnek a vezetője, ahol a 
gyermekek, tanulók tartózkodnak. Biztosítani kell, a vezetői feladatos ellátását. A veze-
tő akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend szerint 
kell eljárni 

 

4.2.  A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a ha-
tályos jogszabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazot-
tak munkaköri leírásait a tagintézmény-vezetők készítik el, és az intézményvezető 
hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania 
az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat.  
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A tagintézmény-vezetők tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figye-
lembe vételéve - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a köz-
alkalmazottak szabadságának kiadására. 

 

4.3.  A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a 
nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 
foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztá-
sok összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok 
egyenletes terhelése.  

Minden pedagógusnak személyre szóló munkaköri leírása van, melyet minden év 
szeptember 15.-ig aktualizálni kell. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézmény-
vezető-helyettesek, tagintézmény vezetők állapítják meg az intézményvezető jóváha-
gyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettesek, illetve 
a tagintézmény-vezetők engedélyezik. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 
perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyelet-
kezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy fel-
adatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen.  

A helyettesítést elsődlegesen az „órahiányos” pedagógusok látják el, de a tantervi 
anyagban való lemaradás elkerülése érdekében tartós hiányzás esetén - lehetőség sze-
rint - szakszerűen kell helyettesíteni. 

A pedagógus az intézményvezető-helyettesektől, tagintézmény-vezetőktől kérhet enge-

délyt a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás 

megtartására, a tanórák (foglalkozások) elcserélésére, távolmaradásra, melynek jogos-

ságát az intézményvezető felülbírálhatja. Az úgynevezett „szívességi cserét” az intéz-

ményvezető engedélyezheti. 

A gyermeknapok, a félév, és az évzárás időpontját megelőző egy hónapban csak rendkí-

vüli esetben vehetők igénybe. 

A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban, kell tar-
tani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra 
megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézmény vezető-helyettesének.  

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák meg-
tartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az in-
tézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, és a szakmai munkaközösség-
vezetők, tanszakvezetők javaslatai alapján. A megbízások során figyelembe kell venni a 
pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét. 

 

4.4.  A NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRŰEK MUNKARENDJE 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, az intézményvezető, ta-
gozatvezetők állapítják meg.  Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munka-
beosztásánál figyelembe kell venni az intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.  
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Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenni-
ük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetőjüket, aki tájé-
koztatja erről az intézményvezetőt. 

 

4.5.  A TANULÓK MUNKARENDJE 

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és 
Működési Szabályzat és a tagintézményi házirendek határozzák meg. 

A házirendet a nevelőtestületek – a vezetők előterjesztése után - az érintett közösségek 
véleményének egyeztetésével alkotják meg. A házirend betartása a pedagógiai program 
céljainak megvalósítása miatt az intézményegységek valamennyi tanulójára és az in-
tézményegységekben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 

 

5.  A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK  RÉSZÉRE, AKIK NEM 
ÁLLNAK JOGVISZONYBAN  A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL 

 

Akik nem állnak jogviszonyba az intézménnyel, azok csak engedéllyel, és porta szolgá-
lati ellenőrzés mellett tartózkodhatnak az intézményben. Engedélyezésre intézményve-
zető/tagintézmény-vezető/ intézményvezető-helyettes jogosult, biztosítva a pedagógiai 
tevékenység zavartalanságát. 

Csak azok léphetnek be az intézmény épületébe, akiknek: 

- hivatalos ügyintézésük ezt megköveteli, 

- szülők, akik gyermekeiket hozzák, viszik 

- tanulói jogviszonyban nem álló tanulók, személyek csak azt a helyiséget vehetik 
igénybe, ahol a foglalkozásokat tartják – csoportvezető, hitoktató felnőtt jelenléte 
kötelező, 

- az intézményi javítási, karbantartási és egyéb munkát végzőkre a munkavégzés 
előtt történt megbeszéltek betartása kötelező. 

A székhely-intézményben és a zeneiskolában a vagyonvédelmet portaszolgálat biztosít-
ja.  
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V.  AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A  KAPCSOLATTARTÁS  
FORMÁI ÉS RENDJE  

 

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők, tanulók, növendékek alkotják. 

Az iskola közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat, az e fejezetben felsorolt közösségek 
révén és módon érvényesíthetik. 

 

1.    A TAGINTÉZMÉNYEKKEL,  INTÉZMÉNYEGYSÉGEKKEL VALÓ KAPCSO-

LATTARTÁS RENDJE  

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012 EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles tagintézmény esetén a tag-
intézménnyel való kapcsolattartás rendjét. 

 

1.1. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK: 

Az intézménynek a tagintézménnyel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. A 
napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és a tagintézmény vezetőnek is kezdemé-
nyeznie kell a kapcsolat felvételt. Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles fi-
gyelembe venni azt, hogy:  

 az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a tagintézményt, il-
letve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, 

 az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a 
tagintézmény is megfelelő súlyt kapjon. 

A tagintézmény vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fon-
tos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé.  

 

1.2. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI: 

 személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

 telefonos egyeztetés, jelzés, 

 írásos tájékoztatás,  

 értekezlet,  

 a tagintézmény ellenőrzése,  

 az előzőekben megjelölt fórumok, szervezeti formák. 
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2. AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG ÉS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE 

2.1. KÖZALKALMAZOTTAK 

Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókból tevődik össze. Munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a 
munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak 
egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő 
munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő közalkalmazott. 

 

2.2.  AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a vá-
lasztott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A kapcso-
lattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, ame-
lyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

 

2.2.1. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI  

Különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlé-
sek, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv 
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelő-
testületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg 
kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor 
ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül 
sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

 

3.  A TANULÓI KÖZÖSSÉG , A KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE 

3.1.  AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK, TANULÓCSOPORTOK 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközössé-
get alkotnak. Az osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét 
az órarend szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának egysége megválasztja 
az osztály diák-önkormányzati tagját küldöttet delegál az intézmény diákönkormányza-
tának vezetőségébe, az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. 

 

3.2.  AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG VEZETŐJE: AZ OSZTÁLYFŐNÖK 

Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt a 
szakmai intézményvezető-helyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javasla-
tát figyelembe véve az intézményvezető bízza meg. A megbízásnál elsődleges szempont 
a pedagógiai felkészültség, elhivatottság. 
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3.2.1.  FELADATA, HATÁSKÖRE (A MUNKAKÖRI LEÍRÁS TARTALMAZZA) 

 alaposan ismernie kell tanítványait, 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfej-
lődés tényezőit figyelembe veszi, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanu-
lók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, logopédus gyógytest-
nevelő),  

 az intézmény vezetése napi kapcsolatot tart a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű 
tanulók érdekében, szükség szerint közvetlenül a gyermekvédelmi szolgálattal, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 
különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 
elé terjeszti, 

 mikro- és szülői értekezletet tart, az első, az ötödik évfolyamon ajánlott családláto-
gatást végezni. A többi évfolyamon szükség esetén látogat. 

 A tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartá-
sáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz, pon-
tos határidőre történő vezetésével), a félévi és év végi statisztikai adatok szolgálta-
tását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, 

 saját hatáskörében – indokolt esetben – évi három nap távollétet engedélyezhet osz-
tálya tanulójának, igazolja a gyermek hiányzását, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kedvezmé-
nyekre, segélyezésre, valamint büntetésre, 

 aktívan részt vesz a DÖK munkájának segítésében, javaslataival és észrevételeivel, a 
kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményessé-
gét, 

 nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít, 

 szükség esetén kapcsolatot tart az osztályába járó etnikai tanulók ügyeiben a helyi 
kisebbségi önkormányzattal, 

 két havonta ellenőrzi a tájékoztató füzet bejegyzéseinek helyességét. 

 

3.3.  DIÁKKÖZGYŰLÉS 

Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola 
tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése alapján – a diákok küldöttei vesznek részt. 
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A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 
hozni. 

A diákközgyűlésen az iskola intézményvezetője és a diák-önkormányzati vezetők be-
számolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok hely-
zetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákön-
kormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik problémáik megoldását. A diá-
kok kérdéseire, kéréseire az intézményvezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. 
Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az 
iskola intézményvezetője kezdeményezi. 

 

3.4.  A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 

3.4.1. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETE 

A köznevelési törvény 62-64 §-ai rendelkeznek a tanulóközösségek és a DÖK-ot érintő 
kérdésekben. 

 

3.4.2. A DÖK MŰKÖDÉSI RENDJE 

 „A tanulók, tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányza-
tot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valameny-
nyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a 
választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá."”Az iskolai diák-
önkormányzat élén működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai 
diáktanács áll. 

 A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai-diáktanács 
képviseli (jogait gyakorolja). 

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola diákmozgalmat segítő tanár támogatja 
és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvénye-
sítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. 

 A diáktanács a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből álló tanácskozási 
fórum, mely összejöveteleit a DÖK működési rendjében meghatározottak szerint ha-
vi rendszerességgel tartja. 

 Az intézményvezető munkakapcsolatot tart a DÖK vezetőjével és a segítő tanárral. 

 

3.4.3. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 
zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, beren-
dezéseit az intézményi SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint térítés-
mentesen veheti igénybe. 
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4.  A VEZETŐK, ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZETET (KÖZÖSSÉG) KÖZÖTTI 
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA  

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012 EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolaszék, 
valamint az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét. 

 

4.1.  A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG, - A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

Az intézmény szülői szervezetei: Általános iskolai (Szd., Sióagárd), Művészeti iskolai  

Az intézmény szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai Szülői 
Szervezet vezetősége. 

A Szülői Szervezetet képviseleti úton választják, iskolai osztályok, szolfézs csoportok, 
tanszakok szülői képviseletei. Minden közösség 2-5 tagot delegál az iskolai szülői szer-
vezetbe. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat képviselőik, vagy az osztály-
főnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az intézményi Szülői Szervezet vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek 

több mint 50 %-a jelen van. Döntését nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézmény-egységek Szülői Szervezet vezetőségét az iskola intézményvezetőjének 

tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az 

intézmény(ek) feladatairól, tevékenységéről.  

Az Szülői Szervezet elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, a tagin-

tézmények elnökei pedig a tagintézmény vezetőkkel. 

 

4.2.  A SZÜLŐK SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁSI RENDJE 

Az intézmény – a köznevelési törvénynek (13-14 §) megfelelően – a tanulókról a tanév 
során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és 
egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájé-
koztatás a fogadóórákon történik. 

A szülők az iskola pedagógiai programjáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról és 

házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesektől, tagin-

tézmény-vezetőktől, osztályfőnököktől kérhetnek tájékoztatást.  

Az iskola pedagógiai programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, meg-

tekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya mindegyik tagintézményben és a 

központi intézmény iskolai könyvtárban és a tanári szobában található meg. 

 

4.3. A SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RENDJE 

Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök, 

művészeti tanár tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól az év eleji értekezleten 

kapnak tájékoztatást. A leendő első osztályosok szüleinek a beiratkozást követően a 

tanév befejezése előtt tájékozató szülői értekezletet kell tartanunk. Az osztályközössé-

gek év eleji értekezletén lehetőséget kell biztosítani az osztályban tanító új pedagógu-

soknak a bemutatkozására. 
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Az iskola tanévenként 3 szülői értekezletet tart. 

Rendkívüli szülői értekezletet az intézményvezető, helyettesek, tagintézmény-vezetők 

és a Szülői Szervezet elnöke hívhat össze – a felmerülő problémák megoldására. 

 

4.4. A SZÜLŐI FOGADÓÓRÁK RENDJE 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulók-
ról a szülők számára. Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként 5 alkalommal tart 
szülői fogadóórát (november, január, április, - december, május egyéni értesítés sze-
rint). 

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is be-
hívhatja az intézményi fogadóórára.  

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyer-
meke pedagógusával, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pe-
dagógussal. 

 

4.5.  A SZÜLŐK ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁSI RENDJE 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet51§(3) bekezdé-
sének előírásai szerint történik. 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó miden érdemjegyet és írásos be-
jegyzést az elektronikus naplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében feltüntetni. A tájé-
koztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellát-
nia, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján. Ameny-
nyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt a magatartásfüzetbe dátummal és 
kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt tan-
tárgyanként havonta lehetőleg 1-2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az elektronikusnapló és a tájékoztató füzet érdemje-
gyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket.  

Az osztályfőnökök a félévi és az év végi értesítőben a pedagógiai programnak megfele-
lően szöveges értékelést adnak a tanulók előmeneteléről.  

Az osztályfőnökök a szaktanárral egyeztetve december és május hónapban, írásban ér-

tesítik azon tanulók szüleit, akik valamilyen tárgyból bukásra állnak. 

 

5.   AZ ISKOLASZÉK ÉS AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE  

Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére az intézmény működésében 
érdekelt szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék működik, melybe 
a szülők, a nevelőtestület és a diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet, va-
lamint a fenntartó delegálhat tagot. Az iskolaszék maga állapítja meg működésének 
rendjét, munkaprogramját és megválasztja tisztségviselőit. Az iskolaszéket az elnök 
képviseli. Az intézményvezető félévenként egyszer beszámol az intézmény működésé-
ről. 
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6. INTÉZMÉNYI TANÁCS  

Az intézmény helyi közösségeinek érdekképviseletére intézményi tanácsot kell létre-
hozni. A tanácsot a szülők, a nevelőtestület és a székhely - Szekszárd önkormányzatá-
nak delegáltjaiból kell megalakítani. Az intézményi tanács jogi személy, mely hatósági 
nyilvántartással jön létre, ügyrend alapján működik. Az intézményvezető félévenként 
egyszer beszámol az intézmény működéséről. 

 

7.  A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunk-
ban a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása 
érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

7.1.  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 szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 
engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 
rendkívüli időjárás stb.). 

 

7.2.  A SZÜLŐ A TANÍTÁSI NAPRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁST 

Szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára előzetes távolmaradási 
engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban kérhet. Az engedély 
megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető 
dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a ta-
nuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 
azok okait.  

 

7.3.  A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE 

Az elektronikus napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló 
szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási 
jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a ta-
nuló hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osz-
tályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök 
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az intézményvezető-helyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankö-
telezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

7.4.  IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSOK ESETÉBEN AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATA: 

 első igazolatlan óra után: az elektronikus napló adatai révén a szülő értesítése  

 tízedik igazolatlan óra után: a szülő, kormányhivatal,a gyermekjóléti szolgálat ikta-
tott postai levélben történő értesítése 

 harmincadik igazolatlan óra után: a szülő, szabálysértési hatóság, gyermekjóléti 
szolgálat postai úton történő értesítése, (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mu-
lasztás következményeire. 

 

7.5.  A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló kö-
zötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intéz-
mény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a 
tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével össze-
függésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket 
a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesí-
tésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfe-
lelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője 
egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja 
minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog 
létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasz-
nosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés 
tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az in-
tézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 
díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél 
(a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást il-
letően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 
megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

7.6.  A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZA-
BÁLYAI 

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 na-
pon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye 
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ meg-
szerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 
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  A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszé-
lés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fe-
gyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtes-
tület 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 napi-
rendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban is-
mertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel.  

A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fe-
gyelmi 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 meghí-
vott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek 
csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás cél-
jára 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 in-
tézmény intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárás-
ban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatol-
ni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtes-
tületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) 
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

7.6.1. A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁ-
LYAI 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető esemé-
nyek feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sé-
relmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az 
egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megál-
lapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  
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 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes talál-
kozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg 
kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanu-
lót és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény intéz-
ményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban 
értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, 
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az in-
tézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelölé-
séhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szük-
séges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles 
a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 
három hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezá-
ruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézet-
különbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyző-
könyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességsze-
gő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodás-
ban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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VI. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA, 
BELEÉRTVE A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, VALAMINT 
AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZ-
SÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁST  

 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, 
formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi 
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

 

1. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE 

1.1. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK CÉLJA, FORMÁJA, ÉS MÓDJA 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi- és 
szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb 
ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. 

A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői 
rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkal-
mazottaival - 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. 

Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsola-
tot tart számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti a közös fenntartásban működő 
intézményekhez és szervezetekhez. 

 

1.2. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZERE 

 a fenntartóval - Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményeivel, 

 a működtető- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 előminősített referenciaintézményként- a régió általános iskoláival 

 Önfejlesztő Iskolák Egyesületével 

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 
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 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

 nevelési tanácsadó szolgálattal és a szakszolgálattal,  

 a művelődési házzal és a könyvtárral, 

 a történelmi egyházak szervezeteivel, 

 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

 a település egyéb lakosaival, 

 egyéb szervezetekkel. 

A gyermekvédelmi hatóságokkal és a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot az intéz-
mény vezetés tartja. A szolgálat munkájáról tájékoztatják a pedagógusokat és szülőket. 

 

2.1. MÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Az intézmény más oktatási intézményekkel szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű 
kapcsolatot alakíthat ki. Formái rendezvények, versenyek. A kapcsolatok rendszeressé-
ge a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.  

 

2.2. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012 EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi 
felügyelet és ellátás rendjét. 

Az intézmény a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása 
alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként biztosítja a tanulók rendszeres 
egészségügyi felügyeletét.  

Az egészségügyi ellátást biztosító gyermekorvos munkatervet készít, a védőnőkön ke-
resztül tartja a kapcsolatot az iskola vezetőségével. Előre ütemezve végzi a szűrővizsgá-
latokat és a védőoltásokat. 

A gyermekorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a 
tanulók (Sióagárd). Ezen túlmenően a védőnők fogadják a gyerekeket egészségügyi 
problémáikkal. A tanulók évente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. 

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket 
és szűrővizsgálatokat tartalmaz. 

Az intézmény felnőtt dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló tör-
vény keretében ügyeletes orvosi ellátást biztosít. Ő végzi el a törvényben előírt rend-
szeres szűréseket is. 

 

2.3. AZ ALKALMAZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEI: 

 Új belépő alkalmazottat csak munkaköri-alkalmassági orvosi vizsgálat után lehet 
munkába állítani. Vizsgálatra küldés az iskolatitkár feladata. 

 Egyéb állományban foglalkoztatott alkalmazottak az egészségügyi kartonon megha-
tározott időközönként ismétlődő orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni. 
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 Az intézmény minden alkalmazottja - előírt időközönként - tüdőszűrő vizsgálaton 
köteles részt venni, a megjelenésről az igazolást a titkárságon kell leadnia. Ellenőr-
zése minden szeptemberben az iskolatitkár feladata.  

 Kétévenként minden alkalmazott köteles üzemorvosi szűrővizsgálaton megjelenni. 
A figyelemfelhívás az iskolatitkár feladata. 

 

2.4. A DOHÁNYZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI 

Az intézményben- ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú terü-
letrészt, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intéz-
ményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a do-
hányzás, és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 

 

2.5. AZ INTÉZMÉNYT TÁMOGATÓ SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy 
a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, a támoga-
tással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről. Az intézmény a kapott tá-
mogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezet, hogy abból a támoga-
tás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható, a támogató 
ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

 

2.6. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és meg-
szüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszer-
hez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az 
intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 
szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Az általános iskolai tanulók, szüleik fordulhatnak: 

- szociális, egészségügyi, mentális problémákkal osztályfőnökükhöz,  

- a Családsegítő Központhoz  
(címe: Szekszárd, Vörösmarty u. 5., telefonszáma: 74/511 482),  

- a Szociális Irodához  
(címe: Szekszárd, Vörösmarty u. 5., telefonszáma: 74/311 630),  

- a Nevelési tanácsadóhoz  
(Szekszárd, Kinizsi u. 1., tel.: 74/511-958),  
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- az Ifjúsági lelki segély szolgálathoz (06/80-204-075), drogambulanciához  
(RÉV Szenvedélybeteg Szolgálat, Szekszárd, Munkácsy M. u. 7/A., tel.: 74/511 585) 
fordulhatnak. 

- Pályaválasztási ügyekben elsősorban az osztályfőnök, ill. az általános intéz-
ményvezető-helyettes adnak tanácsot, segítséget a szülőknek és tanulóknak. 

 

2.7. A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEIVEL A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉ-
NYŰ ILL. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ 
GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSA, FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ KAP-
CSOLATTARTÁS 

Az intézmény az alapító okiratában rögzített körben integrált oktatás-nevelés kereté-
ben gondoskodik a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásáról, fejlesztéséről.  

Amennyiben a sajátos nevelési igény gyanúja az intézmény pedagógusaiban felmerül, 
az illetékes intézményegység vezetője a vonatkozó jogszabályban rögzítettek szerint a 
Nevelési Tanácsadóhoz fordul segítségért.  

Az intézményegységekbe érkező szakvélemények alapján az intézményegység vezetője 
minden esetben felveszi a kapcsolatot a nevelési tanácsadóval, hogy a gyermek, tanuló 
állapotára vonatkozó, szakvéleményben rögzített megállapításokat közösen értelmez-
zék, a fejlesztés pontos tartalmát, időkeretét, a kiscsoportos fejlesztés lehetőségeit, a 
fejlesztés és a fejlődés szükséges dokumentálását minden egyes gyermek, tanuló eseté-
ben meghatározzák. A kapcsolatfelvételt intézményünk részéről attól függetlenül kell 
kezdeményezni, hogy melyik szakszolgálati szervezet szakvéleményéről van szó. Az 
egyeztetésen részt vesznek a gyermek, tanuló fejlesztésében közreműködő pedagógu-
sok ill. a nevelési tanácsadó érintett/kijelölt szakemberei. Az egyeztető megbeszélésről 
feljegyzést kell készíteni. A feljegyzésnek ki kell térnie a fejlesztési folyamat ellenőrzé-
sének ütemezésére, módjára is.  

Amennyiben a gyermek, tanuló pedagógusai úgy ítélik meg, hogy a tanuló megváltozott 
viselkedése a nevelési tanácsadás kereteibe tartozó szakértelmet kíván, az intézmény-
egység-vezető kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a szülővel és a nevelési tanácsadóval. 
Vita, véleménykülönbség esetén a jogszabályban rögzített eljárást kell alkalmazni.  

 

2.8. AZ INTÉZMÉNY EGYÉB KÖZÖSSÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSA 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kultu-
rális és sport tevékenység jellemző. A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvé-
nyekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. 

Az intézmény, különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kap-
csolatot, illetve tagja szakmai egyesületeknek. 

Az intézményvezető, tagintézmény-vezetők és az intézményvezető helyettesek szerve-
zik a kapcsolattartást az intézménnyel kapcsolatban álló intézményekkel, állami, ön-
kormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.  

 



    SZMSZ 
 

53 
 

VIII.  AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HA-
GYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL  KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezé-
sek rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 

 

1. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK  RENDJE 

1.1.  A HAGYOMÁNYÁPOLÁS CÉLJA ÉS KÜLSŐSÉGEI 

A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyomá-
nyok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állan-
dóságot és folytonosságot teremt a gyermekintézményeink mindennapi életében. In-
tézményünk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. 

Az intézményegységek, tagintézmények, eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesz-
tése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskola-
közösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezése rendezése és megtartása a gyermekek/ 
tanulók nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.  

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet 
formálást, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre 
nevelik. 

 

1.2. INTÉZMÉNYI SZINTŰ ÜNNEPÉLYEK 

 Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

 Június 4.- A nemzeti összetartozás napja 

 Október 23-a Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége 

 Október 6-a, nemzeti emléknap (osztálykeretben) 

 

1.3. EGYÉB RENDEZVÉNYEK: 

 tanévnyitó ünnepély 

 tanévzáró ünnepély 

 ballagási ünnepély 

 karácsonyi ünnepély 

 farsangi bál 

 Garay nap, sport nap 

 kiállítások 

 hangversenyek 
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1.4. AZ ISKOLAI ÜNNEPÉLYEKEN KÖTELEZŐ VISELET 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhá-
ban kell megjelenniük kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő 
eseményei vagy követésre méltó személyei iránt.  

Az ünnepi egyenruha a lányok részére sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz; a fiúk 
részére sötét nadrág, fehér ing. 

A pedagógusok öltözete az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözék: sötéték vagy fekete 
szoknya/nadrág, fehér blúz/ing. 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, 
a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.  

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos fel-
adatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

2. A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL  KAPCSOLATOS FELADATOK 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a fel-
adata. A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, egyéb kulturális ver-
senyek, egyéb sportversenyek, egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket 
a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi 
rendezvényekre való színvonalas felkészítés és felkészülés - a képességeket és a 
rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon a pedagógusoknak és a 
tanulóknak egyaránt. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyomá-
nyokat teremtsen, és gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, 
megőrzéséről is. 
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IX. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK  

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012.. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményi védő, óvó előírá-
sokat. 

 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  

1.1. BALESETVÉDELMI OKTATÁS 

Az iskolában az osztályfőnökök az első tanítási napon balesetvédelmi oktatásban része-
sítik a tanulókat.  

Témák: 

 Helyes közlekedés az utcán. 

 Baleseti veszélyforrások az iskolában. 

 Védekezés a balesetek ellen. 

 Mi a teendő baleset esetén? 

 Az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás. 

 A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások. 

 A tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 
ismertetni. A balesetvédelmi oktatás tényét (tartalmát és időpontját) dokumentálni 
kell. Az iskolákban az osztály- illetve foglalkozási-naplókban kell rögzíteni. 

Az iskolák házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 
tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

1.2. TANTÁRGYAKKAL KAPCSOLATOS BALESETEK 

Az iskolákban testnevelés, technika-háztartástan, fizika, kémia és informatika órákon, 
továbbá a művészeti iskolában a képzőművészeti-, zene- és néptánc-órákon a tanév ele-
jén a tantárggyal kapcsolatos baleseti veszélyekről tájékoztatni kell a tanulókat. Ennek 
időpontját a naplóban rögzíteni kell. Minden - fenti tantárgyat tanító - szaktanár ren-
delkezik erre vonatkozó írásos balesetvédelmi anyaggal. 

 

1.3. TANÍTÁSI SZÜNETEKRE BALESETVÉDELMI OKTATÁS 

A téli, tavaszi és nyári szünetek előtti héten megismételjük az oktatást az évszak adta 
veszélyforrások előtérbe helyezésével.  

 

1.4. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK ELŐTTI BALESETVÉDELMI OKTATÁS  

Tanulmányi kirándulások előtt az osztályfőnöknek/szervező pedagógusnak balesetvé-
delmi oktatást kell tartani. Ezt a naplóban is rögzíteni kell.  
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2. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK TEENDŐI BALESET BEKÖVETKEZÉSE-
KOR 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy 
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, 
illetve gondoskodnia kell a sérült/beteg az orvoshoz történő elszállításáról, 

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

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 
intézményvezetőjének. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt 
kell vennie. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvo-
si segítséget. 

Az iskolában történt mindenféle balesetről, sérülésről feljegyzést kell készíteni, és ki 
kell vizsgálni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan 
lett volna elkerülhető a baleset.  

A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balese-
tek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

3. A TANULÓBALESETEKKEL  KAPCSOLATOS ISKOLAI FELADATOK A MA-
GASABB JOGSZABÁLY ALAPJÁN  

 Ha bármilyen okból 3 napon túl gyógyuló baleset következett be az 
óvodában/iskolában, a balesetet a felügyelő vagy órát tartó pedagógusnak jelenteni 
kell az tagintézmény-vezetőnek, vagy az intézményvezető-helyettesnek. Az iskola-
titkár értesíti az ERGONOM intézményi munkavédelmi felelősét, aki a baleset 
körülményeit kivizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv 1 példányát a 
tanulónak kell adni. 

 A súlyos balesetet az intézménynek telefonon, személyesen, vagy telefaxon azonnal 
jelenteni kell a fenntartónak. 

 Súlyos az a baleset, amely halálos, életveszélyes, az érzékelő-képesség, beszélőké-
pesség elvesztését okozza, vagy torzulást, bénulást, csonkulást eredményez. 

 Az iskolavezetés lehetővé teszi a balesetek kivizsgálását a szülői szervezet és a DÖK 
részére. 

 

4 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK  

Az iskolák működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 
nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, 
illetve az intézményegységek óvodásainak/tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és 
egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
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Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 

- a tűz, 

- a robbanással 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 intézményegység vezetőjével, il-
letve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíte-
ni kell az operatív intézményvezető-helyettest és az intézményvezetőt. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

1. intézményvezető, 

2. Tagintézmény-vezetők, intézményvezető-helyettesek  

3. ERGONOM intézményi munkavédelmi felelőse. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

1. a fenntartókat, 

2. tűz esetén a tűzoltóságot, 

3. robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

4. személyi sérülés esetén a mentőket, 

5. egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-
elhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője szükségesnek tartja. 

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szag-
gatott csengetés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni 
a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermek/tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv" 
alapján kell elhagyniuk az épületet. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

Az épületből minden gyermeknek/tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást 
tartó nevelőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyere-
kekre is gondolnia kell. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott szemé-
lyeket az épület elhagyásában segíteni kell. 

A gyermekeke/tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre tör-
ténő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

Az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a 
veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondos-
kodnia kell az alábbi feladatokról: 

1. a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

2. a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

3. a vízszerzési helyek szabaddá tételétől, 
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4. az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

5. a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzsze-
részek, stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az intézményegy-
ség vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

1. a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

2. a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

3. az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

4. az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

5. az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény vezetőjének. 

Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója 
köteles betartani. 
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X.  A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE  

 

1. AZ ÉPÜLET EGÉSZÉRE VONATKOZÓ RENDSZABÁLYOK 

1.1. AZ ÉPÜLET RENDJE 

Az épületek főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét 
kell elhelyezni. Az épületek lobogózása a tagintézmény-vezetők feladata. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden sze-
mély köteles: 

1. A közösségi tulajdont védeni. 

2. A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

3. Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni. 

4. Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

5. A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

6. A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

1.2. BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK 

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott 
csoportszobákat, tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és 
egyéb helyiségeket.  

A portás, feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és a kapuk zárva legyenek, hogy illeték-
telen személyek azokon át se juthassanak az intézmények területére. A karbantartó 
gondoskodik a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a portára, a nevelői 
szobába, kell leadni. 

Az osztálytermeket, az utolsó órát tartó nevelő, szaktanár, vagy az általa megbízott ta-
nuló zárja be. A tantermek zárását tanítási idő után a tagintézmény-vezetők, intéz-
ményvezető-helyettesek, az épület nyitvatartási ideje után a takarítók és a portások el-
lenőrzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezések áramtalanítása is. 

Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli, értékéről köteles elszámolni. A könyvtár kul-
csának megőrzése is az ő feladata. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitva-
tartási időben tartózkodhatnak a tanulók.  

 

1.3. A LÁTOGATÁS RENDJE  

Idegenek a Zrínyi utcai épületbe, és a Zeneiskolába csak a portás kellő tájékozódása 
után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele 
célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát.  

A sióagárdi óvodába, iskolába, a tagintézmény-vezető engedélye szükséges a belépés-
hez. 
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1.4. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSI RENDJE 

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek 
egyik fő formája az ingatlanvagyon bérbeadása. 

Az intézményegységek helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem ve-
szélyezteti az alapfeladatok ellátást – az intézményvezető, tagintézmény-vezetők dön-
tenek. 

Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a 
rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét.  

A terembérlőnek a bérbeadásra kijelölt termet a portás nyitja ki a bérleti szerződésben 
megjelölt időtartamra. 

1.5.  A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSÜK HASZNÁLATI RENDJE  

1.5.1. AZ ALKALMAZOTTAK HELYISÉGHASZNÁLATA 

A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon hasz-
nálhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény 
egyéb feladatainak ellátását.  

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az is-
kola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljá-
nak és időpontjának megjelölésével. 

 

1.5.2. A TANULÓK HELYISÉGHASZNÁLATA 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a 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 
program keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával. 

 

1.6. A SZAKTANTERMEK HASZNÁLATI RENDJE 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a nyelvi laboratóriumban, az 
informatika teremben, a tanműhelyben, tankonyhában - jól látható helyen - külön he-
lyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményegy-
ség-vezető hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következőket tartalmazza: 

1. a szaktanterem típusa, neve, 

2. a terem felelősének neve és beosztása, 

3. a helyiségben tartózkodás rendje, 

4. a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

5. a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, nyelvi 
labor, tanműhely, stb.) használatához. 
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1.6.1. A BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési 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 berendezé-
sek, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Ha közalkalmazott köl-
csönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényez-
nie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elis-
mervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az intézményvezető aláírásával érvényes. 
Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban 
kell elkészíteni, melynek egyik példányát az iskolatitkári irodába kell leadni és iktatni, 
másik példánya az intézményegység-vezetőnél marad.  

1.7. KARBANTARTÁS ÉS KÁRTÉRÍTÉS 

Az intézményhez kirendelt karbantartó felelős a tantermek, szaktantermek, előadók, 
laboratóriumok, tornatermek és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért. 

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a tagintézmény-vezetők, in-
tézményvezető-helyettesek illetve a technikus tudomására hozni. A hibás eszközöket a 
technikusnak le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezé-
seket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidé-
zett kárt a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztály-
főnök köteles a szülőt értesíteni. A karbantartó feladata a kár felmérése, és a kártérítés 
szülővel, gondviselővel történő rendeztetése. 

1.8. A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA 

A közös terek használatáról, és a más intézményegységekben nyert terek használásáról 
az intézményvezetői értekezleteken történt egyeztetések után, az intézményvezetői ta-
nács állásfoglalása alapján az intézményvezető dönt.  

Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás 
ellenében, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban 
előírtak figyelembevételével. 

Az intézményegységek házirendjei tartalmazzák a használatukban lévő létesítmények 
és helyiségek használati rendjét. 
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XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1.  A REKLÁMTEVÉKENYSÉG INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÁSA  

Az óvodában, általános iskolában és a művészeti iskolában tilos a reklámtevékenység. 

E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel 
összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az ok-
tatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen 
eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást 
nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékeny-
séggel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.  Az általános iskolában, 
zeneiskolában az e körbe tartozó reklámok közzétételére a tagintézmény-vezetők ad-
hatnak engedélyt.  

Reklámtevékenységnek minősül minden olyan hirdetés, amely nem az iskola belső éle-
téhez kapcsolódik, és amelyet nem az intézményi feladatokat megoldó alkalmazott tesz 
közzé. 

A diák-önkormányzat a saját közéleti tevékenységével kapcsolatos hirdetéseket közzé 
teheti az iskolákban. A hirdetések tartalmáért, stílusáért a diákönkormányzat vezetője 
a felelős. 

 

2.  A TANKÖNYV TÁMOGATÁS  MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, TANKÖNYVELLÁTÁS 
MEGSZERVEZÉSÉNEK, TANKÖNYVRENDELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK HELYI 
RENDJE 

A 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet szabályozza az iskolai tankönyvmegrendelés mene-
tét, időpontjait, és a tankönyvellátás lebonyolítását 

2.1.  A TANKÖNYVELLÁS SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS IDŐRENDBELI FELADA-
TOK – EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

Április utolsó munkanapjáig kell elkészíteni a tankönyvrendelést – R. 29.§ (1)/a 

- lehetővé kell tenni, hogy a tankönyvrendelést a szülők megismerjék 
- biztosítani kell a tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyil-

vánítási jogát – különös tekintettel a tankönyvek grammban kifejezett tömegére 
- a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például hasz-
nált tankönyvvel kívánja megoldani 

- a tankönyvrendelés előtt be kell szerezni a szakmai munkaközösség véleményét – 
Ntt. 3.§ (10) 

- a tankönyvrendelés elkészítése előtt be kell szerezni a fenntartó egyetértését – Ntt. 
3.§ (10), R. 29.§  (1) 

- Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztály-
ban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről – R.30.§ (3) 

- hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 
tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való 
hozzáférés útján, és hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.  
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- kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra (Nkt.46§(5)), valamint a tankönyv-
törvény 8§(4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátás-
ra, normatív kedvezményre. 

Az igényeket a 16/2013.(II.28) EMMI rendelet 5.sz. mellékletben meghatározott igény-
bejelentő lapon lehet benyújtani 

Május 31-ig az iskola közzéteszi az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tanköny-
vek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékét – R. 31.§ (4) 

 
Június 10-ig a tankönyvellátási igények, lehetőségek felmérése  
 
 felméri, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást, továbbá hányan 

kívánnak használt tankönyvet vásárolni – R. 25.§ (1) 
 tájékoztatja a szülőket, hogy kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív 

kedvezményre – R. 25.§ (2) 
 tájékoztatja a szülőket, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre – R. 25.§ (2) 
 tájékoztatja a szülőket, hogy az iskola fenntartója vagy működtetője, illetve más támo-

gató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt – R. 25.§ 
(3) 
 Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjá-

ig kell elvégezni. – R. 25.§ (3) 
 a helyben szokásos módon – hirdetményben közzéteszi a normatív kedvezményen tú-

li további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját 
és az igénylés elbírálásának elveit – R. 26.§ (3) 

 
Június 15-ig tájékoztatás, vélemények beszerzése – R. 26.§ (5) 
 
 tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet és a diákönkor-

mányzatot és az iskola fenntartóját az 1. pontban szereplő felmérés eredményéről 
 kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához 

 
Június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét – R. 26.§ (6) 
 
 erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót 
 erről tájékoztatja továbbá a fenntartót 
 a tankönyvellátás helyi rendjét szabályozó dokumentumban az iskola igazgatójának 

meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás so-
rán elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit – R. 32.§ (1) 

 
Június 30-ig tankönyvrendelés módosítása, kézikönyvek rendelése 
 
 elkészíti a pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését – R. 29.§ (8) 
 a tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltün-

tetésének határideje – R. 29.§ (1)/b 
 

Szeptember 5-ig tankönyvek pótrendelésének határideje – R. 29.§ (1)/c  
 

2.1.2. A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ KÖVETKEZŐ OKIRATOKAT KELL 
BEMUTATNI:  

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást 
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 tartósan beteg tanuló esetén a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolást 

 NI tanuló esetén a szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleményét 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozatot 

2.2.2. A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 A munkaközösségeknek a hivatalos tankönyvjegyzékből a tankönyvrendelés során a 
matematika műveltségterület kivételével a tartós tankönyvet kell választaniuk. 

 Az 1-4 évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy 
az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilógrammot ne ha-
ladja meg.  

 A tankönyvválasztás előtt az alsós és felsős munkaközösség az egymásra épülés ér-
dekében egyeztet 

2.2.3. AZ INGYENES TANKÖNYVEKET 

A munkafüzetek kivételével az iskola könyvtárosa könyvtári állományba veszi, elkülö-
nítetten kezeli, és rendelkezésre bocsájtja az érintett tanulók számára. 

2.2.4. A TANÍTÓK, TANÁROK AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁN KERESZTÜL  

Használatra minden év augusztus közepén megkapják munkájukhoz szükséges tan-
könyveket, tanári segédkönyveket - és a lehetőségeknek függvényében laptopot, és 
egyéb informatikai eszközöket. 

2.2.5. TANKÖNYVELLÁTÁS LEBONYOLÍTÁSA 

A tankönyvellátás megszervezését, lebonyolítását az intézmény könyvtárosa végzi, ő a 
tankönyvfelelős. 

 

3. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA  

Az iskola azon dokumentumai, illetve azon részei, amelyek a tanulókra, szülőkre vonat-
koznak: 

 a Pedagógiai Program 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat 

 a Házirend 

 az éves munkaterv  
az első tanítási napon, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken, SZSZ megbeszélésen 
kerülnek ismertetésre.  

A Házirendet (annak kivonatát) az iskolába belépő új tanulók megkapják. 

A fentebb felsorolt dokumentumok nyilvánosak, minden tanuló, szülő számára hozzá-
férhetőek.  
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Ezek egy-egy példánya megtalálható: 

 az iskola intézményvezetőjénél 

 tagintézményekben 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában, 

 honlapon. 
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XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Záró rendelkezések, jognyilatkozatok 
 
 
 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) a nevelőtestület módosította az iskolaszék, a 
szülői szervezet, az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10.  
 
 

…….………………………………..……………. 
Matókné Misóczki Mária 

intézményvezető 
 
 
 
 
 
A Nevelőtestület képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szek-
szárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását az intézmény nevelőtestülete megismerte, véleményezte 
és elfogadta. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10. 
 
 

…….………………………………..……………. 
Keserű Krisztina 

 a nevelőtestület képviseletében 
 

 
 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Iskola-
széke képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és 
működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakorol-
tuk. Az iskolaszék az SZMSZ módosítását 2014. december 03-i ülésén megtárgyalta, az SZMSZ 
módosítási javaslatát elfogadja. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10. 
 
 

…….………………………………..……………. 
Dr.Pálfi Petra 

az iskolaszék elnöke 
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A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet szülői 
szervezetének képviseletében nyilatkozom és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 
hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési 
jogunkat gyakoroltuk. A szülői szervezet az SZMSZ módosítását 2014. december 03-i ülésén meg-
tárgyalta, az SZMSZ módosítási javaslatát elfogadja. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10.  
 
 

…….………………………………..……………. 
dr.Varga Ildikó 

a szülői szervezet képviselője 
 
 
 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet  Intéz-
ményi Tanácsának képviseletében nyilatkozom és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsí-
tom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt vélemé-
nyezési jogunkat gyakoroltuk. Az Intézményi Tanács az SZMSZ módosítását 2014. december 03-i 
ülésén megtárgyalta, az SZMSZ módosítási javaslatát elfogadja. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10. 
 
 

…….………………………………..……………. 
Dr.Pálfi Petra 

az Intézményi Tanács elnöke 
 

 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet diák-
önkormányzatának képviseletében nyilatkozom és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsí-
tom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt vélemé-
nyezési jogunkat gyakoroltuk. A diákönkormányzat az SZMSZ módosítását 2014. december 02-i 
ülésén megtárgyalta, az SZMSZ módosítási javaslatát elfogadja. 
 
Kelt: Szekszárd, 2014. december 10. 
 
 

…….………………………………..……………. 
Farkas Sándor 

a diákönkormányzat képviselője 
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A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet szerve-
zeti és működési szabályzatának módosítását, továbbá annak mellékleteit a Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata megismerte, véleményezte és a mai napon jóváhagyja.  
 
Kelt: …………………………………………………. 
 
 

 
P.h. 

 
 
 

…….………………………………..……………. 
név 

a működtető önkormányzat képviselője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet szerve-
zeti és működési szabályzatának módosítását, továbbá annak mellékleteit a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete megismerte, véleményezte és a mai napon jóvá-
hagyja.  
 
Kelt: …………………………………………………. 
 
 

 
P.h. 

 
 
 

…….………………………………..……………. 
név 

a fenntartó képviselője 
 

 


