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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat
határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és
működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és
folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
•

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

•

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

•

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

•

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

•

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

•

23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola
tankönyvellátás rendjéről

•

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

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
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

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
-

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

-

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

A szakmai alapdokumentum
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
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A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
Éves munkaterv
Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet
készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezéséhez javaslatot kell kérni az
intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. Elfogadására
a tanévnyitó értekezleten kerül sor.
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.
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
az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét
az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosa ellenőrzi és értékeli.

3. A DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁGA
Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és
működési szabályzat, házirend) nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők,
érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rendszabályokról.
Az iskolai alapdokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az
igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a
beiratkozáskor átadjuk, illetve a házirend változásáról az osztályfőnök a tanulókat és szüleiket
tájékoztatja.
A dokumentáció egy-egy hiteles (hitelesített) példánya a következő hivatalos tárolási
helyeken, munkanapokon 8.00-15.00 óráig tanulmányozható, olvasható: igazgatói iroda,
intézményi könyvtár, tanári szoba, intézmény honlapja.

4. AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI
Az intézmény megnevezése

Gyóni Géza Általános Iskola

Az intézmény székhelye, címe

Dabas-Gyón, Szőlő u. 2.

Az intézmény telephelye

Dabas-Gyón, Kossuth Lajos u. 87.
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Oktatási azonosító

038950

Telefon/ Telefax

06 29 367 391

E-mail

gyonigezaisk@gmail.com

Az intézmény alaptevékenysége

Iskolai oktatás

Az alapító megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az intézmény fenntartója

Monori Tankerületi Központ

Az intézmény működtetője

Monori Tankerületi Központ

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét a fenntartó által megbízott igazgató látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési
szervvel nem rendelkezik.

5. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével
kell alkalmazni.
Az SZMSZ hatálya kiterjed:
-

az intézmény vezetőire,

-

az intézmény dolgozóira,

-

az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre,

-

az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.

II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az intézmény feladatai és hatásköre
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító,
fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően
előírt feladatokkal, hatáskörökkel.
Az intézmény alaptevékenységei:
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyamon)
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam),
amennyiben az illetékes szakértő és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői vélemény
alapján, a tanuló a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható.
a) különleges bánásmódot igénylő tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló,
ac) kiemelten tehetséges tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
Általános iskolai napközi otthoni nevelés.
Általános iskolai tanulószobai nevelés.
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása.
Iskolai intézményi étkeztetés.
Munkahelyi étkeztetés.
Ezenkívül:
• 2 idegen nyelv oktatása negyedik osztályban emelt óraszámban;
• 2 idegen nyelv oktatása ötödik évfolyamtól emelt szinten;
• emelt szintű testnevelés oktatás 2-4. osztályban kifutó rendszerrel;
• informatika 6. osztálytól csoportbontásban;
• matematika és magyar tantárgyak nívócsoportos oktatása 7-8. osztályban;
• szakkörök, korrepetálások,
biztosítása.;

felzárkóztató

foglalkozás,

mindennapos

testedzés

• helyi pedagógiai program végrehajtása.
Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az intézmény szervezeti felépítését alá-és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az
SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza. Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a
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foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően
feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat
változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell.
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az igazgató az igazgató helyettes
és munkahelyi vezetők esetében, a munkahelyi vezető(k) a beosztott dolgozók esetében.

1. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges
cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a
követelményeknek megfelelően.
A fenti körülmények figyelembevételével a helyi adottságoknak
intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg:

megfelelően

-

Szakmai csoport: alsó tagozat, felső tagozat, napközi otthon.

-

Munkaügyi előadó: feladata az iskola személyügyi feladatainak ellátása
szabadság nyilvántartás, hiányzás nyilvántartás, jelentés.

2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, A VEZETŐK FELADATAI ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE
2.1. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ (IGAZGATÓ )
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért és dönt az
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire
vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a
pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és
gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért. A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos
képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire
átruházhatja.

2.2. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ -HELYETTESEK (SZAKMAI) FELADATAI:
Az
igazgató
feladatait
közvetlen
munkatársai,
az
igazgatóhelyettesek
közreműködésével látja el. Az intézményben két igazgatóhelyettes dolgozik: egy alsó
tagozatos, és egy felső tagozatos.
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az
igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre
9

alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek
feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet
munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott
feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes
hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával
egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes
hatáskörébe tartozik.

2.3 A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Az igazgató távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő
valamennyi ügyben a felső tagozatos igazgató helyettes helyettesíti. Az igazgató
hosszabb távolléte esetén a felsős igazgató helyettes bejelentett aláírási felelősséggel és
joggal rendelkezik.
Az igazgató és a felsős igazgató helyettes együttes távolléte esetén az alsó tagozatos
igazgató helyettes látja el a helyettesítési feladatokat.
Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az
igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog
átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek
felhatalmazását.

2.4 INTÉZMÉNYI BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában
szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe,
bizonyítványba, a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor, valamint minden
pedagógus a hivatalos okmányok javításakor.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény
pecsétjével érvényes.
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és
mikor vette használatba, melyet az átvevő személy aláírásával igazol. A nyilvántartás
vezetéséért felelős az iskolatitkár.
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért a bélyegzők beszerzéséről,
kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az
iskolatitkár gondoskodik.

3. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK
Az iskolavezetők és az iskola szervezeti egységei közötti kapcsolattartási formák
intézményünkben a következők.

3.1. AZ INTÉZMÉNYI MUNKA IRÁNYÍTÁSÁT SEGÍTŐ FÓRUMOK
Igazgatói tanács
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Az intézményvezető tanácsadó szerveként működik. Üléseit az intézményvezető
szükség szerint, de havonta legalább 2 alkalommal hívja össze.
A tanács tagjai az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek.
A tanács véleményezi és értékeli:
-

Az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket.

-

Az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket
befolyásoló kérdéseket, fejlesztések, felújítások rangsorolását.

-

Az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat.

-

Mindazokat a javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a
tanács tagjai a tanács elő terjesztenek.

Vezetői értekezlet (Iskolatanács)
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal vezetői
értekezletet tart.
Az iskolatanács, -mint testület- konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. A vezetői értekezleten részt vesznek:
-

Intézményvezető,

-

Intézményvezető-helyettes(ek),

-

Diákönkormányzatot segítő tanár,

-

Szakszervezeti titkár,

-

Közalkalmazotti tanács tagjai,

-

Szakmai munkaközösségek vezetői,

-

Meghívottak.

A vezetői értekezlet feladata:
-

Tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek
munkájáról,

-

Az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai
közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése.

Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az
iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat
vezetőjével.

3.2. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI
Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási
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intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként
pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés
formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.
Az informatikát tanító, és az informatikát órán hasznosító pedagógusok munkájuk
támogatására laptopot kapnak az iskolában történő használatra.. Ezeket a
számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos igazgatói
engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Szintén
igazgatói engedély szükséges a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán
kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális
műsorban történő használatakor.
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
•

tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

•

félévi és év végi osztályozó konferencia,

•

nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),

•

rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti.
Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó
értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola
valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet
kell összehívni.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet
átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a
nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek
látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az
elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint
egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi
szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek
problémáinak
megoldását
osztályértekezleten
végzi.
A
nevelőtestület
osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt
kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése
alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a pedagógusok több mint 50
%-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban
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meghatározzak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a
jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, illetve a nevelőtestület többségének
kérésére titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata
dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti
egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a
tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató
adhat felmentést.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület által átruházott feladatkörbe tartozó ügyek előkészítésére vagy
eldöntésére tagjaiból –meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre,
illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy
az iskolaszékre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles
–a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon (tanévvégi
nevelőtestületi értekezleten, illetve szükség szerint) – azokról az ügyekről, amelyekben
a nevelőtestület megbízásából eljár.
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak a megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az igazgatóság döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni
kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait, vagy a nevelőtestület
választja, vagy az igazgató bízza meg.
A nevelőtestület a Házirendet súlyosan megsértő tanulók fegyelmi ügyeinek
kivizsgálására fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi Bizottság tagjai a következő
dolgozók:
• Érintett igazgató-helyettes
• Gyermekvédelmi felelős
• Az érintett osztályfőnöki munkaközösség vezetője
• DÖK munkáját segítő tanár
• Érintett osztályfőnök
Szakmai munkaközösségek
• A szakmai munkaközösségek létrehozását a köznevelési törvény szabályozza.
Intézményünkben
szakmai
munkaközösségeket
az
anyagiak
figyelembevételével szükség szerint lehet létrehozni. A munkaközösség tagjai
munka-közösségvezetőt választhatnak 5 évenként, a munkaközösség
tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására.
•

Intézményünkben az alábbi munkaközösségek működnek: alsós
osztályfőnöki, felsős osztályfőnöki, humán, természettudományi és napközi.

•

Tevékenysége: A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján –a pedagógiai
programmal és az éves munkatervvel összhangban- a szakmai
munkaközösség feladatai a következők:
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•

▪

részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében
/tartalmi és módszertani korszerűsítés, szaktárgyi oktatás /

▪

egységes követelmény rendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének
folyamatos mérése, értékelése,

▪

pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,

▪

szervezik a pedagógus kollégák továbbképzését, segítséget nyújtanak a
nevelők önképzéséhez,

▪

segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját,

▪

javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére,

▪

az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,

▪

munkatársi közösségek fejlesztés,

Szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
▪

Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a
munkaközösség éves munkatervét.

▪

Elbírálja s jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak a
tanmeneteit.

▪

Módszertani és szaktárgyi értekezletet tart, bemutató foglalkozásokat
/tanórákat/ szervez.

▪

Irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a
szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, a továbbképzést.

▪

Javaslatot tesz az igazgatónak a tantárgyfelosztásra, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, kitüntetésére.

▪

Képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül.

▪

Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség
tevékenységéről a nevelőtestület, vagy az intézményvezető részére.

▪

h./ Állásfoglalása, javaslata, vélemény nyilvánítása előtt köteles
meghallgatni a munkaközösség tagjait.

Iskolaközösség: Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek együttese.
Alkalmazotti közösség: Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói
jogviszonyban álló adminisztratív dolgozókból áll.
Az intézményi tanács: A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése lehetőséget biztosít az
intézményi tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 121.§-a pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.
Tekintve, hogy megítélésünk szerint iskolánkban jól működik az iskolaszék, a szülői
szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a
partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény tantestülete és a
partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását.
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Szülői szervezet: Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei
alkotják. Az osztályok szülői munkaközösségének tevékenységét az osztályfőnökök
segítik. Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség. Döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:
• saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
• a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség
elnöke, tisztségviselői),
• a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
• saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.
Az SzMK véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az
intézmény igazgatója felelős.
A Szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége.
Iskolaszék: Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos
számú képviselőt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület
választja meg titkos szavazással. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az
alábbiak:
• saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása,
• tisztségviselőinek megválasztása,
• az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a
nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.
Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos
SzMSz-szabályok elfogadásakor. Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő
kérdésekben:
• a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a
jogszabályban meghatározott kérdésekben,
• a házirend elfogadásakor,
• a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás
igénybevétele feltételeinek meghatározásakor.
Az iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége.
Osztályközösség: Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy
osztályközösséget alkotnak. Ez az intézmény diákönkormányzatának legkisebb
egysége. Az osztályközösség dönt önmaga diákképviseletéről. Az osztályközösség élén,
mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve.
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Az osztályfőnök feladatait és hatáskörét a munkaköri leírása tartalmazza, amely a
Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi.
Diákönkormányzat : A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő
szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelésioktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A
diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata
tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a
szervezet számára. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit,
az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el
és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető
áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja
össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg
határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az
iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi
pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső
működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat véleményét – a hatályos
jogszabályok szerint – be kell szerezni
•

az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt,

•

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

•

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

•

a házirend elfogadása előtt.

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz
meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat
véleményét.
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi
dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók
érdekképviselete és érdekvédelme.
Az intézményben pedagógus szakszervezet működik, mely érdekképviselet ellátja a
dolgozók érdekvédelmét.
Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. Az
intézmény vezetője a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek
gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az
érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről és a működési feltételek
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biztosításáról a jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt,
ennek hiányában megállapodást köthet.
Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről
jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
-

az ülés helyét, időpontját,

-

a megjelentek nevét,

-

a tárgyalt napirendi pontokat,

-

a tanácskozás lényegét,

-

a hozott döntéseket.

4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI ÉS RENDJE
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével - az iskolai
összes közösségével kapcsolatot tart.
Különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, nyílt napok, diáktanácskozások,
ünnepélyek, versenyek.
Az intézmény különböző tevékenységét, a kapcsolattartás formáit, a megbízott
pedagógus vezető és a választott diákképviselők segítségével az igazgató fogja össze.
A kapcsolattartás időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza, mely a
hirdetőtáblán megtalálható.
A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés
elkészültét követő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a
tanulóval. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében
heti 1, vagy 2 órás tantárgyakból félévenként 3-4, a heti 3, vagy ennél nagyobb
óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 1 érdemjegy alapján kell értékelni.
A tájékoztató füzetben lévő osztályzatok egyeztetése a naplóban található jegyekkel
naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt
(csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon
maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli
kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli
számonkérések, dolgozatok javítását 10 munkanapon belül el kell végezni, a
dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó
intézkedésekről. Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről,
döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés
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hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett
hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni.

5. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL
Az iskola az éves munkatervben meghatározott időpontban szóbeli - szülői értekezlet,
fogadóóra-, valamint rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a Tájékoztató füzetben a
szülő részére gyermeke előmeneteléről.
A pedagógus feladata, hogy rendszeres kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel, és a
hozzáérkező kérdésekre, javaslatokra 30 napon belül érdemi választ adjon.
Szülői értekezlet: Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök
tartja. A szülők az iskolai házirendről és a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi
szülői értekezleten kapnak tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. A tanév során
osztályonként kettő szülői értekezletet kell tartani. Amennyiben az osztályfőnök, vagy
szülői munkaközösség elnöke szükségesnek tartja, rendkívüli értekezletet hívhatnak
össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.
Szülői fogadóóra: Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként két alkalommal – az igazgató
által kijelölt, az éves ütemtervben meghatározott időpontban – szülői fogadóórát tart.
Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is szeretne pedagógusával
beszélni, vagy telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett
pedagógussal.
Rendszeres írásbeli tájékoztatás: A pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden
érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanulók tájékoztató füzetébe
is beíratni.
A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell
ellátni, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján.
Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt a magatartás füzetbe
kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A tájékoztató füzet havonta háromszori hiányánál az
osztályfőnök a szülőt írásban értesíti. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a
heti egy, vagy két órás tantárgyakból félévenként 3-4, a heti három, vagy ennél
nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább egy érdemjegy alapján
osztályozható a tanuló.
Családlátogatás: 1. és 5. évfolyamon a lehetőségeknek megfelelően kötelező. A többi
évfolyamon szükség szerint.

6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
6.1. KAPCSOLAT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEKKEL.
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart
fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. A kapcsolattartást az
iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
•

az iskolaorvos,

•

az iskolai védőnők,
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•

az ÁNTSZ városi tiszti-főorvosa

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását
tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a gimnázium
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§
(5) bek. alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója,
a közvetlen segítő munkát a szervezési igazgatóhelyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az
iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a
tanári szobában.
Az iskolai védőnő feladatai
• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel
kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való
megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző
méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
• Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat,
azokat mindennapi munkájában felhasználja.
• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat,
Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

6.2. KAPCSOLAT A GYERMEKVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEKKEL
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti
Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat
ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást
rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.

6.3. KAPCSOLAT EGYÉB INTÉZMÉNYEKKEL, SZERVEZETEKKEL
Az iskolai munka zavartalan, zökkenőmentes biztosítása érdekében az intézmény
állandó munkakapcsolatban áll az alábbiakkal:
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•

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete

•

Dabas Város Önkormányzata

•

Polgármesteri Hivatal

•

Iskolaszék

•

Gyóni Géza Alapítvány kuratóriuma

•

A város iskoláival és óvodáival

•

Városi Rendőrkapitánysággal

•

A városban működő történelmi egyházakkal

•

Városi sportegyesületekkel

A munkakapcsolatokat az iskolavezetőség, vagy az iskola megfelelő feladatait ellátó
dolgozója tartja fent beszámolói kötelezettség mellett.

6.4. NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK RÉSZÉRE
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét
dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:

az

intézmény

A televízió, a rádió, és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül.
A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkoztatásra az
intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
• Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és
érdekeire.
• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében
zavart, az intézménynek anyagi, erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
• A nyilatkozatevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
• Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető
engedélyével adható.

6.5. AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGEZHETŐ REKLÁMTEVÉKENYSÉG
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Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki.
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi
jogokat veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért,
amely erőszakra, a személyes-, vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet-, a
természet károsítására ösztönözne.

IV. BELSŐ ELLENŐRZÉS
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és
jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása
teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően
szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb
természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
•

igazgatóhelyettesek,

•

a munkaközösség-vezetők,

•

az osztályfőnökök,

•

a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők
elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény
vezetőségének tagjai és – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak.
A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség a meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
• tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
• a digitális napló folyamatos ellenőrzése,
• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
• az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
• a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:
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-

Az ellenőrzés formáját;

-

Az ellenőrzési területeket;

-

Az ellenőrzés főbb szempontjait;

-

Az ellenőrzött időszak meghatározását, az ellenőrzést végző(k) megnevezését;

-

Az ellenőrzés befejezésének időpontját;

-

Az ellenőrzés tapasztalati értékelésének időpontját és módját.

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és
elvégezni. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok
alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit,
valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja.

V. A MŰKÖDÉS RENDJE
1.A NYITVA TARTÁS, BELÉPÉS, BENNTARTÓZKODÁS RENDJE
Szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 17
óráig.
Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton,
vasárnap és munkaszüneti napokon –rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A
szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
Az iskolával közalkalmazotti, vagy tanulói jogviszonyban nem álló vagyonvédelmi okok miatt
az alábbi módon látogathatják iskolánkat.
❖ A gyermekek szülei, illetve kísérői reggel 7.55-ig tartózkodhatnak az épületben a
tanítás végeztével pedig az utolsó tanítási órát követő szünetben, ill. a napközis
foglalkozások befejezését követően érkezhetnek az iskolába.
❖ Ügyintézés és egyéb célból az iskolába látogató hivatalos időben 8.00-15.00-ig
jöhet be az iskolába.
❖ A látogatók a teremfelelős iskolai alkalmazott, vagy az iskolavezetés engedélye
nélkül csak az aulában és a folyosókon tartózkodhatnak.
❖ Az iskolában munkát végzők, vagy az iskola létesítményeit, helyiségeit bérlők
iskolában tartózkodásának rendjét az igazgató szabályozza.
A tanuló szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke, az ügyeletes tanár, az
igazgató, az igazgató helyettes, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el.
Rendkívüli esetben –szülői kérés hiányában- az iskolából való távozásra az igazgató vagy az
igazgató helyettes adhat engedélyt.
Tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus, vagy felnőtt felügyeletével
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az
iskolában.
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Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:


A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,



Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



Az energia-felhasználással való takarékoskodásért,



A tűz-, a baleset-és munkavédelmi szabályok betartásáért.

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel
való egyeztetés után – szabadon használhatja.

2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK MUNKARENDJE
Az intézményi rendszabályok tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint belső
munkarendjének szabályozását. Ezeknek a betartása kötelező! Erre elsősorban minden
tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek.

3. A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE
3.1. A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE:
A pedagógusok a tanítási foglalkozási beosztásuk szerinti órájuk előtt 15 perccel a
munkahelyen, ill. a tanítás nélküli munkanapokon a program kezdete előtt l5 perccel annak
helyén köteles megjelenni.
Az ügyeletesnek 5 perccel az ügyeleti munkaideje előtt kell beérkeznie az iskolába.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző
napon, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7óra 30 percig köteles jelenteni az
intézmény vezetőjének, vagy helyettesének.
A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tanítási órák anyagát és
segédeszközeit az igazgató helyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a
helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól, vagy az igazgatóhelyettestől kérhet
engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől
eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások)
elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség
szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat
megíratni.
A pedagógusok számára kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő
rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az intézményvezető
adja, az igazgató helyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása
után. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepségeken a pedagógusok jelenléte
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kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. A pedagógus saját intézményének tanulóit
magántanítványként akkor taníthatja, ha nem tanítja a gyermeket az iskolában.
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje: A hatályos jogszabályok alapján a
pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és nem kötelező órákból,
elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további
feladatokból áll.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
A helyettesítés rendje: Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges, vagy tartós
távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének
kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti
egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő
konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli
helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban szabályozza.
A pedagógusok az iskolában lévő informatikai eszközöket szakmai célra szabadon
használhatják. Ezek az eszközök a következők: számítógép, laptop, projektor, interaktív
tábla, nyomtató, scenner, tablet. Az interaktív tábla rendszeres használatához az igényt az
órarendkészítés és a terembeosztás előtt jelezni kell. Az informatikai eszközök iskolán
kívüli, szakmai feladatra történő használatához az iskolaigazgató írásos engedélye
szükséges.
A pedagógusok pedagógiai és adminisztratív feladatait a munkaköri leírások (V.3-as fejezet
részei) tartalmazzák

3.2. AZ ISKOLAVEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSI RENDJE:
Az iskolavezetésből legalább 1 fő tanítási napokon mindig köteles reggel 7 órától a
napközis foglalkozás, vagy az iskolai délutáni foglalkozás végéig, azaz 17 óráig az iskola
területén tartózkodni. Az igazgató és az igazgató helyettesek az év elején meghatározzák a
vezetői ügyelet rendjét.
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő
időben és időtartamban látják el.

3.3. AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE:
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok
betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja
meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő
figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt
kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi
munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

4. MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása
van, amelyet az alkalmazás napján megkap, átvételét aláírásával igazolja.
Tanítói:
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•

A nevelő munkájához tanmenetet készít, mely tartalmazza a tanulócsoport
jellemzését és az éves tanórán kívüli programot. Oktató munkájához tantárgyakra
bontva tematikus éves tanmenetet készít.

•

Az osztály órarendjének elkészítése.

•

A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél 4 évig kötelező.

•

A taneszközöket az iskolatitkártól egy tanévre átveszi, majd tanév végén elszámol
azokkal. Gondatlanságból eredő hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik értük.

•

A tanulók füzetét számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz. A helyesírás javítása kötelező.

•

A házi feladatot közösen javítja és értékeli a tanulókkal.

•

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét,

•

Az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés
tényezőit figyelembe véve.

•

Segíti az osztályközösség kialakulását.

•

Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett
nevelőkkel megbeszéli.

•

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványait oktató-nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel.

•

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét.

•

Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.

•

A tanév elején felméri, jelzi az igazgatónak, majd folyamatosan számon tartja az
osztályába járó:
o hátrányos helyzetű;
o halmozottan hátrányos helyzetű;
o sajátos nevelési igényű;
o egyedülálló szülő által nevelt;
o nagycsaládban felnövő tanulókat.

•

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait tanártársai elé terjeszti.

•

A témazáró dolgozat megírásának időpontját egy héttel előbb a tanulókkal közölnie
kell.
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•

A kijavított írásbeli dolgozatokat 10 munkanapon belül köteles a tanulónak
megmutatni.

•

Szülői értekezletet tart, családot látogat, tájékoztató füzet útján rendszeresen
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.

•

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

•

Mint osztályfőnök, indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat
osztálya tanulójának.

•

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

•

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére.

•

Részt vesz az alsós munkaközösség munkájában.

•

Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos
működésére.

•

Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.

•

Iskolai rendezvényeken, szakmai tanácskozásokon, értekezleteken, fogadó órákon
a részvétel kötelező.

•

A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

•

Rendszeresen és igényesen dekorálja az osztálytermét.

•

A leltározást elvégzi.

Osztályfőnöki:
•

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét.

•

Az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés
tényezőit figyelembe véve.

•

Segíti az osztályközösség kialakulását.

•

Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett
nevelőkkel megbeszéli.

•

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványait oktató, nevelő tanárokkal a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel.

•

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét.

•

Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
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•

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait tanártársai elé terjeszti.

•

Szülői értekezletet tart, családot látogat, tájékoztató füzet útján rendszeresen
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.

•

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

•

Indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának.

•

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

•

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére.

•

Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.

•

A nevelő munkájához tanmenetet készít, mely tartalmazza a tanulócsoport
jellemzését és az éves tanórán kívüli programot.

•

Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének
ismeretében.

•

Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos
működésére.

•

Rendszeresen és igényesen dekorálja az osztálytermét.

•

A tanév elején felméri, jelzi az igazgatónak, majd folyamatosan számon tartja az
osztályába járó: hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos
nevelési igényű, egyedülálló szülő által nevelt, nagycsaládban felnövő tanulókat.

•

A továbbtanulás segítése.

Szaktanári:
•

Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít.

•

A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél 4 évig kötelező.

•

A taneszközöket az iskolatitkártól beszerzi, egy tanévre átveszi, majd tanév végén
elszámol azokkal. Gondatlanságból eredő hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik
értük.

•

A tanulók füzetét számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként tárgya füzeteit ellenőrzi. A javítás során saját tárgyának nyelvezetére
felhívja a figyelmet.

•

A házi feladatot közösen javítja és értékeli a tanulókkal.

•

Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.

•

Iskolai rendezvényeken, szakmai tanácskozásokon, értekezleteken, fogadó órákon
a részvétel kötelező.
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•

A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

•

A leltározást elvégzi.

Napközis nevelői:
•

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét.

•

Az iskola pedagógiai elvei szerint neveli
személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.

•

Heti foglakoztatási tervet készít.

•

A foglalkoztatási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi
felkészülést:

csoportjának

tanulóit,

a

o megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást;
o szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez;
o gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan
elkészítéséről;
o rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat;
o a szóbeli feladatokat lehetőség szerint kikérdezi, szükség
gyakoroltatja;

esetén

o a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében előre
meghatározott időpontokban korrepetálja;
o rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal.
•

A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis és ebédelős tanulók
csoportját ebédelteti, melynek során felügyeli a kulturált étkezést, a személyi
higiénia szabályainak betartását.

•

Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását,
rossz idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. A színvonalas
szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára kulturális, sport, játék és
munkafoglalkozásokat szervez.

•

A napközis foglalkozások befejeztével - az oktatási intézmény rendjének
megfelelően- csoportosan kikíséri a tanulókat az intézmény kijáratához.

•

A taneszközöket, játékokat az igazgatói irodából beszerzi, egy tanévre átveszi, majd
tanév végén azokkal elszámol. Az általa átvett eszközöket megőrzi, gondatlanságból
eredő hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.

•

Együttműködik és segíti a csoportjában tanító pedagógusok munkáját, látogatja
óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.

•

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a csoport fegyelmi
helyzetét.

•

Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
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•

Ellátja a csoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

•

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére.

•

Jelzi az osztályfőnök felé azon tanulók nevét, akik sorozatosan zavarják a
foglalkozások rendjét.

•

A szülő írásbeli kérésére engedheti csak el előbb a tanulót a napköziből.

•

Részt vesz a munkaközösség munkájában.

•

A nevelő-oktató munkájához foglalkozási tervet készít.

•

A kezdő nevelőknél az írásbeliség 4 évig kötelező.

•

Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.

•

Iskolai rendezvényeken, szakmai tanácskozásokon, értekezleteken, fogadóórákon a
részvétel kötelező.

•

A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

A napközis nevelő napi feladatai:
• Vezeti a napközis csoportnaplót.
• Jelzi a hiányzó tanulókat, a hiányzásokat igazoltatja.
• Az étkezési lapon nyilvántartja a napi étkező és távolmaradó létszámot.
• Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését.
A napközis nevelő heti feladatai:
• Hetente összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat a szükséges tanulói fejkvóta
elszámolásához
• A foglalkozási tervben jelöli az elvégzett munkát, ha az valamilyen okból
elmaradt, akkor továbbviszi a következő hétre és a napló megjegyzés rovatában
ezt rögzíti.
A napközis nevelő havi feladatai
• Az étkezési nyilvántartó lapot pontosan kitölti, az adatokat egyezteti, kiállítóként,
számfejtőként az iskolatitkár részére a kijelölt határidőre leadja.
• A naplóban összesíti a havi létszámot és a naplót bemutatja az alsós igazgatóhelyettesnek.
Általános
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti,
egyszeri feladatokat, amelyekkel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.
Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni. Az adatok kezelése, továbbítása
csak az igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet.
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Felelőssége:
•

A rábízott tanulók testi, szellemi épségükért.

•

A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért.

•

Az adminisztráció (naplók, törzslap, statisztikai jelentések, stb) pontos vezetéséért.

•

Az éves tanmenet elkészítéséért.

•

Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért.

•

Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért

•

Az átvett - az oktatást segítő – eszközökért.

•

Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért.

•

A személyi adataiban történő változás bejelentéséért.

Helyettesítés: Betegség, szabadság esetén a szakos ellátottság figyelembe vételével
helyettesíti az intézmény pedagógus alkalmazottait, illetve azok helyettesítik
őt.
Gyermekvédelmi
Segíti az iskola pedagógusainak gyermek-és ifjúságvédelmi munkáját. Ennek keretében:
o Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen
problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá az
iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel.
o Közreműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
gyermek
fejlődését
veszélyeztető
körülmények
feltárásában,
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.
o A pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés
alapján veszélyeztetettnek számító tanulóknál –a veszélyeztető okok
feltárása érdekében- családlátogatáson megismeri a tanuló családi
környezetét.
o Gyermekbántalmazás vélelme esetén az igazgatónál kezdeményezi a
gyermekjóléti szolgálat értesítését.
o A gyermeket veszélyeztető tényezőket megvizsgálja, ha azokat az intézmény
rendelkezésére álló pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethetőnek
értékeli, kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti
szolgálatot.
o A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az eset-megbeszéléseken.
o Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a
gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti
szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon,
gyermekek átmeneti otthona, stb) címét, telefonszámát.
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o A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja.
o A szülőket és a gyermekeket az őket érintő, gyermekvédelemmel
kapcsolatos kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmezteti,
ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek.
o A szülő a feladatával kapcsolatos kérdéseire, javaslataira érdemi választ ad.
o Tevékenysége során a gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartja.
o Megírja a szükséges leveleket, jelentéseket (iktat) megőrzi, rendszerezi a
gyermekekről
készült
dokumentációkat.
Határozatokat
hoz,
nyomtatványokat tölt ki.
o Tevékenységéről félévenként tájékoztatja a nevelőtestületet, irányítja és
koordinálja a pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységét.
o Az osztályfőnökkel közösen feltárja az indokolatlan iskolai hiányzások okait,
segít a továbbiak megelőzésében.
o Észre kell vennie az osztályban tanító pedagógusokkal közösen, ha a tanuló
tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul leromlik.
o Rendszeres óralátogatásokkal nyomon követi a hátrányos helyzetű tanulók
tanulmányi előmenetelét, tanórai, tanórán kívüli viselkedését. Biztosítania
kell a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek
felzárkóztatását (indokolt esetben javasolni kell a tanuló számára a
tanulószobán, korrepetáláson való részvételt).
o Fel kell figyelnie az osztályfőnökkel közösen a családban jelentkező
gondokra, problémákra (pl. a szülők gazdasági helyzetének romlására, vagy
a családi élet megromlására).
o Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.
o Jelzési kötelezettsége van a Gyermekjóléti Szolgálat felé, amennyiben az
iskolában iskolai eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani.
o Gyermek-és ifjúságvédelmi kérdésekben tanácsot ad a tanulóknak, a
szülőknek és a pedagógusoknak.
o Részt vesz az iskolában indított fegyelmi eljárásokon.
o Feladata az általános prevenciós tevékenységek megszervezése,
koordinálása az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet
függvényében, ennek keretében drog-és bűnmegelőzési programokat
szervez.
o Számba veszi a felhasználható szociális ellátásokat (ingyenes étkeztetést,
tankönyvvásárlási támogatást, segélyeket, stb.)
Étkezés:
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- A normatív támogatás jogszerűségének ellenőrzése;
- A szociális étkezési támogatáshoz határozatot hoz az
ide vonatkozó törvény betartásával;
- A bizonylatokat megőrzi.
Tankönyv
- A normatív támogatás jogszerűségének ellenőrzése;
- Az esetleges szociális tankönyvtámogatáshoz határozatot;
- A bizonylatokat a tankönyvfelelősnek leadja.
o Felkutatja a tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltságokat, szabadidős
programokat (táborok, művelődési házak által kínált lehetőségeket).
o Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli.
o A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban
különösen feladata, hogy:
▪

Felmérje a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekeket az
osztályfőnökök közreműködésével.

▪

Nyilvántartásba vegye őket (pontos kimutatást vezet róluk),
mérlegelje a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet típusát és
súlyosságát, ez alapján javaslatot tegyen a további teendőkre;
egyeztessen a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi
koordinátorral.

▪

Figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű
gyermekek szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét, és
adott esetben javaslatot tegyen a változtatásra.

▪

Szorgalmazza a mentálhigiénés programok bevezetését,

▪

Fontos feladata a diákönkormányzattal való kapcsolattartás.

Iskolatitkár
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidők
betartását.
A munkájával kapcsolatos ügyekben kapcsolatot tart a tankerülettel és az intézmény
fenntartó központtal,
Vezeti a postakönyvet.
A bélyegekkel kapcsolatos elszámolást végzi.
Kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez.
Ellátja a telefonügyeletet.
Intézi az iskola postai ügyeit.
Körözvények eljuttatását, láttamozását számon tartja.
Szabadság nyilvántartását vezeti.
Kezeli az ellátmányt, elszámol vele.
Étkezési nyilvántartó ellenőrzése.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanulói bérletek kezelése.
A tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, s azok kezelését a jogszabályokban
meghatározottak szerint kezeli.
A pedagógusok részére megrendeli a pedagógus igazolványokat, s azok kezelését a
jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli.
végzi a munkaszerződésekkel, kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat,
a személyi anyagokat naprakészen vezeti és kezeli
Kezeli a közalkalmazottak bér programját.
a dolgozók munkavállalásának kezdeti és megszűnési időpontjait nyilvántartja
Tanulókkal és az oktatással és egyéb ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokat rendeli,
kezeli.
A hónapvégi túlóra és helyettesítési elszámolások ellenőrzésébe bekapcsolódik.
Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor
ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.
A személyi anyagokat rendezi az Igazgatóval.
Felelős környezete tisztaságáért és esztétikusságáért.
Az adatok kezelése és továbbítása csak az igazgató felhatalmazása alapján, az
iratkezelési szabályzat keretei között történhet.
Az intézmény iratkezelési szabályzata alapján végzi az iskolába érkezett és kimenő
ügyiratok kezelését,
A postabontás után, melyet az igazgató végez, iktatja az ügyiratokat, az igazgató
utasítása alapján a címzetteknek továbbítja, a határidős feladatokat számon tartja.
Személyzeti ügyeket bonyolítja az igazgató, és gazdasági igazgató utasítása alapján.
Végzi a személyi anyagok naprakész kezelését,
Nyilvántartja a belépő és kilépő dolgozókat,
Közlönyök anyakönyvek rendezett kezelését elvégzi, gondoskodik azok évenkénti
beköttetéséről,
Ellátja a gépelési feladatokat.
Munkáját az adatvédelmi szabályzatban leírtakat figyelembe véve látja el.
A tanulókkal, illetve az iskola működésével kapcsolatos nyomtatványokat,
 megrendeli
 nyilvántartja
 rendszerezi
 kiadja

5. A TANÉV HELYI RENDJE
A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel ér
véget.
A tanév helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben,
melyhez kikéri az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét is.
Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt.
•

A nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (a házirend, pedagógiai
program módosításairól, az új tanév feladatairól).

•

Az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról.

•

A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról.
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•

Az éves munkaterv jóváhagyásáról.

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az
osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a tanulókkal, az első szülői értekezleten
pedig a szülőkkel.

6. A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt
szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott
időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak. A tanítási órák és az órák közti
szünetek pontos időbeosztását a Házirend szabályozza. Rendkívül indokolt esetben az
igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
Dupla órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás
esetén, rendkívüli esetben.
A napközi otthon a tanítási órák végétől 16 óra 15 percig tart.
A napközis csoportok munkája a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportokba járó
tanulók órarendjéhez igazodik.
Az iskolában reggel 7 óra 30 perctől a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári
ügyelet működik.
Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók a tantermen kívül - az
időjárástól függően – az udvaron töltik el.
Szünetekben a gyermekekre ügyeletes nevelők felügyelnek az ügyeletes időbeosztás
szerint.
Az óraközi szünetekben a diákügyelet a nevelői ügyelethez illeszkedik, a
diákönkormányzat egyetértésével.
Az ebédelést 1140 óra – 1430 óra között kell lebonyolítani a csoportbeosztás szerint.
A tanulók felügyeletére az iskolában pedagógus felügyeletet biztosítunk. Ezért
félévente ügyeleti rendet határozunk meg, az órarend és a munkabeosztás
függvényében.
Az ügyeletre beosztott nevelő felel az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, és a
felügyelet ellátásáért. Területi beosztásukat, tevékenységüket külön szabályozzuk.
A reggeli ügyeletet ellátó nevelő öt perccel az ügyelet megkezdése előtt érkezik. A
nevelők ügyeleti beosztását az azzal megbízottak végzik. Cserélni az
igazgatóhelyettesek tudtával és beleegyezésével lehet.
Tanítási időn, foglalkozáson kívüli balesetekért felelősséget nem vállalunk.
Ezektől eltérő időpontban a felügyeletet biztosító személyt az intézményvezető bízza
meg.
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A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az
intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők.
A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után
szervezhetők.
A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai jogosultak.
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az iskolavezetés tehet.
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus, vagy felnőtt
felügyeletével használhatják. Ez alól az intézmény igazgatója sem adhat felmentést.
A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett
időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél
kevésbé zavarják.

VI. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
Az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége az iskola eddigi hagyományainak
ápolása, fejlesztése, valamint jó hírnevének megőrzése.
A hagyományok ápolásával, illetve az iskolai, vagy osztályszintű ünnepségekkel kapcsolatos
teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben
határozza meg. Az iskola évkönyvet vezet, melyben a tanév jelentős eseményeit rögzíti,
valamint iskolatörténeti emlékeket gyűjt, iskolarádiót, iskolaújságot és TV-t üzemeltet eseti,
vagy folyamatos jelleggel.
Az ünnepségek előkészítése és rendezése tanítási órán nem történhet. Az ünnepség tényét az
osztálynaplóban kell rögzíteni. A megemlékezések osztályfőnöki órán, illetve az utolsó tanítási
órán, valamint a szaktárgyon belül megtarthatók.
Az intézményi hagyományos kulturális és ünnepi rendezvények a következők:
▪

A nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések rendjét, az iskola éves munkaterve
tartalmazza.

▪

Tanévnyitó ünnepély

▪

Zenei világnap

▪

Mikulás délután

▪

Karácsony

▪

Jótékonysági (SZMK) bál

▪

A Magyar Kultúra Napja

▪

Farsangi jelmezbál

▪

Föld Napja
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▪

Környezetvédelmi Hét

▪

Anyák napja

▪

Gyermeknap,

▪

Gyóni Géza Nap - Megemlékezés az iskola névadójáról

▪

A nyolcadik osztályosok ünnepélyes búcsúztatása, ballagás / Gyóni Géza szobor
megkoszorúzása, Gyóni Géza díj adományozása

▪

Tanévzáró ünnepély

▪

Pedagógus nap

▪

Zenés-táncos rendezvények, sportnapok – folyamatosan.

Szakmai hagyományaink:
▪

emelt szintű idegen nyelv oktatás;

▪

szaktárgyi-versenyek;

▪

tanulóközösségek versenye;

▪

iskolagyűlések;

▪

nyílt napok a szülők számára;

Közösségalakító hagyományaink:
▪

nyugdíjba-vonulók köszöntése;

▪

közös ebéd, vagy vacsora megszervezése;

▪

pedagógus nap minden év júniusában,

▪

tantestületi kirándulás

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
alkalomhoz illő öltözékben kötelező.
Az iskola jelképei
•

Gyóni Géza mellszobra

•

Gyóni Géza díj

•

Gyóni Géza díjasok vitrinje

•

Kitüntetett pedagógusaink vitrinje

•

Sport díjasaink vitrinje
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VII. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS
ELLÁTÁS RENDJE
Iskolánk központi épületében orvosi szoba van. Az iskolaorvosi teendőket ebben a helységben
látják el, illetve az orvosi rendelőintézetekben. Tanévenként több alkalommal a tanulók
szervezett fogorvosi és más egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt. A védőnők
ellenőrzéseket végezhetnek a tanulók fejődését, tisztaságát és egyéb állapotát illetően.
Egészségügyi felvilágosító előadást osztályfőnöki órák keretében, egészségügyi dolgozók
felkérésre tartanak.
A tanulót, ha egészségügyi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat
alapján könnyített, vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A gyógytestnevelési órákat az
iskolában, vagy a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt intézményben kell
megszervezni
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más fogyatékos tanulók a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint vesznek részt a testnevelési
órákon, vagy a mozgást javító foglalkozáson.
Intézményünkben és azon kívüli, a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a
szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Ez teljes mértékben vonatkozik a
központi épületben működő büfére is.
Iskolánknak kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve ha
netán előfordulna a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére.

VIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
1. A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉÉRT VÉGZETT FELADATAINK
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek
megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A
tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről,
annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát a haladási naplóban
dokumentálni kell. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell
ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet
mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az
igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi.
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A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének
megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által
kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet
nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül
használhatók.
Tanév elején az intézmény munka-, és balesetvédelmi felelőse munkavédelmi szemlét
tart, amelyen a megállapított hiányosságokat haladéktalanul pótolni kell.
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége az általa észlelt baleseti források
azonnali jelentése az igazgatónak.

2. A TANULÓBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES FELADATOK:
• A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó baleseteket ki kell vizsgálni.
• Ezekről a balesetekről elektronikus nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.
• A jegyzőkönyv 1-1 példányát –a tárgy hót követő hónap 8. napjáig a fenntartónak,
illetve a szülőnek át kell adni, 1 példányt az irattárban kell őrizni.
• Ha a jegyzőkönyv határidőre nem készül el, azt a jegyzőkönyvben indokolni kell.
• Súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni.
Súlyos baleset az, amely:
o a sérült halálát,
o valamely érzékszerv elvesztését, ill. jelentős csonkulását,
o orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
o súlyos csonkulást,
o a beszélőképesség elvesztését, vagy szembetűnő eltorzulást bénulást,
illetve elmezavart okozott.
Ezeknek a baleseteknek a kivizsgálásához legalább középfokú munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. A tanulóbalesetek kivizsgálásában
lehetővé kell tenni az iskolaszék képviselőjének részvételét.

3. RENDKÍVÜL ESEMÉNY, BOMBARIADÓ STB. ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük
életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
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ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség
nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak,
haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Amennyiben valamilyen formában robbanóanyagra utaló üzenet, jelzés, bejelentés
történik, - azt azonnal az iskolavezetés tudomására kell hozni.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék
minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban
Ha gyanús csomag, lőszer, vagy tárgy bárkinek a tudomására jut, köteles annak tényét
azonnal az iskolavezetés, illetve a pedagógusok tudomására hozni.
A tárgyhoz nyúlni, kézbe venni szigorúan tilos!
A 107-es számon a rendőrségnek azonnal jelezni kell!
Hangosbemondó segítségével haladéktalanul tudatni kell a hírt!
Amennyiben ez nem sikerül, akkor fél percig tartó szaggatott csengő jelzéssel kell
jelezni! Áramkimaradás esetén folyamatos harangozással kell tudatni! A jelzésről az
iskolavezetés jelenlévő tagja gondoskodik.
A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek a tanulókat
azonnal sorakoztatni /az eszközeiket, táskájukat hátrahagyva/, a jelen lévő és hiányzó
tanulókat haladéktalanul megszámolni és pánik nélkül, de gyors fegyelmezettséggel
elvonultatni a tűzvédelmi szabályzat kiürítési tervének megfelelő rendben:
Kisépület
• A kisépület termeiből (K1-K5) az alsós udvari kijáraton vonulnak ki,
majd az Óvoda utcában gyülekeznek és várakoznak.
Főépület földszint
• A könyvtárból és a könyvtár melletti gyakorlati teremből a tanulók jobbra
tartva az alsós kijáraton vonulnak ki, majd az Óvoda utcában
gyülekeznek, várakoznak.
• Az ebédlő, valamint a porta melletti technika teremből a főbejáraton
keresztül van a távozás és az Óvoda utcában van a gyülekezés és
várakozás.
Főépület emelet
•

A főépület emeleti termei közül az A1; A2; A3; A4; A5-ös tantermeket,
valamint az Arizona szobát, az Arizona szoba előtti lépcsőt igénybe véve
kell az emeletet elhagyni, majd a főbejáraton kell távozni. Gyülekező
hely az Óvoda utca.

•

Az A6; A7; A8; A9-es tantermeket a másik lépcsőn kell elhagyni, majd a
főbejáraton keresztül távozni. Gyülekező hely az Óvoda utcában.

Tornatermi szárny
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•

A tornateremben és a tornaterem feletti tantermekben (T1; T2; T3; T4; T5;
T6) lévőket a lépcsőházon keresztül, az udvari kijáraton kell az iskolából
kivezetni és a műfüves pálya mögötti térségben gyülekeztetni.

A kollégák kötelesek a kivonuló és várakozó gyermekekre felügyelni! A bombariadó
lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett
tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

IX. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI
FORMÁJA
Az iskola -a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Ezek helyét és idejét az igazgató-helyettesek rögzítik a
tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A tanórán kívüli foglalkozásokra való
tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével –
önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy
tanévre szól.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az intézmény
tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézmény igazgatója bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az
intézmény pedagógusa.
Napközi otthoni, tanulószobai ellátást minden jelentkező részére biztosítunk. A felvétel
és a működés rendjét a házirend tartalmazza.
Szakkörök –a tanulók érdeklődésétől függően- az iskolai tantárgyfelosztás
lehetőségeinek figyelembe vételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján
indulnak. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, ennek
bejelentésére az iskola formanyomtatványt biztosít. A jelentkezés egész évre szól.
A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott
tematika szerint történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell
vezetni. A szakkörök térítésmentesek.
Önképző körök működhetnek a művészetek, a természettudományok és a technika
területén. Az önképzőköröket az intézmény a tanulók érdeklődésétől függően indítja,
kimagasló felkészültségű pedagógusok és más az intézménnyel szerződéses
jogviszonyban álló szakemberek vezetésével.
Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az
énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját.
A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. Az alsóban, a kisegítő tagozaton a korrepetálás órarendbe illesztett
időpontban történik. A korrepetálás ingyenes.
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Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalásának
függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő
írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre
térítési díj fizetendő.
Tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, városi, megyei és az országos
meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
Tanulmányi kirándulások
A tanulmányi kirándulások hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerésére és
az osztályközösségek formálódására szolgálnak. Az adott osztály osztályfőnöki
tanmenetébe kell tervezni egyeztetve a diákképviselőkkel és az osztály szülői
közösségével.
A kirándulások az iskola éves ütemtervében foglaltak alapján tanítási napokon
szervezhetők. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanulmányi kirándulás tananyaga nem
tantervbe iktatott tananyag. A „tartalmát” nem kérjük számon a tanulóktól.
Táborozások
A nyári táborozásokat igény szerint rendezzük. A táborozásokon való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szervezett külföldi kapcsolatok
A tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott
országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az Európai
Unió országairól és a külföldi oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató
engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. A
tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
Erdei iskola
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az
intézmény falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók
részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik
a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási
időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
Szabadidős foglalkozások
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A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez /pl. túrák, színház és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb/ A szabadidős rendezvényeken való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az iskola könyvtára nyitvatartási időben, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók
rendelkezésére. Használati idejéről a házirend intézkedik.
Az iskolai sportkör a tanórai foglalkozásokkal közösen biztosítja a tanulók részére a
mindennapos testedzés lehetőségét. Az iskola biztosítja a sportfoglalkozásokhoz
szükséges időkeretet a tantárgyfelosztás alapján, az iskolai sportlétesítményeket és a
házi bajnokságok díjazását. A testnevelőkön kívül a délutáni testedzések
megszervezésében a napközis nevelőkre és az osztályfőnökökre is számíthatunk. A
városi tanuszodában úszásoktatást szervezünk, melyen a 3. évfolyamtól kezdve
minden tanulónk részt vehet. Az iskolai sportkörök és az iskolavezetés kapcsolatát az
évente tartandó sportköri gyűlés, és a sportköri vezetők félévenkénti beszámolója
segíti.
A hit-és vallásoktatáson Intézményünkben a 2013/2014 tanévtől kezdődően - az első
és ötödik évfolyamon, felmenő rendszerben - a tanulók (szülők) választása alapján
hitoktatás, ill. erkölcstan oktatás folyik valamennyi évfolyamon, heti 1-1 órában.

X. A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő 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, hasznosítását követően az intézmény
vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény 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 illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket
kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga
visszaszáll az alkotóra.

XI. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
• A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
• A fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos
döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének
megválasztására, arra vonatkozóan javaslatot tehet.
• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott
egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a
bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára
szolgáló teremben.
• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

1.A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
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• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
• az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket
• az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
• az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
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• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

XII. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az iskolai tankönyvellátás a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.
Az intézmény éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:
• elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
• részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő intézményi dolgozókkal a
tankerület igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
• a felelős dolgozók feladatait,
• a szükséges határidőket,
• a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
• a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.

Az intézményi tankönyvrendelést az intézmény igazgatója által megbízott intézményi dolgozó
készíti el. A tankönyvjegyzékből az intézmény helyi tanterve alapján és a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a
megrendelésre kerülő tankönyveket.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az intézmény részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a
tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával.

XIII. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ
NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI, KEZELÉSI RENDJE
Az elektronikus úton előállított dokumentumok nyomtatásakor fel kell tüntetni a nyomtatás
és az irattározás dátumát a papíralapú dokumentumon. A papíralapú nyomtatványt a
nyomtató, ill. ügyintéző hitelesíti, rajta az „elektronikusan továbbítva” megjegyzést dátummal
szerepelteti.
A papíralapú - elektronikus úton előállított- dokumentumok tárolására a többi
dokumentummal azonos irattározási szabályok vonatkoznak.
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Az elektronikus formában tárolt dokumentumok a titkársági számítógépen, tematikus
rendben találhatóak. Adathordozóra mentésükről évente legalább egyszer az iskolatitkár
gondoskodik.
Az elektronikus postafiók kezelője – iskolatitkár - gondoskodik az elektronikus levelezés
külön állományban történő szerepeltetéséről, abból törölni nem szabad.

XIV. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR
A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
1.

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az
iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A
tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva
tartás biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb
dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges
nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel.
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal. Könyvtáros-tanárunk nevelőoktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. Az intézmény számára
vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett
dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
2.

Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
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c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai, könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,
szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

Könyvtárunk
közreműködik
lebonyolításában.

az

iskolai

tankönyvellátás

megszervezésében,

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben
megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:
•

közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
• követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek
számának alakulását,
• követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
• a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára
beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.
Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit
nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.
4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
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meghatározó

rendelkezéseit

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell
venni
• a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell
vezetni
• az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket
szintén nyilvántartásba kell venni
A könyvtár szolgáltatásai a következők
•

1* szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az

utóbbiak korlátozott számban),
2* tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő
segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények,
tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
3* információgyűjtés a könyvtáros-tanár segítségével,
4* lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok
olvasótermi használata,
5* tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
6* más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
7* könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
8* nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
9* tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe
veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.
A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz.
melléklete tartalmazza.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes
árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).
A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő
tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő
diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott
tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek
függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
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Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére
kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.
A tanári kézikönyvtár
Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, s a vele kapcsolatos kölcsönzési és
egyéb feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el.

1.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT
1. Az iskolai könyvtár feladata:
„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az
információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség
van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához,
az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat
nyilvántartásához szükséges eszközökkel.”
16/1998. (IV.8) MKM rendelet.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb
sajátos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása.
E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi
és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:
Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A
szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri
szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri
szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.
Az állománybővítés fő szempontjai: Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a
közeljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni,
szükség van a rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó
továbbfejlesztésre.
Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével
határozhatók meg:
•

A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tartozó köteteiből (kötelező és
nem kötelező olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) az elmúlt
időszakban jelentős mennyiségűt köttettünk be. Ennek ellenére - amint az a
nemrég elkészült felmérésből kiderül - még bőven van pótolnivaló elsősorban
az ajánlott olvasmányokból. Viszonylag alacsony a határainkon túl élő magyar
nyelvű írók és költők műveinek száma, ezért ezek beszerzése
elengedhetetlen.
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•

A szaktanárok gondos választása ellenére is néha elengedhetetlenné válik, hogy a
tanulók által nem használt tankönyvekből is szerezzünk be néhány könyvtári példányt
- elsősorban tartós tankönyvekből -, mert azok olyan információkat tartalmazhatnak,
amelyek különösen hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben
foglalkozó diákok számára (pl. matematika, fizika, kémia feladatgyűjtemények).

3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők
3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali

rendszerben tanulnak gyermekeink. Ez meghatározza könyvtárunk feladatait.
3.2. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program
megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai
program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok
és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, ahol biztosítja a szükséges dokumentumok, pl.
verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi
követelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri
szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a könyvtár, mint rendszer
használatát a diákok elsajátíthassák.
4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amely megőrzi, feltárja,
szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek
megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör):
Fő gyűjtőkör:
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
lírai, prózai, drámai antológiák
klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
tematikus antológiák
életrajzok, történelmi regények
ifjúsági regények
általános lexikonok
enciklopédiák
az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges
dokumentumok
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapés középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok,
kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok,
tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek,
az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek
és azok gyűjteményei
az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok,
illetve azok gyűjteményei

Mellék gyűjtőkör:
a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre
•
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és
videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).
•

4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:
a) Írásos nyomtatott dokumentumok
könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
periodikumok: folyóiratok
térképek, atlaszok
b) Audiovizuális ismerethordozók
•
•
•

képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta)
• hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez)
c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás
CD-k
•

Egyéb dokumentumok: pedagógiai program, pályázatok, oktatócsomagok.
4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül
A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
lírai, prózai és drámai antológiák
klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
közép- és felsőszintű általános lexikonok
•
•
•
•
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A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
• az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
• a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
• az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
• a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
• a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
• a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok
• az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
• családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
gyűjteményei
• az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
•
a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve
azok gyűjteményei
b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
•

nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
• tematikus antológiák
• életrajzok, történelmi regények
• ifjúsági regények
• általános lexikonok
• enciklopédiák
• a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy
teljesen bemutató alap- és középszintű segédkönyvek, történeti
összefoglalók, ismeretközlő művek
• Dabasra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
• az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
• pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
• szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok
• kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához
(mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek)
•
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és
videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).
c) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentumokat,
anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi,
tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az
intézmény vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján abban az esetben, ha a könyvtáros részére
rendelkezésre álló keretösszeget a beszerzés meghaladja.
•

Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a
könyvtáros dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve
felettese véleményét.
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2.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS
SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a
tanulókon keresztül a szüleik is használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára
előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához
szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:
név (asszonyoknál születési név),
• születési hely és idő,
• állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,
Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az
intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja
a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az
általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
•

2. A könyvtárhasználat módjai
•

helyben használat,
• kölcsönzés,
• könyvtárközi kölcsönzés,
• csoportos használat

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

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

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

az információk közötti eligazodásban,
• az információk kezelésében,
• a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
• a technikai eszközök használatában.
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2.2 Kölcsönzés
•

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
• Dokumentumokat
kölcsönözni
csak
a
kölcsönzési
nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal
meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok
kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő
dokumentumok előjegyezhetők.
Az iskolából távozó, illetőleg a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött
tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.A
pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot
az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó
köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje: Minden tanítási nap 12.30-tól 13.30-ig.
2.3 Könyvtárközi kölcsönzés
A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. Az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű
kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más
esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség.
A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia
kell a térítési díj vállalásáról.
2.4 Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat,
foglalkozásokat tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak
megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
•

információszolgáltatás,
• szakirodalmi témafigyelés,
• irodalomkutatás,
54

•

ajánló bibliográfiák készítése

3.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ: KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT
1. A könyvtári állomány feltárása

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
raktári jelzet
bibliográfiai és besorolási adatokat
ETO szakjelzeteket
tárgyszavakat
•
•
•
•

1.1 A dokumentumleírás szabályai

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás)
és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra
ugyanazok szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
• szerzőségi közlés
• kiadás sorszáma, minősége
• megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
• oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret
- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám
• megjegyzések
• kötés: ár
•
ISBN szám
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.
•

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
•

a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)
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•
•
•

cím szerinti melléktétel
közreműködői melléktétel
tárgyi melléktétel

1.2 Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet
rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi
művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa
A tételek belső elrendezése szerint:

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)
Dokumentumtípusok szerint: könyv

4.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ: TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
•
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a
tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi
Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.
•

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett

tankönyveket kapják meg használatra.

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek
arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.
Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem
használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő
dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére
tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár
állományába kerül.
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4. A kölcsönzés rendje

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a
könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a
tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
•

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

Sorszám

Aláírás

osztály

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve
tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb.
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
5.

Évente leltárlistát készít:
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•

az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
• a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
• összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptemberoktóber)
• összesített listát készít a készleten lévő még használható
tankönyvekről (június 15-ig)
• listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
• listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és
ajánlott olvasmányokról

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot
stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből
fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható
állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
• az első év végére legfeljebb 25 %-os
a második év végére legfeljebb 50 %-os
a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskolának megtéríteni.
•
•
•

Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a
kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

5.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ: MUNKAKÖRI LEÍRÁS AZ ISKOLAI
KÖNYVTÁROS SZÁMÁRA

Közvetlen felettese: az igazgató
Kinevezése: munkaszerződése szerint
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása
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➢ felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához
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szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért,
kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozóval
elvégzi a leltározást,
folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, amelyeket az igazgató
határoz meg számára az alábbi elvek szerint:
azonnal jelzi a gazdaságvezetőnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt,
felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges
javítások iránti igény bejelentéséért,
munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és irodalom
munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat.
minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről,
tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről,
a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről,
statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről,
minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új
könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt,
gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas
állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről,
a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar nyelv
és irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja,
minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, amelyen
véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében,
kezeli a tanári kézikönyvtárat,
elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az
összegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív
tankönyveket,
kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét,
lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást,
minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsönzési
igényekről,
minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a
kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját,
biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését,
felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői
szervezet és a diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:
•

a fenntartó,

•

a nevelőtestület,

•

az intézmény igazgatója,
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•

a szülői szervezet választmánya intézményi vezetősége,

•

a diákönkormányzat iskolai vezetősége

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásának és módosításának eljárási szabályai
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét a nevelőtestület, a tanulók, és a szülők
javaslatainak figyelembe vételével az intézmény igazgatója készíti el.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét – a tanulókat érintő
rendelkezések tekintetében - megvitatják az osztályok és véleményüket küldötteik útján - eljuttatják az iskolai Diákönkormányzat elnökéhez.
A Diákönkormányzat a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az intézmény
igazgatóját.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét megvitatják a nevelők
munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az intézmény igazgatójához.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetéről az intézmény igazgatója beszerzi az
intézményi Szülői Szervezet véleményét.
5. Az intézmény igazgatója a tanulók, a nevelők, valamint a szülők, véleményének
figyelembevételével elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat végleges tervezetét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt az intézmény igazgatója beszerzi
a Diákönkormányzat, valamint a Szülői Szervezet egyetértését az elkészített tervezettel
kapcsolatban.
6. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi
értekezleten, s az a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.
7. Az érvényben levő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását – bármely nevelő,
szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézmény
igazgatója, a nevelőtestület, a Diákönkormányzat vagy a Szülői Szervezet.
8. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az első-hatodik pontban leírt módon
kell végrehajtani.

Dabas 2013. március 27.

.......................................
igazgató

Nyilatkozat
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A Gyóni Géza Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzM elnöksége az adatkezelési
szabályzat módosítását 2013. március 25. ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával
egyetért.
Dabas 2013. március 25.

……….………………………….
a Szülői Munkaközösség elnöke
Nyilatkozat

A Gyóni Géza Általános Iskola Iskolaszéke képviseletében és felhatalmazása alapján
aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az iskolaszék az SzMSz módosítását
2013. március 26. ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadja. Az iskolaszék
a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét
szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.
Dabas 2013. március 26.

……………………..
az Iskolaszék elnöke

Nyilatkozat

A Gyóni Géza Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján
aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt
véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását 2013.
március 25. ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A
diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének
helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.
Dabas 2013. március 25.

………………………………
a Diákönkormányzat vezetője

Nyilatkozat
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A Gyóni Géza Általános Iskola SZMSZ-ét a nevelőtestület 2018. január 29-én elfogadta.
A Gyóni Géza Általános Iskola SZMSZ-ét 2018. január 29-én az intézmény vezetője jóváhagyta.

Dabas, 2018. január 29.

......................................................................
Kotán Sándor
intézményvezető

Nyilatkozat

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a Monori Tankerületi Központ, mint
az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a
fenntartó döntésre jogosult vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseivel
egyetért, azokat jóváhagyja.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

......................................................................
a fenntartó képviselője

XVI. MELLÉKLETEK
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1. SZÁMÚ

MELLÉKLET

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

IGAZGATÓ

IGAZGATÓHELYETTES

IGAZGATÓHELYETTES

(felső tagozat)

(alsó tagozat)

MUNKA-KÖZÖSSÉGVEZETŐK

MUNKA-KÖZÖSSÉGVEZETŐK

ISKOLATITKÁR

TANÍTÓK,

TANÍTÓK,

TANÁROK

TANÁROK
NAPKÖZIS NEVELŐK

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
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1. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb rendű jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.:
statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes.
2. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:
•

papír alapú nyilvántartás,

•

számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben
felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg
az alábbi pontokban részletezett módon.
4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
•

igazgatóhelyettesek/tagintézmény-vezető

•

iskolatitkár,

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
•

igazgatóhelyettesek/tagintézmény-vezető

•

iskolatitkár,

•

osztályfőnökök,

•

napközis nevelők,

•

gyermek- és ifjúság védelmi felelős

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók
2. sz. mellékletében engedélyezett esetekben:

a

közoktatási

törvény

a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő
feladatokkal kapcsolatosan:
•

igazgatóhelyettesek/tagintézmény-vezető

•

iskolatitkár,

b) a tanulók adatait továbbíthatja:
•

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási
szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja:
igazgató;

•

a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre
vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek
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továbbíthatja:
igazgató,
igazgatóhelyettesek/tagintézmény-vezető,
osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
•

a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az
érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a
vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés
kötőjének, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettesek/tagintézményvezető, osztályfőnök, iskolatitkár;
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