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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat
határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a
kialakított cél- és feladatrendszerek, 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
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
2013. évi CCXXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet módosításáról

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése:
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Egri Főegyházmegye hagyja jóvá.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik a tagintézmények irodáiban, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az
intézmény fenntartója jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
2. AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSI RENDJE
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
TEÁOR
8520
85201
852011
852012
85202
852021
852022
85203
852032
8559
85591
855911
855912

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok
Alapfokú oktatás
Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5Alapfokú művészetoktatás
Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban
Máshová nem sorolt egyéb oktatás
Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
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855914
855915

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
4799
Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
5629
Egyéb vendéglátás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8560
Oktatást kiegészítő tevékenység
85601
Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856013 Fejlesztő felkészítés
85602
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
85609
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
9101
Könyvtári, levéltári tevékenység
9329
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9311
Sportlétesítmény működtetése
Óvoda tagintézmény
8510
Iskolai előkészítő oktatás
85101
Óvodai nevelés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
5629
Egyéb vendéglátás
56291
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
Zeneiskola tagintézmény
8520
Alapfokú oktatás
85203
Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312
Médiareklám
8552
Kulturális képzés
8559
M.n.s. egyéb oktatás
8560
Oktatást kiegészítő tevékenység
9101
Könyvtári, levéltári tevékenység
9499
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az intézmény munkajogi szempontból a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya
alá tartozik, de az egyházak működéséről szóló 2011. évi CCVI. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a
munkaviszony tartalma, a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti
jogviszonyhoz igazodik.
A munkaszerződések meghosszabbításánál a szakmai munka színvonala mellett, kiemelt jelentőségű
a közvetlen munkatársakkal kialakított készséges munkakapcsolat, az arányos és lelkiismeretes
részvétel a munkaközösség, illetve az intézményegység közösségi feladatainak elvégzésében.
Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott
igazgató, korlátozott jogkörrel a tagintézmények vezetői látják el.
Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. Az intézmény
vállalkozási feladatot nem végezhet.
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3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI
3.1

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre

Az intézmény a Egri Főegyházmegye által megállapított költségvetés alapján önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának és tagintézmény-vezetőinek vezetői
felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait a székhelyén látja el, a
Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de
gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
Gyöngyös Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a
feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai
eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény számára. Az intézmény
által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem
adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a
Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme
nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.
3.2

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az
intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások –
vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában
meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a
térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei
kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult.
Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés
gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
3.3

Az intézményi étkeztetés biztosítása

Az intézmény vásárolja az étkezést, de saját melegítő konyhát működtet. Az élelmezési
nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma alapul
vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban meghatározott családok gyermekei a normatíva
50%-át fizetik. Az óvodások, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8.
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, ingyenesen étkeznek.
4. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA, HELYETTESÍTÉS RENDJE
4.1 Az iskola igazgatója
Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az
iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.
Felelős:
- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
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- képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel.
- a pedagógiai munkáért,
- az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,
Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesre, a tagintézmények vezetőire, a gazdasági
vezetőre, meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira. Biztosítja az intézmény működésének
személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket.
Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen.
A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében
jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány,
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem
biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.
Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót
haladéktalanul értesítenie kell.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben, tagintézmények helyi szabályzatai
esetén a tagintézmény vezetője jogosult.
Feladatkörébe tartozik különösen:
- az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése,
- iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök munkájának
összehangolása,
- a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a szabályzatokban
foglaltak betartása és betartatása,
- a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,
- a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése,
- a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása,
- jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,
- a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,
- óralátogatások végzése,
- a nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenként lelkigyakorlaton való részvételének
biztosítása,
- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,
- munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besorolás,
jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,
- szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,
- javaslattevés kitüntetések adományozására,
- másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,
- továbbképzés engedélyezése,
4.2 Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét)
középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az
intézmény vezetőségének tagjai.
-

Az iskola vezetőségének tagjai:
igazgató
tagintézmény-vezetők
tagintézmény-vezető helyettes
igazgatóhelyettesek
gazdaságvezető
tanszakvezetők
a szakmai munkaközösségek vezetői
plébános atya
káplán atya
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Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban
emlékeztető készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
Vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is
ellátnak.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a
diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat
képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be
kell szerezni.
A tagintézmények szakmai képviseletét a tagintézmény-vezetők látják el. Ezt a jogkörüket
akadályoztatásuk esetén írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára
átruházhatják.
A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetőinek megbízásáról a fenntartó
dönt. Munkáltatójuk az intézmény igazgatója.
• Irányítják, szervezik tagintézményük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az
intézményegységet.
• Döntenek a tagintézményük működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek
előzetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intézmény intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés
nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe.
• A hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek a szakszervezeti egyeztetéseknek.
• A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügy igazgatási, illetőleg más, törvényben előírt
kötelezettségeiket.
• Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során mindenkor egyeztetnek az
intézmény igazgatójával.
• A Nevelési és Pedagógiai Program valamint a többcélú intézmény belső szabályzataiban szereplő
valamennyi területen együttműködnek egymással.
• Gyakorolják az egyetértési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott
pályázat elbírálásakor.
• Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel.
• Szorosan együttműködnek egymással.
• Az intézményigazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodói és munkáltatói jogkörrel
rendelkeznek.
• Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban
előírt ellenőrzéseket.
• Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység belső
működési szabályzatának megfelelően.
• Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik és a
gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű
igényeit.
• Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért és
korlátozott gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért áll fenn.
4.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbiakat.
1. sz. általános igazgatóhelyettes számára
- az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
- a helyettesítési rend elkészítését,
2. sz. általános igazgatóhelyettes számára
- pedagógus továbbképzéssel, munka alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,
- táncművészeti tanszak vezetése,
- a személyi anyag ellenőrzését,
A gazdaságvezető számára
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a szóbeli egyeztetést követően –a terembérleti és már bérleti szerződések megkötését,
a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását,
szabadságuk kiadásának jogát.

4.4 A tagintézmény vezetője egy személyben felelős:
- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési
keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint feladat-ellátási
megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- a tagintézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- a tagintézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, használattal kapcsolatos jogok
rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért,
- a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring)
rendszer működtetéséért,
- a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására
vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,
4.4.1 A zeneiskolai alapfokú művészetoktatási tagintézmény vezető
- Ügyel az intézményegység szakszerű és törvényes működésére.
- Felelős:
- A takarékos gazdálkodásért.
- A pedagógiai munkáért
- Az intézményegység ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási programjainak
működéséért.
- A nevelő, oktatómunka egészséges és biztonságos megteremtéséért tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért
- A középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a
továbbképzéssel kapcsolatok feladatok végrehajtásáért
- Az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáért és végrehajtatásáért
- Szorosan együttműködik a tagintézményekkel, és a szülői szervezettel.
- Képviseli a művészetoktatási intézményegységet.
- Előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi vizsgákat (meghallgatásokat) különbözeti,
osztályozó, javítóvizsgákat.
- Javaslatot tesz az igazgató részére a vizsgák rendjének meghatározására, a tanuló kérelmére egy vagy
több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő
teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói
jogviszony megszüntetésére.
- A tagintézmény-vezető helyettes és a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az
új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait.
- Félévenként az igazgatóval való egyeztetés alapján elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását.
- Az októberi statisztikát az igazgatóval történő megbeszélés alapján elkészíti.
- Félévenként a kollégákkal való egyeztetés után elkészíti az intézményegység órarendjét.
- Havonta elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket.
- Vezeti a tanuló nyilvántartást.
- Naprakészen lejelenti a gazdaságvezetőnek a dolgozók távollétét, nyilvántartja szabadságukat.
- Gondoskodik a szükséges nyomtatványok megrendeléséről.
- Ellenőrzi a tanári és a tanszakvezetői adminisztrációt.
- Együttműködik a gazdasági ügyintézővel és a gyermekvédelmi felelőssel a tanulói befizetés
nyilvántartását illetően.
Az intézményegység vezetőjét távollétében tagintézmény-vezető helyettes, valamint mindkettőjük
távolléte esetén, az eseti helyettesítéssel írásban megbízott kolléga helyettesíti. Felelőssége és intézkedési
jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali
döntést igénylő ügyekre terjed ki.
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4.4.2 Az óvoda tagintézmény vezető
Az óvoda tagintézmény vezető pedagógiai irányítással kapcsolatos alapvető feladatai:
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése.
Az óvoda tagintézmény vezető az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjának figyelembe vételével, a
nevelőtestülettel együtt felülvizsgálja az óvoda pedagógiai programját, szükség szerint módosítja azt a
törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Gondoskodik a pedagógiai program megvalósításáról,
az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről.
Az óvoda tagintézmény vezető - tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelő-oktató munkát, de
vannak feladatai a végrehajtás területén is:
- Felelős:
- A takarékos gazdálkodásért
- A pedagógiai munkáért
- Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási programjának működéséért.
- A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
- A nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért.
- A gyermekbalesetek megelőzéséért.
- A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
- A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért.
- A pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási tervének elkészítéséért, és
megvalósításáért.
- A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.
- A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért,
vezetéséért.
- A szülői szervezetekkel és az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért.
- A döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért.
- Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, és azt a
nevelőtestülettel elfogadtatja.
- Gondoskodik az intézmény belső szabályzatainak, programjainak elkészítéséről, szükség szerint
módosításukról, a hatályba lépésükhöz szükséges egyetértés, illetve jóváhagyás megszerzéséről, a
szabályzatok, programok hatálybalépéséről és azok következetes érvényesüléséről (működési
szabályzat, házirend, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, IMIP, SZMSZ, stb.).
- Irányítja, szervezi és ellenőrzi az óvoda szakmai, gazdasági tevékenységét, szakmai ügyekben
képviseli az óvodát.
- A jogszabályoknak megfelelően végzi tanügy igazgatási feladatait
- Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról az intézmény vezetőjével történt
egyeztetésnek megfelelően.
- Dönt, a jogszabályok által a vezetői hatáskörébe utalt minden olyan kérdésben, amelyben nincs
egyeztetési kötelezettsége az intézmény igazgatójával, illetve a döntés nem tartozik az óvoda más
döntéshozó testületének hatáskörébe.
- Együttműködik a többcélú intézmény más intézményegységeivel.
- Képviseli az óvodát külső szervek előtt, illetve meghatalmazza az intézmény képviseletére
jogosultakat.
- Felel a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért.
- Gondoskodik:
· a nemzeti, az egyházi és az iskolai ünnepek méltó megszervezéséről,
· a vallásos neveléssel kapcsolatban a szükséges szervezési, egyeztetési feladatok ellátásáról,
· a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és tehetséges)
gyermekek megfelelő foglalkoztatását szolgáló eljárások bevezetéséről, alkalmazásáról,
· a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról,
· a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről.
- Biztosítja a nevelőtestületi döntések megfelelő előkészítését, végrehajtásuk szakszerű
megszervezését és ellenőrzését, az intézményen belüli információáramlást.
- Támogatja az óvodapedagógusok tervszerű és folyamatos pedagógiai, szakmai, vallási és lelki
továbbképzését.
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Az intézményt fenntartó részére felkérés, megkeresés, illetve saját vagy a nevelőtestület
kezdeményezése esetén az oktató-nevelő munkára vonatkozó javaslatokat, jelentéseket,
tájékoztatókat készít.
- Gondot fordít a munkavállalói közösség és a gyermekek lelki képzésére, továbbképzésére.
- Minden kollégájának rendszeres segítséget nyújt, hogy hitbeli ismereteik gyarapításával be tudjanak
kapcsolódni az egyházi év megfelelő időszakába, segíteni tudják a gyermekek emberi és hitbeli
kibontakozását. A szeretet és összetartozás légkörének kialakításán fáradozik. A vallásos ünnepekre
való felkészítést irányítja, segíti a liturgikus életbe való bekapcsolódást.
- Rendszeresen ellenőrzi az óvodapedagógusok pedagógiai és szakmai munkáját, a dajkák munkáját.
- Látogatást végez elsősorban a kezdő óvodapedagógusoknál és azoknál, akiknél szükségét látja. Az év
során legalább egyszer minden óvodapedagógusnál látogat, tapasztalatait megbeszéli a látogatottal.
Pedagógiai vezetői munkájában köteles a törvényeket és rendeleteket megismerni, és azok
figyelembevételével végezni irányító tevékenységét.
4.5 A helyettesítés rendje:
Ha az igazgató írásban másképp nem rendelkezik, akkor akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek,
ill. a tagintézmény-vezetők helyettesítik. Az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők hatásköre az
intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az
azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az
igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden
esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek és tagintézmény-vezetők felhatalmazását.
Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el.
Az igazgató és az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató
helyettesítése, ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást szóban vagy írásban - az igazgatót
zeneiskolában a tagintézmény-vezető helyettes, általános iskolában az osztályfőnöki munkaközösség
vezetője, akadályoztatása esetén az alsó tagozatos munkaközösség vezetője, óvodában a kijelölt személy
helyettesíti.
A megbízott helyettesek felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
4.6 Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az
igazgató közvetlen munkatársai:
- tagintézmény-vezetők
- tagintézmény-vezető helyettes
- igazgató helyettesek
- gazdaságvezető
- iskolatitkár
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.
A tagintézmény-vezetőket a fenntartó, az igazgatóhelyetteseket és a tagintézmény-vezető helyettest,
a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi és
tagintézmény-vezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
kaphat, a megbízás az igazgatói kinevezés idejére szól. A tagintézmény-vezetők, a tagintézmény-vezető
helyettes és 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.
A gazdaságvezető és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és
felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. A gazdasági iroda
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dolgozóinak és a technikai dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja. A gazdaságvezető távolléte
esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési
jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a helyettesítendő munkakörrel
kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki.
Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai, és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított
munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik
Az iskola szervezeti egységei
Az iskola sajátosságainak megfelelően van:
alsó tagozat - irányítja a 2. sz. igazgatóhelyettes, illetve a munkaközösség vezető,
felső tagozat - általános igazgatóhelyettes irányítja,
napközi otthon - általános igazgatóhelyettes, illetve napközis munkaközösség vezető irányítja,
táncművészeti tanszak / 2. sz. igazgatóhelyettes, illetve munkaközösség vezető irányítja,
Az iskolai alkalmazottak közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési
lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek),
valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató,
tagintézmény vezető és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző
és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az vizsgabizottság
jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő
iratba való beírásakor.
5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az intézmény szervezeti felépítését az 1.sz. melléklet szervezeti diagramja tartalmazza.
6. A TAGINTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás
követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon.
Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:
- Igazgatótanács,
- Vezetői értekezletek, intézményvezetés
- Csoport (belső szervezeti egység) értekezlet,
- Alkalmazotti munkaértekezlet
A vezetők közötti kapcsolattartás folyamatos, amennyiben a vezetői munka összehangolása érdekében
szükséges, illetve a tagintézmény-vezetők javaslatára az igazgató vezetői megbeszélést tart, ahol a
tagintézmény-vezetők és a gazdasági vezető vannak jelen. Ettől függetlenül szükség szerint folyamatos az
egyeztetés.
Rendkívüli vezetői értekezletet az intézmény vezetője az általános munkaidőn belül bármikor
összehívhat. A vezetői értekezletekről írásbeli „emlékeztető” készül.
Az igazgató és az intézményegység-vezetők (helyettesek) felelősek azért, hogy az intézkedéseik
összhangban legyenek, és az intézeti élet minden lényeges ügyéről, eseményeiről időben kölcsönösen
tájékozassák egymást, s a munkaközösség-vezetőket az illetékességi körükbe tartozó kérdésekről.
6.1 Az igazgatótanács létrehozásának és működésének szabályai
1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a többcélú intézményre vonatkozó
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rendelkezései intézményünket az alábbiak szerint szabályozza:
20. § (1) A többcélú intézmény lehet
c) közös igazgatású köznevelési intézmény,
(4) A közös igazgatású köznevelési intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységek keretében különböző típusú nevelési-oktatási intézmények feladatait látja el.
(11) A közös igazgatású köznevelési intézmény és az általános művelődési központ vezetését, az
intézményegységek munkájának összehangolását - az egyes intézményegységek azonos számú
képviselőiből álló - igazgatótanács segíti, amely - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesz a
munkáltatói jogkör gyakorlásában.
2. A vonatkozó törvényi szabályozás és az alapító okirat szerint az alábbi szakmai- és
intézményegységek működnek az intézményben:
 Óvoda
 Általános Iskola
 Alapfokú Művészeti Iskola
3. Az intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását az
igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács tagjainak jelenlegi, illetve ettől eltérő számát az alapítói
jogokat gyakorló szerv állapítja meg.
Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább kétharmada részt
vesz. Az igazgatótanács ülésén a tagok csak személyesen vehetnek részt.
Az igazgatótanács döntéseit szavazattöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetében az
intézmény igazgatójának szavazata dönt.
4. Az igazgatótanács összetétele:
 elnöke az intézmény igazgatója
 óvodai tagintézmény 2 fő
 általános iskolai tagintézmény 2 fő
 alapfokú művészeti iskola 2 fő
Állandó meghívottak:
 szakszervezeti titkár
5. Az igazgatótanács működése:
Az igazgató tanács tevékenységét a mindenkori igazgató irányítja, szervezi. A döntéseiket értekezleteken,
szavazattöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. A határozatok
végrehajtásával és aláírási joggal az igazgatótanács a mindenkori igazgatót bízza meg.
Az értekezletekről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvvezető személyét az
igazgatótanács tagjai az alakuló ülésen választással bízzák meg, amely megbízás visszahívásig érvényben
van.
Az igazgató tanács tagjai kötelesek kapcsolatot tartani az intézmény- és szakmai egységekkel. Kötelesek
átfogóan ismerni az intézmény egészét, annak működését, a feladatellátással kapcsolatos partneri
igényeket és az intézmény egészében folyó tevékenységeket.
A tagintézmény-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról a fenntartó Egri Főegyházmegye
dönt.
Az intézmény irányítását érintő alábbi kérdésekben az igazgatótanács véleményezési, javaslattételi joggal
rendelkezik:
 tagintézmény-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról
 nevelés-oktatás hatékonyságával, eredményességével kapcsolatos ügyekben,
 a képzési struktúra alakításával, beiskolázási tervekkel kapcsolatos ügyekben,
 a minőségirányítási tevékenységgel kapcsolatosan,
 az intézményvezetés tagjainak munkájával kapcsolatban,
 az intézmény innovációs tevékenységével, fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben,
 a feladatellátás szervezésével, a feladatellátás hatékonyságával kapcsolatos ügyekben,
 a demokratizmus érvényesülésével kapcsolatosan,
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 a működés jogszerűségével, helyi szabályozásával kapcsolatosan,
 költségtakarékos gazdálkodás elveinek meghatározásában, és
 minden olyan ügyben, amely az intézmény hatékony működését eredményezi.
E szabályzat módosítását az igazgatótanács bármely tagja kezdeményezheti.
6.2 Vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
Szakszervezet: Az igazgató a törvényben meghatározott esetekben kéri ki illetve hallgatja meg a
szakszervezet véleményét.
Iskolavezetőségi megbeszéléseken képviselheti a tagjait, és gyakorolhatja egyetértési illetve
véleményezési jogát.
SZMK: Az igazgató évente két alkalommal köteles tájékoztatni a szülői munkaközösséget az iskola
nevelési és oktatási programjáról.
Kikéri véleményüket azokban az esetekben, amelyekben felsőbb jogszabály alapján a fenti szervezetnek
egyetértési és véleményezési joga van.
DÖK: Az igazgató évente legalább egy alkalommal köteles összehívni a diákközgyűlést. A tanulók
véleményt és egyetértési jogot gyakorolhatnak a törvényben meghatározott esetekben. A DÖK működését
az igazgató által megbízott kolléga segíti.
A fenti szabályozástól eltérően is összehívhatja az igazgató a különböző szervezeteket, az iskola
munkatervében meghatározottak szerint, illetve aktuális esetekben.
A nevelőközösség: Minden tagintézményben havonta munkaértekezleten vesz részt, ahol a tanszak, illetve
a munkaközösség vezetők tájékoztatást adnak munkájukról, illetve a soron következő feladatokat beszélik
meg. A havi értekezleteken az iskolavezetés értékeli a végzett munkát, és meghatározza a következő
hónap feladatait.
Az igazgatótanács: Közreműködik az intézményvezetés és az igazgató döntéselőkésztő tevékenységében.
Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezhetik az igazgatótanácsi ülések összehívását az
igazgatótanács tagjai is. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívható: a tanszakok és munkaközösségek
vezetői, a diákönkormányzat vezetők, az intézményi érdekképviseleti szervezetek vezetői és a szülői
szervezet vezetői.
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja:
tanévnyitó értekezlet – augusztus végén
tanévzáró értekezlet – június végén
félévi és év végi osztályozó értekezlet
munkaértekezlet – havonta egy alkalommal
legalább egy alkalommal nevelési értekezlet
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 60 %-a kéri, illetve
ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja.
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van.
a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály illetve az SZMSZ másként nem
rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással
dönthet.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.
A nevelőtestületi értekezlet
- A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója, illetve a tagintézmény-vezetője készíti elő. A
nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és működési
szabályzat, a házirend, a munkaterv, az óvodai és iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló
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elfogadásával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával
kapcsolatos napirendi pontokat.
- A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői
munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló
diákönkormányzat tanuló képviselőjét is.
- A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.
- Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a
határozatot az igazgató szava dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell
megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és nyilván kell tartani.
- A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet
követő 8 munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a két
hitelesítő írja alá.
A nevelők szakmai munkaközösségei
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
Óvoda:
1. Óvónők
Általános iskola és alapfokú táncművészeti oktatás:
1. alsós munkaközösség: 1-4. o. tanítók
2. napközis munkaközösség: napközis nevelők
3. természettudományi munkaközösség: fizikát, matematikát, kémiát, technikát, biológiát, földrajzot
tanító tanárok
4. humán munkaközösség: társadalomismeretek, művészetek munkaközösség: magyar nyelvet,
irodalmat, történelmet, testnevelést, éneket és rajzot tanító tanárok
5. idegen nyelvi munkaközösség: alsó és felső tagozatban német és angol nyelvet tanító tanárok
6. osztályfőnöki munkaközösség: 5-8. o. osztályfőnökök
Zeneiskola (tanszakok):
1. Billentyűs és vokális tanszak: zongora, jazz zongora, orgona, csembaló, magánének, kórusének
2. Vonós és akkordikus tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, gitár
3. Fúvós, kamara és zeneismeret tanszak: fafúvós: furulya, fuvola, klarinét
rézfúvós: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba
kamarazene
szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
A munkaközösség- és tanszakvezetők feladatai:
1. Képviseli a munkaközösséget, illetve tanszakot.
2. Szakmailag irányítja és összefogja a munkaközösséget, illetve tanszakot.
3. A nevelési és pedagógiai program alapján felügyeli annak megfelelő színvonalú végrehajtását.
4. Közreműködik az intézmény nevelési és pedagógiai programjának, helyi tantervének, illetve éves
munkatervének elkészítésében.
5. Kialakítja a szakirányú fejlesztési koncepciót, és figyelemmel kíséri megvalósulását.
6. Javaslatot tesz a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásáról.
7. Felelős a szakmai munka feltételrendszerének folyamatos továbbfejlesztéséért.
8. Szervezi, és figyelemmel kíséri a versenyeket, fellépéseket, hangversenyeket.
9. Előkészíti a művészeti vizsgákat
10. Összefoglaló elemzést, beszámolót készít a munkaközösség, illetve tanszak munkájáról.
11. Havi rendszerességgel ellenőrzi a tanszak tanárainak adminisztrációs feladatait.
12. Havonta vezetőségi értekezleten vesz részt.
A tanszakok vezetőjét, az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot tanító pedagógusok választják ki
maguk közül, és a tagintézmény vezető bízza meg a feladat ellátásával.
A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül:
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szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola illetékes tagintézményének munkáját, a
tanulást segítő eszközrendszer elemei az integrációs fejlesztést megvalósító programot azokkal a
szempontokkal egészítik ki, amelyek az együttnevelés esélyeit jelentősen növelik,
részt vesznek az óvoda nevelő, illetve az iskolai nevelő– oktató munka belső fejlesztésében
(tartalmi és módszertani korszerűsítés), alkalmazzák a differenciálásra alkalmas szervezési módokat,
kooperatív tanulásszervezést,
egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése,
értékelése, alkalmazzák a kulcskompetenciákat és programelemeket a következő területekről:
a) a, önálló tanulást segítő fejlesztés,
b) b, eszköz jellegű kompetenciák fejlesztése,
c) c, a multikulturális tartalmakat építsék be a tanmenetekbe,
d) d, szociális kompetenciák fejlesztése,
pályázatok figyelése, azokban való aktív részvétel
tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
kísérjék figyelemmel és segítsék a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását,
szervezik a pedagógusok belső tudásmegosztását, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez
segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját
javaslatot tehetnek az igazgatónak a munkaközösség vezető személyére
illetve megválasztják a munkaközösség vezetőjét
segítséget nyújtanak a munkaközösség - vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség
tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.
összeállítják a munkaközösség éves programját,
összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját (megbeszélik velük a
tankönyvválasztást, a szakkörök, fakultációk indításával kapcsolatos javaslataikat),
óralátogatásokat végeznek,
szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell,
figyelemmel kísérik a szakmai versenyek kiírását, gondoskodnak a nevezésről és a helyi
versenyek lebonyolításáról,
törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására, feltárják a tantárgyak közötti
koncentráció, a tantárgy oktatása fejlesztésének lehetőségeit,
javaslatokat tesznek a szaktantermek fejlesztésére, a teremfelelősök személyére,
a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról,
javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra.
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak
javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik.
Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok
A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat.
Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, hogy
osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.
Tanítványaik családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, aminek
érdekében ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen
azonosulva, formálják személyiségüket, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.
Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat és
segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait, gondoskodnak a
hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről.
Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket /szünetekben,
lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételükkel/.
Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e írva minden
osztályzat ellenőrzőjükbe.
Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatják óráikat.
Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy napon
kettőnél több átfogó, számonkérő dolgozatot ne írjon az osztály.
Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok számára.
Gondot fordítanak arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a tanórán
kívüli szabadon választható elfoglaltságokból.
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Minősítik a tanulók magatartását és szorgalmát.
Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, segélyezésére,
büntetésére.
A házirend " A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések " című melléklete szerinti
fegyelmező intézkedéseket szükség esetén meghozzák.
Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására.
Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról.
Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói kíséretet
látnak el.
Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.
Évente legalább két szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az osztály szülői
munkaközösségével.
Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek.
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni kell a
nevelőtestületet.
Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg.
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje
A szakmai munkaközösségek a pedagógiai programban leírt célok és feladatok alapján végzik
munkájukat. A célok elérése érdekében rendszeresen együttműködnek egymással. A szakmai
munkaközösségek vezetői, illetve az intézmény vezetése, az intézményben lezajlott tanulói mérések
eredményei, illetve, a havi nevelőtestületi értekezleten felmerülő problémák, feladatok alapján
meghatározzák az érintettek körét. A résztvevő munkaközösségek vezetői egyeztetik a megbeszélések
időpontjait, az igazgató pedig kijelöli a felelős irányítót.
A szülők közösségei
Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük
teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik.
A csoportok, osztályok, tagintézmény szülői munkaközösségeit az egy csoportba, osztályba,
tagintézménybe járó tanulók szülei alkotják.
A szülői munkaközösségek a következő tisztségviselőket választják:
- elnök
- elnökhelyettes
A csoportok, osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott
csoport, osztály SZMK - elnök vagy az óvónő, osztályfőnök segítségével juttatják el az óvoda, iskola
vezetőségéhez.
A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az óvodai, iskolai SZMK választmánya,
illetve ezen belül a szülői tanács. Az óvodai, iskolai SZMK választmányának munkájában a csoport,
osztály szülői munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.
Az óvodai, iskolai SZMK választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja vezetőit, illetve elkészíti
SZMSZ-ét.
Az óvodai, iskolai SZMK elnöke közvetlenül az óvoda vezetőjével, a tagintézmény, illetve az iskola
igazgatójával tart kapcsolatot.
Az SZMK választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-a jelen van:
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az SZMK választmányát az óvoda vezetőjének, a tagintézmény, illetve az iskola igazgatójának
tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól,
tevékenységéről.
Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg:
- megválasztja saját tisztségviselőit
- kialakítja saját működési rendjét
- a munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét
- képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében
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-

véleményezi a nevelési és pedagógiai programot, házirendet, munkatervet, valamint az SZMSZ
azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az óvoda, iskola életével, szülőkkel és a gyermekekkel,
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben

A tanulók közösségei
Az azonos évfolyamra járó, közös óvodai, illetve tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a
feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás
alapján végzik.
Az osztályközösség tagjaiból küldöttet, vagy küldötteket választ az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el, mely a
magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő, illetve a
diákönkormányzat vezetője érvényesítheti. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata
alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg.
Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat tájékoztatni
kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat
vezetője
kezdeményezi.
A
diákközgyűlés
összehívásáért
az
igazgató
felelős.
Évente 2 alkalommal diákfórumot kell tartani, ahol az aktuális problémákat, teendőket kell megbeszélni.
Zeneiskola:
Tanulói közösséget alkotnak:
- Hangszeres tanulmányok: Az azonos tanárhoz járó tanulók
- Kamarazene: A kamarazenei csoport tagjai.
- Elmélet: Az azonos évfolyamra, csoportba járó tanulók.
7. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA
Az igazgatóság és a nevelőtestület
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott vezetők,
és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
- az igazgatóság ülései
- az iskola vezetőségének ülései
- a különböző értekezletek
- megbeszélések
A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével.
A nevelők és a tanulók
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató:
- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákgyűlésen
- a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül
- valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon
- havonta iskolagyűlésen, iskolarádióban
tájékoztatja a tanulókat.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan
szóban és írásban tájékoztatni kell.
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel
vagy az SZMK-val.
A nevelők és a szülők
Tájékoztatás az óvoda és az iskola egészének életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról:
1.
-

Az igazgató és a tagintézmény-vezető
a szülői munkaközösség megbeszélésein
a bejáratnál elhelyezett hirdető táblán keresztül
az alkalmanként írásbeli tájékoztatón keresztül

2. Az osztályfőnök
- az osztályszülői értekezleten
- írásban, ellenőrzőn keresztül
3.
-

A pedagógus
írásban, ellenőrzőn keresztül
fogadóórán
ha szükséges, családlátogatáson
szülői értekezleten

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
- családlátogatások
- szülői értekezletek
- fogadó órák
- nyílt napok
- írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben
- egyéb kapcsolattartási formák
A szülői értekezletek, és fogadóórák tervezett időpontját a munkaterv évenként tartalmazza.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
A szülők és más érdeklődők a pedagógiai programról, szervezeti és működési szabályzatról és házirendről
a magasabb jogszabályokban előírtak szerint elhelyezett nyomtatványokon, valamint az iskola honlapján
kaphatnak tájékoztatást.
8. A PEDAGÓGIAI MUNKA, VALAMINT A GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSE
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, valamint a pedagógus teljesítményértékelési rendszer
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,
 tagintézmény-vezetők,
 tagintézmény-vezető helyettes
 gazdaságvezető
 a munkaközösség és tanszakvezetők,
 az osztályfőnökök,
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a szaktanterem- és szertárfelelősök,
a pedagógusok.

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,
- a szabályos gazdálkodás folyamatának ellenőrzése.
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
- az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni;
- az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni;
- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
- az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
- az ellenőrzéssel során a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglalt
előírásoknak megfelelően eljárni;
- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, illetve
az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
- hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére felhívni az ellenőrzött dolgozó
figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie.
Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
- az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni;
- az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és ezeket
eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
- az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit teljesíteni;
- a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.
A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
Igazgató:
- ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek;
- ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai
jellegű munkáját;
- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
- összeállítja az éves ellenőrzési tervet;
- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
Tagintézmény-vezetők, helyettesek:
Folyamatosan ellenőrzi a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során
különösen:
- a tanszakvezetők, szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
- a tanszakvezetők, pedagógusok adminisztrációs munkáját;
- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.
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Gazdasági vezető:
Folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a műszaki és a
pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen:
- az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét,
- a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését;
- a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet;
- az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és
beszerzéseket,
- a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,
- a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,
- folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munka végzését, munkafegyelmét.
Munkaközösség-vezetők, tanszakvezetők:
Folyamatosan ellenőrzi a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek
során különösen:
- a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
- zeneiskolánál: a félévente tervezett anyagot
- a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
Gondnok:
Folyamatosan ellenőrzi az iskola technikai dolgozóinak munkavégzését.
- Jelenléti ívet,
- Távolléteket,
A karbantartó, rehabilitációs dolgozók, hivatalsegéd, zongorakísérő-szertáros, romapedellus és a takarítók
munkáját.
1. Óvoda:
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony együttműködésért a vezető
óvónő felel. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszerét és ütemezését a Helyi Minőségirányítási
Program illetve az éves vezetői munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az óvodavezető dönt.
Belső ellenőrzésre jogosultak:
- igazgató
- óvodavezető
- gazdaságvezető
- munkaközösség vezetők
Az ellenőrzés eszközei:
- a foglalkozások látogatása
- írásos dokumentumok vizsgálata
- óvodások munkáinak ellenőrzése, vizsgálat
- beszámoltatás írásban, szóban.
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg
kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
2. Általános iskola és AMI:
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egyrészt biztosítja az iskola
pedagógiai munkájának jogszerű működését, az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben
történjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. Megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógus munkavégzéséről, adatot és tényt a nevelő és oktató munka külső és belső értékelésének
elkészítéséhez.
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Szervezése
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója felelős.
Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga területén. Az
ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik a pedagógiai program és az
éves munkatervek alapján.
A terv elején előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát
előkészíthessék, segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés
természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre.
Általános követelmények
Az iskola belső ellenőrzésével szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését.
Az ellenőrzések során a pedagógiai programban meghatározott feladatokat, és a tantervi
követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól.
Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátást, továbbá a
belső rendet, az iskola vagyonának védelmét
Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze.
Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az intézmény működése során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, tévedésekre, hibákra,
hiányosságokra.
Segítse a vezetői utasítások, valamint az iskolai munkatervben meghatározottak végrehajtását.
Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem és a
gazdálkodás javításához.
Az ellenőrzést végzik:
- intézmény vezetője
- igazgatóhelyettesek
- tagintézmények vezetői
- munkaközösségek, tanszakok vezetői
- osztályfőnökök
A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és beszámolási
kötelezettségük is az igazgatóhelyettesek és az igazgató felé.
Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
- tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
- a pedagógusok munkafegyelme,
- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése
- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
- a digitális napló folyamatos ellenőrzése,
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó egyéb adminisztráció pontossága,
- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
- a tanterem rendezettsége, tisztasága,
- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása az egyéni képességek figyelembe
vételével
- a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
- a tanítási óra felépítése és szervezése, differenciálás, kooperativitás,
- a tanítási órán alkalmazott módszerek, kompetenciákat fejlesztő programok alkalmazása,
- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,
- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az iskola
vezetősége határozza meg.)
- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás,
- az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán,.
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Az intézményen belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző, illetve az
ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit a „Belső ellenőrzési szabályzat” c. igazgatói utasítás
határozza meg.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az
ellenőrzött dolgozók kijelölését a belső ellenőrzési terv határozza meg. Elkészítéséért az igazgató a
felelős.
Formái:
- óraellenőrzés
- foglalkozások ellenőrzése
- ügyelet ellenőrzése
- adminisztráció ellenőrzése
- beszámoltatás
- eredményvizsgálatok; felmérések
- helyszíni ellenőrzések
A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján értékelést kell végezni és meg kell állapítani az esetleges
hiányosságokkal kapcsolatos feladatokat.
3. Zeneiskola:
A pedagógus munkája belső ellenőrzésének rendjét a tagintézmény vezető szervezi meg.
A belső ellenőrzés nyilvános ellenőrzési terv szerint történik.
A tagintézmény vezető elrendelhet az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzéseket is.
A pedagógus munkájának belső ellenőrzésére jogosultak
- az igazgató,
- a tagintézmény vezető,
- tagintézmény-vezető helyettes,
- a tanszakvezetők,
Az ellenőrzés módszerei:
- óralátogatások,
- a tanulók írásbeli munkáinak megtekintése,
- hangversenyek, meghallgatások, beszámolók,
- eredményvizsgálatok, felmérések,
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai
munkaközösséggel kell megbeszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleten kell összegezni és értékelni szem előtt
tartva a dolgozó személyiségi jogait.
9. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE
A belső ellenőrzés kiterjed:
- az intézményben használt dokumentumokra (naplók, anyakönyvek, ellenőrzők, beírási naplók,
tanmenetek, stb.),
- a pedagógiai munkára,
- a gazdasági tevékenységre,
- az irattárra.
A belső ellenőrzésben részt vevők köre:
- az igazgató,
- az igazgatóhelyettesek,
- tagintézmények vezetői,
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-

tagintézmény-vezető helyettes,
gazdaságvezető
tanszak, és munkaközösség vezetők,
osztályfőnökök,
iskolatitkár,

A belső ellenőrzés rendszere:
- bizonyítványokat – évente 1 alkalommal – az igazgató, tagintézmény vezető
- anyakönyveket – évente 1 alkalommal – tagintézmény vezető, tagintézmény-vezető helyettes,
igazgatóhelyettesek
– alkalmanként – az osztályfőnökök
- ellenőrzőket – havonta 1 alkalommal – osztályfőnökök
– évente 2 alkalommal – igazgató, igazgatóhelyettesek
- beírási naplókat – évente 1 alkalommal – igazgató, tagintézmény vezető, tagintézmény-vezető
helyettes,
- tanmeneteket – évente 1 alkalommal – igazgató, tanszakvezető, munkaközösség vezető,
- naplókat - évente két alkalommal – igazgató
- havonta 1 alkalommal – tagintézmény vezető, igazgatóhelyettesek
- hetente 1 alkalommal – az osztályfőnök
Pedagógiai munka ellenőrzése: Pedagógiai munka ellenőrzésében folyamatosan részt vesznek az
igazgató, tagintézmények vezetői, igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezető helyettes, tanszak, és
munkaközösség vezetők. Az ellenőrzés területét az éves feladatterv konkrétan határozza meg.
Az ellenőrzés kiterjed:
1. Az írásos dokumentumok ellenőrzésére: órai füzetekre, munkafüzetekre, dolgozatfüzetekre és
központi feladatlapokra.
2. Az óralátogatásokra, különböző tanítási órán kívüli foglalkozásokra. (Napközi, tanulószoba, szakkör,
korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás.)
Gazdasági tevékenység ellenőrzése:
A pénzforgalom.
- A térítési díjak megállapítása, a beszedések megvalósítása.
- A bérleti díjak megállapítása és megvalósítása.
- A helyettesítési és túlóradíjak elszámolása.
- A központi költségvetésből kapott, illetve pályázatokon nyert összegek felhasználása.
Tárgyi eszközök ellenőrzése.
- A dolgozók átsorolásai, illetményei.
- Az ellenőrzés folyamatos, mindig az aktualitásnak megfelelő.
- Irattári ellenőrzés: Az intézmény irattárát a tagintézmények vezetői, tagintézmény-vezető
helyettes, és az igazgatóhelyettesek ellenőrzik évente 2 alkalommal.
Hitélettel kapcsolatos elvárások
- Példaként szolgálhat a gyermekek, tanulók felé, példamutató keresztény életet él.
- Értékrendjével azonosul a Katolikus Egyház erkölcsi és hitbéli tanításaival.
- Munkájával elősegíti, hogy tanítványai minél nagyobb számban járuljanak a szentségekhez.
- Segíti tanítványait, hogy azok az iskolamiséken és a vasárnapi szentmiséken aktívan
bekapcsolódjanak a liturgiába.
- Segíti a gyermekeket a hitélettel kapcsolatos kiteljesedésükben.
- Segíti tanítványait, hogy megismerjék a helyi egyházközség életét és annak tevékeny tagjává
váljanak.
- Szeretettel fordul kollégáihoz, a szülőkhöz, a gyermekekhez.
- Támogatja és segíti azokat, akik ministrálni szeretnének, illetőleg nyitottak a katolikus, keresztény
vallás felé.
Pedagógusok:
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Alapkövetelmény:
Munkaköri leírásoknak megfelelően színvonalas munkavégzés.
Kizáró kritériumok
- Munkaköri leírásban foglaltaknak nem tesz eleget.
- Házirend, SZMSZ megsértése.
- Az iskola hírnevének csorbítása, rossz hírének keltése az intézményen kívül.
- Belső információk, esetleges problémák rosszindulatú kiszivárogtatása.
Általános elvárások
- Az új módszerek iránti nyitottság és a továbbképzéseken való részvétel.
- A szabadidő terhére, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett tehetséggondozás és felzárkóztatás.
- Iskolai alapdokumentumok át- ill. kidolgozásában való aktív, kezdeményező részvétel.
- Ellenőrzési, mérési feladatokban való részvétel.
- Pályázat figyelése, írása.
- Új módszerek alkalmazása, belső továbbképzések tartása.
- A szabadidő terhére, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett versenyre, fellépésekre felkészítés és
kísérés.
- Pályakezdő, vagy új kolléga segítése, mentorálása.
- Feladatlapok, munkafüzetek összeállítása.
Specifikus feladatok, illetve elvárások
Osztályfőnökök, osztálytanítók
- Iskolai és városi rendezvényeken való részvétel és szervezés.
- Tanórán kívüli szabadidős programok szervezése.
- Diákönkormányzat munkájának segítése.
- Egymást segítő kapcsolat a napközis nevelőkkel.
- Közösségformálás látványos kialakítása és ennek folytatása felső tagozaton.
- Konfliktuskezelés minősége tanulóknál és szülőknél.
- Esztétikus, igényes osztályterem, környezet kialakítása.
- Pályaorientáció segítése, felkészítés felvételire.
Napközis nevelők
- A házi feladatok mindenkori elvégzése, változatos módszerek alkalmazása..
- Szervezési feladatok (városi vagy iskolai vetélkedők, rendezvények).
- A mindennapos testmozgás biztosítása.
- Szabadidő tartalmasabb eltöltése, megszervezése.
- Versenyekre felkészítés segítése.
Táncművészeti tanszak
- Országos és szaktárgyi versenyekre való felkészítés.
- Tánc Gála szervezése.
- Iskolai és városi rendezvényeken való szereplés.
- Továbbtanulásra való felkészítés (táncművészeti iskolákba).
- Alapítvány munkájában való részvétel.
Szaktanárok
- Tanórákon minőségi munkavégzés.
- Iskolán kívüli versenyeken és programokon való részvétel.
- Osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel és a szülőkkel való kapcsolattartás.
- Iskolai programokban aktív részvétel.
Munkaközösségek vezetői
- Aktív szakmai munka, ennek szervezése, koordinálása munkaközösségen belül.
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A munkaközösség tagjainak szakmai, módszertani segítség nyújtás, főként a kezdő
pedagógusoknál.

Pedagógiai munkát segítő, illetve technikai dolgozók
Alapkövetelmény:
- Munkaköri leírásoknak megfelelő színvonalas munkavégzés
- A szabadidő terhére, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.
Kizáró kritériumok
- Munkaköri leírásban foglaltaknak nem tesz eleget.
- Házirend, SZMSZ megsértése.
- Az iskola hírnevének csorbítása, rossz hírének keltése az intézményen kívül.
- Belső információk, esetleges problémák rosszindulatú kiszivárogtatása.
Zeneiskola:
A tanszakvezető munkáját a tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettes, a tanszak tanárainak
munkáját az illetékes tanszakvezető értékeli, a tanszaki értékeléseket a tagintézmény-vezető összegzi.
Szempont:
a) A tanári munkáját tartósan kiemelkedő színvonalon végzi, valamennyi növendéke tehetségét,
képességét, készségét folyamatosan fejleszti.
b) Eredményességi mutatók:
1. országos versenyek (növendék felkészítése, döntőbe jutás, helyezés)
2. felvételizők felkészítése (hangszeres, elméleti)
3. regionális versenyek (növendék felkészítése, helyezés)
4. legjobb felkészítő tanár vagy zongorakísérő
5. iskolai versenyek (növendék felkészítése, helyezés)
6. zeneiskolai programokon való részvétel
7. versenyeken, hangversenyeken stb. korrepetíciót ellátó zongorakísérők értékelése
c) Tanszaki hangversenye(i) jó színvonalú(ak), a „Szorgalmas hangverseny”-eken növendékei
több alkalommal szerepelnek, tud műsorszámokat küldeni a hangszere „Tanszaki
hangverseny”-ére.
d) Növendékeivel iskolán kívüli szerepléseken vesz részt.
e) Munkáját a pontosság jellemzi: a határidők betartása, az adminisztrációs feladatok ellátása,
osztályozás, dokumentumok készítése.
f) Etikus magatartás jellemzi munkatársaival és a szülőkkel való kapcsolatban.
Óvoda:
Pedagógus dolgozók:
- A nevelő - oktató munka feltételeinek megteremtésében való aktív, szakszerű részvétel
(a tevékenységekhez szükséges anyagok készítése, előkészítése, a csoport szoba rendje, a csoport
munkájának jó megszervezése stb.).
- Tehetséggondozás (óvodai versenyek - mesemondó, rajzverseny)
- Felzárkóztatás (hátrányos helyzetű gyermekekkel való eredményes foglalkozás, kiscsoportos
illetve egyéni, testre szabott segítés).
- A gyermekek szabadidős, illetve sporttevékenységének megszervezésében, lebonyolításában való
aktív részvétel
- Az intézményi ünnepélyek, rendezvények megszervezésében való aktív részvétel
- Pályázatok írása, dokumentálása
Technikai dolgozók:
- A munkaköri leírásán túl végzett egyéb plusz feladatok, mellyel hozzájárulnak az intézmény
színvonalas működéséhez.
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10. MUNKABÉR-ELŐLEG SZABÁLYAI
A munkabér-előleg szabályzat alapján előleg adható a kinevezett dolgozók részére kérelem
alapján. A munkabér-előleg maximális mértéke munkavállalónként az alapilletmény összegének
kétszerese. A visszafizetés időtartama 6 hónap, de a tárgyév végéig a felvett előleg teljes összege
visszafizetendő. Intézményi szabályai a következők:
1. a munkavállaló kérelmére, a Munkáltató döntése alapján fizethető a Szakszervezet
véleményének figyelembe vételével.
2. visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap, de a tárgyév végéig a felvett előleg teljes
összege visszafizetendő,
3. a felvett előleg a folyósítási idő lejárta előtt is visszafizethető,
4. a visszafizetése havonta egyenlő mértékben történik,
5. az intézményben az esetenként felvett munkabér-előlegek összegét a hatályban lévő
jogszabályok határozzák meg.
6. a munkabérelőleg a kérelemtől számított 5 munkanapon belül folyósítható.
7. elutasító válasz esetén a Munkáltató köteles azt írásban a Kérelmezővel közölni 10 munkanapon
belül.
11. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
a) A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
-

·
·
·
·

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

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).
b) AZ ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény
nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve –
szükség esetén – módosítja.
c) NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka
tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
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 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás
célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
 Az iskola helyi tantervét a választott kerettanterv megnevezésével, ennek keretén belül annak egyes
évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét.
 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló
magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá
 jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
minősítésének formáját.
 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,
 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök
feladatait,
 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét,
 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a
fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az
intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai
programmal kapcsolatban.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A
pedagógiai program egy – egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg:
- az iskola fenntartójánál
- az iskola irattárában
- az iskola könyvtárában
- az iskola tanári szobájában,
- az iskola igazgatójánál, tagintézmény-vezetőknél és az igazgatóhelyetteseknél,
- megtekinthető az iskola honlapján.
Évenként felül kell vizsgálni.
A Nevelési és Pedagógiai Program a szülők, illetve az érdeklődők számára az iskola tanári szobájában, az
óvoda, ill. iskola és a zeneiskola irodájában a nyitva tartási idő alatt, az iskola honlapján pedig bármikor
megtekinthető.
d) ÉVES MUNKATERV
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok
megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a
felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül
sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni, a szülői
szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
Az éves munkatervet a tanév rendjére vonatkozó közlemény alapján lehet meghatározni. A munkatervben
kell meghatározni az adott évre vonatkozó kiemelt oktató-nevelő feladatokat, tevékenységi formákat.
Az éves munkaterv mindig megtalálható a tagintézmények vezetői irodájában, a nyitva tartási idő alatt
bármikor megtekinthető. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület
rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján el kell helyezni.
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12. TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 a 17/2014. (III.27.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.)
EMMI rendelet módosításáról
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és
frissít.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
A könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben megbízásos
formában – a következő feladatokat látja el:
 segíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását előkészítő
felmérést végez, és lebonyolítja azt
 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását,
 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy
újonnan kiadott tankönyveket,
 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyvelhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett
tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi.
Ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettség:
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.
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.
A diákok, az 1-2. évfolyamos tanulók kivételével a 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.
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A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás
biztosításához szükséges tankönyveket. Évente leltárlistát készít:
 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
 listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
 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
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a
tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség
mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató
hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok,
feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé.
A tankönyvfelelős megbízása
Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait tankönyvfelelős látja el olyan formában, hogy a központi
tankönyvforgalmazóval a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a
tankönyveket a tankönyvfogalmazótól értékesítésre átveszi.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató
minden tanévben december 15-éig elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét,
amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős),
aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való
közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a
feladatokat és a díjazás mértékét.
Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e tevékenység nem
szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény
igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem.
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A tankönyvrendelés elkészítése
A tankönyvfelelős minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény
igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült
létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét
megállapodás szabályozza.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az
iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e
vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie
azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.
13. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje:
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) révén tartott
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert
alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott
fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a
dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,
 a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,
 az elektronikus napló,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató
aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra
létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni
kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az
igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.
Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje:
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként
kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az
elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért
felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén
történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a
tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos
intézkedéseket, a szülők értesítését, melyet tanév végén CD-re kimentünk, és szükség esetén kinyomtatunk.
Havi gyakorisággal kell a rendszergazdának menteni a pedagógusok által bejegyzett órákat.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az
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intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell
tárolni.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt
és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki
kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a
kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek.
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiállítani,
amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt személyek aláírásával és az
intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak
megfelelően kell tárolni.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák
számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének
eseteiben.
Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az adathordozót az
iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal –
papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján
irattári dokumentumként kell megőrizni.
A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények
megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell
gondoskodnia.
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és
tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A Köznevelésisi Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhat.
A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai
az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik.
A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a
felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem
engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások
által megismert jelszót azonnal le kell cserélni.
A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – az
intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen felel.
14. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK
KÜLSŐ KAPCSOLATAI

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
-

Egri Főegyházmegye
Tankerületi Központ
Gyöngyös Város Önkormányzata
Gyöngyösi Járási Hivatal
Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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-

Heves Megyei Pedagógiai Intézet
Egri Pedagógiai Oktatási Központ
Körzeti Nevelési Tanácsadó
Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ
GYÖNGYÖK – Gyöngyösi Kulturális és Rendezvény Központ
Mátra Múzeum
Szent Bertalan-templom Kincstára
A város óvodái, általános és középiskolái
Az Egyházmegye katolikus óvodái, iskolái
Más művészeti iskolák
Gyöngyös-Felsővárosi Szent Bertalan Főplébánia
Katolikus Pedagógiai Intézet – KaPI
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete – MZTSZ

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az eredményes oktató és nevelő
munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel,
szervezetekkel, gazdálkodókkal.
Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival:
 „A Jövőnkért” alapítvány
 „Táncművészetért ’95” alapítvány
 Pátzay János Zenei Alapítvány
Az alábbi helyi társadalmi egyesületekkel:
 Pedagógus Szakszervezet
 Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Az gyermek- illetve ifjúsági szervezettel:
 Család és gyermekjóléti központ
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn az
ÁNTSZ, iskolaorvos, fogászati rendelő és ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Család és gyermekjóléti
központtal, valamint a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyöngyösi Tagintézményével szorosabb
kapcsolatot épít ki a szülőkkel a háromhavonkénti értékelés kapcsán.
Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen
használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- ill. ifjúsági szervezetek helyi csoportjai:
- DÖK
- Iskolai sportkör
- Szakszervezet
- „A Jövőnkért” alapítvány kuratóriuma
- „Táncművészetért ’95” alapítvány kuratóriuma
Az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet.
15. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE
A nevelési év meghatározása a hivatalos tanév rendje alapján történik.
A nevelés nélküli napok száma öt, időpontjukat a munkaterv tartalmazza.
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Nyári zárás ideje: Június 15-e utáni 6 hét
Az ügyeletek megszervezésének rendje zárás alatt, illetve a nevelés nélküli napokon:
Az intézmény nyári zárásának ideje alatt a város egy másik, erre a célra kijelölt óvodájában ügyeleti
ellátást lehet igénybe venni.
Nyáron június 15-e után a gyerekeket összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el, 6 hétig.
A gyerekek reggel 6 órától 1/2 8 óráig, délután 4 órától 5 óráig ügyeleti csoportszobában tartózkodnak,
egy ügyeletes óvónő felügyelete alatt. Fél nyolc óra után a gyerekeket saját szobájukban, a saját
óvónőjüknek adják át.
Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 6-tól délután 17.30-ig.
Az óvoda bejárati ajtaja zárva tartásának rendje:
Reggel: 8.30 óra és 11.30 óra között
Délután: 15.30 órától, amennyiben valamennyi óvodai csoport már az udvaron tartózkodik.
A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.
16. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este 20 óráig tartanak nyitva. Az
iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve
szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730 és délután 16 óra között az
iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.
Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az
iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell
megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.
A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve 20 perc.
A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. Ettől a szülők igényeihez mérten el lehet térni legfeljebb
17 óráig.
Az iskolában reggel 730 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő
köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek
rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
Az iskolában egyidejűleg 5 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi
területe az alábbi épületekre vagy épületrészekre terjed ki:
- Zalár úti épület fsz. folyosó – 1 fő
- Petőfi úti bejárat/ Petőfi úti épület alsó folyosó –1fő
- Bejárati kapu/Zalár u. I. em. Dél – 1 fő
- Konyha környéke/ Zalár u. I. em. Észak – 1 fő
- Főbejárat/aula – 1 fő
A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte
esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével
hagyhatja el az iskola épületét.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az
igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
A tanórán kívüli foglalkozásokat 1130 órától 20 óráig, a délutáni nyitva tartás végéig lehet megszervezni.
Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.
Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi irodában történik 8
óra és 16 óra között, lehetőség szerint előzetes egyeztetés alapján.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és
a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyelet minden héten, szerdán 9-12 óráig tart.
Az iskola épületeit, helyiségeit a rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
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- az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak
az iskola igazgatója adhat felmentést.
Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi
elismervény ellenében lehet!
17. ZENEISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
Nyitva tartás:
 Az iskola hétfőtől – péntekig reggel 8.00 – este 20 óráig tart nyitva.
 külön megállapodások alapján ezen túli időpontokban, illetve hét végén is nyitva tartható az
iskola,
a tanévközi és a nyári szünetekben a nyitva tartás a kijelölt ügyeleti napokra korlátozódik, illetve a
tanév lezárásához és megkezdéséhez igazodik. Az ügyeleti napok rendjét az iskola kapujára
kifüggesztjük, illetve honlapunkon közzétesszük.

18. 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,
foglalkozási helyeken.
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, zeneiskolában egyéni oktatásnál 30 perc.. Az első tanítási óra a
házirend által meghatározott időben kezdődik. Az óvodai foglalkozások egész napra elosztva, az iskolai
kötelező tanítási órák délelőtt, a zeneiskolai és táncművészeti órák délutáni időszakban vannak.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak.
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
Az ebédeltetés időpontját a mindenkori órarend szerint határozzuk meg. Étkezés 11.30 és 14.30 között
szervezhető
A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák engedéllyel
szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak indokolt esetben.
19. A VEZETŐK ÉS ALKALMAZOTTAK INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
Vezetők benntartózkodásának rendje: A tagintézmények hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell
az épületben tartózkodni. Biztosítani kell, hogy az intézményben és tagintézményeiben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A gyermekek, tanulók általi óvoda, illetve iskolahasználati
időben egy fő felelős vezetőnek az iskolában kell tartózkodni. Amennyiben ez megoldhatatlan, a
pedagógusok közül kell kijelölni meghatározott időre ügyeletes vezetőt. A megbízást a dolgozók
tudomására kell hozni.
Az iskolában, zeneiskolában a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portás, gondnok, a
délután távozó vezető az ügyeletet ellátó pedagógus felelős az iskola rendjéért, valamint ő jogosult és
köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
A pedagógusoknak az ügyelet, valamint a foglalkozások előtt tíz perccel előbb meg kell jelenni az
intézményben.
Felelős vezető: az igazgató, a tagintézmény vezetője, tagintézmény vezető helyettes, igazgató helyettesek,
gazdaságvezető, távollétükben a vezető által megbízott közalkalmazott.
Nyári időszakban az ügyeleti napokon az iskolában tartózkodás ideje: 8.00 – 12.00-ig.
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A pedagógusok az alábbiak idejében kötelesek az intézményben tartózkodni:
- ügyelet,
- tanórák, óvodában e foglalkozások,
- étkeztetés,
- szükséges adminisztráció elvégzése,
- tanórán kívüli foglalkozás,
- értekezlet.
A technikai dolgozók intézményben tartózkodásának rendje:
- Köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni.
- Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni.
- Munkaidő alatt az iskola területét csak a gondnoknál történt bejelentkezés után és az iskolavezetés
engedélyével hagyhatja el.
- Munkaidejét a jelenléti ív pontos kitöltésével igazolja.
20. A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA
Az intézmény pedagógusai heti munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja
(ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó
munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával
arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban
elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja
meg a 12 órát.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem
előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket általában hétfői napokon tarjuk,
ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8 óránál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre is lehet
számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok
kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség
esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott
csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók.
A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával vagy a
gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához
szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

a tanítási órák megtartása
a tanszak, illetve munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
diákönkormányzati munka segítése
iskolai sportköri foglalkozások,
énekkar, szakkörök vezetése,
differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás,
előkészítők stb.),
magántanuló felkészítésének segítése,
napközi, tanulószoba,
tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,
pályaválasztást segítő foglalkozás,
tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság,
az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható
osztály- vagy csoportfoglalkozás
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A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó
előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási
óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés,
egyeztetési feladatok, stb. Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt
60 perc időtartammal kell számításba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a havi
programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe
venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
c) az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
d) heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli
önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,
e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb
foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
h) eseti helyettesítés,
i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
l) az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,
m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
o) a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,
p) az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
s) hangszerkarbantartás megszervezése,
t) különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény
telephelyei közötti utazás,
u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy
egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
v) a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint pedagógus-továbbképzésben való
részvétel rendelhető el.
3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása
A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok
kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség
esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott
csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza meg a
kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus
munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 62.§ (5) bekezdésében meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató
ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.
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21. PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
1. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató, a
tagintézmény vezetője vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének
függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának,
zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembe vételére.
2. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A
pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 720 óráig köteles jelenteni az intézmény illetve tagintézmény
vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.
A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár
biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a
táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában.
3. Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól, a tagintézmény vezetőjétől 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 a tagintézmény vezetője, vagy az igazgatóhelyettes engedélyezi.
4. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint –
szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra
(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet
szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
5. A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a
tagintézmény vezető, az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása
után.
6. A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal
értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.
7. 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. Adminisztrálása az e-naplóban történik.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes iskolai
programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban
rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a
nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány
felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető
feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról –
ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.
Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő
nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.
22. AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE
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Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az
igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével
az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására,
és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, a
tagintézmény-vezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető vagy a
gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.
23. MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK
Tanár munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos
fejlesztése.
1. A főbb tevékenységek összefoglalása
 megtartja a tanítási órákat,
 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai
feladatok előkészítése és végrehajtása,
 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak,
 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,
 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl,
 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a
munkahelyén tartózkodni,
 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a
tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,
 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,
 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az óráról
hiányzó vagy késő tanulókat,
 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot (de
legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,
 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró
dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatja,
 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást
követő órán ismerteti a tanulókkal,
 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok
értékelése),
 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az
eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,
 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség
megbeszélésein és értekezletein,
 fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban,
 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg,
 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
 az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó, javító vizsgákon, iskolai méréseken,
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 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták
meg a feladattal,
 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban
elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a szakszerű
helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez eljuttatja,
 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület
kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,
 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,
 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével,
tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,
 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.
 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,
 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,
 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor
erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián
megindokolja,
 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre
való kíséretét,
 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
2. Különleges felelőssége
 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat,
 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a nevelési
igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.
3. Járandósága
 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér
 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
 a köznevelési törvény által meghatározott pótlékok

6.5.2 Testnevelő munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: testnevelő
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos
fejlesztése, szemléletük formálása.
1. A főbb tevékenységek összefoglalása






szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat
feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok
előkészítése és végrehajtása
a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a két
hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak
munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza
a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl,
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legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a
munkahelyén tartózkodni
a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a
tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik
gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben a
tanulókkal fölszedeti a szemetet
a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja
tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról hiányzó
vagy késő tanulókat
rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot, de
félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának
a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal
az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható
tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az
eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról
részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség
megbeszélésein, az iskola rendezvényein
fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban
megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgákon,
iskolai méréseken
helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon bízták meg a
feladattal
egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban
elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja
bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében
előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,
folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével,
tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat
elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.
kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel
a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló lezárt
érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, akkor erre a konferencia előtt
felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja
beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség esetén ellátja a
tanulók versenyre való kíséretét

2. Speciális feladatai
 külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el
 minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a testnevelés órán
bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja
 különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére
 a testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait
 a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek és a munkavédelmi felelősnek
 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel
 kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal
3.




Járandósága
a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér
túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
a köznevelési törvény által meghatározott pótlékok
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6.5.3 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök
Közvetlen felettese: igazgató
Megbízatása: az igazgató bízza meg
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.
1. A főbb tevékenységek összefoglalása




















feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak,
feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok
előkészítése és végrehajtása,
javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb.
feladataira,
a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg,
részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítványok, stb.
vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,
előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási
tervet,
felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű
használatának biztosításáért,
kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály
diákönkormányzati vezetőségével,
biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes
diákközgyűlésen való részvételét,
folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,
a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom
jegyére,
előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal
kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében,
közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában,
minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a
szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira,
folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,
folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak változását, a
bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat
a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.

2. Ellenőrzési kötelezettségei







november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó részének
állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az oktatási igazgatóhelyettesnek,
figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a
hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,
a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,
értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi
vétsége esetén
az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, valamint, ha a tanuló
bukásra áll,
a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a
lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.
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3. Különleges felelőssége






felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,
maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,
bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,
a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az
igazgatónak.

6.5.5 Takarító munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: a gondnok
Kinevezése, munkaideje:
 határozott időtartamra,
 munkabére munkaszerződése szerint
1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása
 az gondnok közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban
 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa, tiszta
langyos vízzel lemossa a táblát
 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség szerint
tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket
 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat
 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület állandó
tisztán tartását
 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat,
fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét
 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az
asztalok lapját fertőtleníti
 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendszeres ürítése,
tisztítása
 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát
 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat
 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolását, a
függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását
 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető utasítása szerint
az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető utasítása szerint – a szokásosnál alaposabban
elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak
 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, elektromos
energiával
 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos
munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén az
gazdaságvezetőnek
«Feladat_1»
2. Járandóság
 a munkaszerződésében meghatározott munkabér,
 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védőeszközök
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24. A FELVÉTEL, ÁTVÉTEL ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is.
A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, az óvodai év első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson köteles részt venni.
Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint
eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e
törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet
indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges
idővel.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét
betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet
az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs
bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a
szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének
egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és
rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó,
illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság – szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy
évig óvodai nevelésben vegyen részt.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.
Az általános iskola első évfolyamába valamennyi gyermeket fogadjuk, aki megfelel az
iskolaérettség kritériumainak, illetve elfogadja a katolikus hittel, vallással kapcsolatos elvárásokat,
elfogadja az iskola pedagógiai programját. A felvételnél előnyt jelent a keresztlevél megléte, a vallás
gyakorlása.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai
programját, házirendjét, keresztény katolikus szellemiségét, és nyitottak legyenek annak megvalósítására.
Az emelt szintű német csoportba a két éves alapozó időszak eredménye (írásos dolgozat), a szülő
kérelme, a gyermeket tanító nevelő véleménye és a csoportlétszám alapján kerülnek be a megfelelt
tanulók. Az iskola magasabb évfolyamon biztosítja az átjárhatóságot az emelt szintű oktatásba és onnan
vissza, ha megfelelő teljesítmény, szülői kérelem, a szaktanár javaslata alátámasztja.
A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. A családot és
a jelentkező gyermeket esetenként felvételi beszélgetésre hívjuk intézményünkbe. A tanuló felvételéről a
szülő kérésének, második évfolyamtól felfelé a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás
és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe
vételéve1 az iskola igazgatója dönt. Plébánosi ajánlás kérhető.
Ha olyan tanuló iratkozik az iskolába, aki más tanterv alapján, más oktatási rendszerben tanult,
korosztályának megfelelő évfolyamra iratkozhat, az iskola felzárkóztató programmal segíti őt, hogy
megfeleljen a követelményeknek, amennyiben a felvételhez kapcsolódó elvárásoknak megfelel.
A magasabb évfolyamba lépés elbírálása: az év végi értékelésben a tanév során szerzett folyamatos
értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a döntő. Az értékelő döntést tagozatonként (alsó-felső)
összehívott osztályozó értekezlet mondja ki, az értekezleten a tagozat teljes tanítói, tanári állománya részt
vesz. A magasabb évfolyamba lépés feltétele a tananyag továbbhaladási feltételeit, teljesíti, és az előírt
tanulmányi követelményeknek legalább elégséges eredménnyel eleget tesz.
Év végén nem megfelelő teljesítményt elért tanulók számára a javítási lehetőség szabályait, a
hiányzások illetve a követelmények nem teljesítése miatti évismétlést a köznevelési törvény szabályozza
és rögzíti.
Tánc- és zeneművészeti oktatásban:
Iskolánkban alapfokú művészetoktatás is folyik, melynek alapvető célja a táncos, folklór,
hangszeres, énekes, és elméleti ismeretek átadása, keresztény katolikus nevelési értékek segítségével.
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Oktató munkánk során fontosnak érezzük, hogy tanulóink elsajátítsák az önálló zenéléshez
szükséges ismereteket, és igényük alapján képessé váljanak egyéni, kamara, vagy zenekari játékra. Ennek
érdekében kiemelt célunk a társas zenélés iránti érdeklődésük felkeltése, képességeik fejlesztése.
Az alapfokú táncművészeti oktatásra jelentkező gyermekek 6 éves kortól orvosi és elemi felvételi
„vizsgán” vesznek részt. Elsődleges cél az egészségügyi problémák kiszűrése, illetve a mozgási, és alkati
megfelelés. Ekkor dől el az is, hogy balett vagy néptánc tanszakra kerül a tanuló.
Alkati adottságok /izomzat, rugalmasság, tágság, stb./, szintfelmérés, ritmusérzék, zenei hallás vizsgálata.
Ha olyan tanuló iratkozik az iskolába, aki más tanterv alapján, más oktatási rendszerben tanult,
szintfelmérő vizsga alapján a szaktanárok a megfelelő évfolyamba sorolják be.
Zeneművészeti oktatásnál tanulói jogviszonyt létesíthet minden zene iránt érdeklődő, zenét amatőr,
vagy hivatásos szinten művelni kívánó jelentkező. A jelentkezés alsó korhatára a betöltött 6. életév.
A jelenleg is iskolánkban tanuló diákok április hónapban kapják meg azokat a lapokat (szülői nyilatkozat),
melyek kitöltésével írásban megerősítik, hogy továbbra is iskolánkban kívánnak tanulni, önkéntes alapon.
A tanszakot, hangszert váltani szándékozók is ekkor adják le átjelentkezésüket. A szülői nyilatkozatokat a
főtárgy tanárok adják ki és gyűjtik össze.
A következő tanévre is bennünket választó tanulók névsorát és beosztott tantárgyait összesíteni kell a
felvételi meghirdetés előkészítéséhez. Felvételit hirdetni csak olyan szakon szabad, amelyikre várhatóan
felvehető új tanuló. A felvételiről, pedagógiai és szervezési kérdéseiről az iskola tájékoztatót ad ki. A
beiratkozást az iskolavezetés által megbízott pedagógusok segítik.
A jelentkezés menete
 Az intézmény felvételt hirdet, melyben megjelöli annak időpontját.
 A felvételhez jelentkezési lapot kell kitölteni.
 Az intézménybe jelentkező, a 6. életévüket (adott év szeptember 1-ig) betöltött tanulók a felvételi
bizottság előtt gyakorlati alkalmassági felvételin vesznek részt elmélet tárgyból és hangszerből egyaránt.
 A gyerekeket a felvételi bizottság az alkalmassági felvételi után
- a képességeiknek, készségeiknek megfelelő osztályba sorolja,
- meghatározza, mely hangszeren folytathat tanulmányokat, s
- melyik pedagógushoz kerül elmélet illetve hangszeres tárgy oktatására.
- a bizottság véleménye alapján az igazgató dönt a felvételről.
 A felvételi eredményéről a szülőket tájékoztatja:
- a honlapján,
- a hirdetőtáblán illetve
- az intézmény kapuján.
A felvételnél előnyt élveznek:
- azon családok gyermekei, akik már részesültek a keresztség szentségében,
- azon családok gyermekei, akik vallásukat gyakorolják,
- azok a kisgyermekek, akiknek nagyobb testvére már az intézmény tanulója,
- azok a gyermekek, akik az óvodában hitoktatásban már részt vettek.
A táncművészeti osztály szervezése és az optimális osztálylétszám kialakítása érdekében a
képességmérésen elért eredmények is befolyásolják a felvételt.
A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.
A Pátzay János Katolikus Zeneiskola tagintézmény növendékei számára, mint minden egyházi
intézményben, előírás a hittan oktatása. Az iskola képzési jellege azonban nem teszi lehetővé a vallásos
tárgyak oktatását, ezért a zeneiskola növendéke hittant abban az iskolában tanul, amelyben
tankötelezettségét teljesíti. Ez a zeneiskolai képzés feltétele.
A magasabb évfolyamba lépés elbírálása: az év végi értékelésben a tanév során szerzett folyamatos
értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a döntő. Az értékelő döntést egy összehívott osztályozó
értekezlet mondja ki, az értekezleten a tanszak teljes tanári állománya részt vesz.
A magasabb évfolyamba lépés feltétele a tananyag legalább elégséges szintű elsajátítása és a tanórákon a
közoktatási törvény által előírt óraszámban való részvétel.
44

Ha a növendék nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az
évfolyam megismétlésével folytathatja.
A növendék a kötelező tanítási órák egyharmadát mulasztotta, nem osztályozható. A nevelőtestület
határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet, amelyet az osztályozó vizsgát követő három hónapon
belül kell kijelölni. Osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor lehet szervezni, amiről a tanulót
tájékoztatni kell.
Osztályváltásra, létszámemelésre vonatkozó szabályok: Másik osztályba történő átjelentkezés a szülő
írásban leadott kérvénye alapján történik. A kérelmet az igazgató bírálja el.
Amíg a fenntartót plusz költség nem terheli, addig az osztályváltás és a létszámemelés az igazgató
egyedüli kompetenciája.
Az iskolaváltás a törvényi előírásoknak megfelelően történik. Az intézményünkbe jelentkező gyermekek
átvételénél elsősorban a vallási hátteret vizsgáljuk, illetve elfogadják-e a katolikus egyház
értékrendszerét, elvárásait, a Házirend előírásait. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi
szempontok is érvényesíthetők.
25. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az
iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok
elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a
tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola
minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának
rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a
pedagógusok számára kötelező.
Az intézmény minden tagintézményében kizárólag a vezető tudtával, engedélyével használhatók a
helyiségek, termek. Gyermek és tanuló, csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat a termekben, a
tornateremben és a tánctermekben.
Az iskola udvarán a délutáni időszakban csak felügyelettel, illetve a sportfoglalkozásokon, szakkörökön,
napköziben, illetve tanulószobán részt vevő tanulók játszhatnak, sportolhatnak.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek,
szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók
feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való
egyeztetés után – szabadon használhatja.
26. A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
Az intézményben – ide értve az udvart, a főbejáratok előtti 5 méter sugarú területrészt is – tilos a
dohányzás! Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a
dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott
iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy
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megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha
távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás
szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.

27. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL
Az óvoda és az iskola közintézmény. Az intézmény területére csak az arra jogosult, vagy engedéllyel
rendelkező személyek léphetnek be. Engedélyt kell kérnie a belépésre az iskolával jogviszonyban nem
álló személyeknek.
Belépési és benntartózkodási engedélyt az intézmény portása, illetve a kapuügyeletesek adnak. A belépési
és benntartózkodási engedélyt indokolt esetben kötelező megadni.
A belépés megtagadása olyan esetben lehetséges, amikor a portás, illetve az ügyeletesek meggyőződtek
annak indokolatlanságáról.
A portás, illetve az ügyeletesek kötelesek minden szükséges információt megadni a belépőknek, annak
érdekében, hogy az ügyintézés eredményes legyen.
Gépjármű csak engedéllyel jöhet az iskola területére.
A gyermek nevelésére – oktatására – képzésére szolgáló helyiségekbe külső személy csak ellenőrzött
formában léphet be igazgatói, igazgatóhelyettesi, tagintézmény vezetői engedéllyel.
Tanóráról tanárt, tanulót csak különösen indokolt esetben hívható ki igazgatói, tagintézmény vezetői vagy
igazgatóhelyettesi engedéllyel.
Az általános iskolában reggel a szülők, hozzátartozók csak a bejáratig kísérhetik a gyerekeket.
Amennyiben előre nem egyeztetett, de halaszthatatlan hivatalos elintéznivalójuk van az iskolában, úgy azt
jelezzék a kapunál tartózkodó biztonsági őrnek.
Óvoda: A szülők bekísérhetik gyermekeiket az óvodába, és átöltöztethetik őket. Ugyanígy járhatnak el
távozáskor. Az óvoda területén a Házirend szabályait köteles mindenki betartani.
Zeneiskola: A hivatalos ügyek intézése a zeneiskola irodájában, illetve a székhely intézményben (3200
Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 2.) történik.
Az a látogató, aki nem áll jogviszonyban az intézménnyel, a portaszolgálatot teljesítő személynek jelenti
be látogatása célját. Ezt követően juthat el az intézmény egyes pontjaira.
Az emeleten a növendékek a folyosón csendben tartózkodhatnak. A tanulók, szülők, hozzátartozók
kizárólag a földszinti aulában várakozhatnak.
A zeneiskola területén a Házirend szabályait köteles mindenki betartani!
Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső
igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők csak a megállapodás
szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak az épületben a megállapított bérleti díj ellenében.
28. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres
foglalkozások működnek:
- napközi otthon és tanulószoba,
- egyéb tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök stb.

46

28.1. ÁLTALÁNOS ISKOLA

1. Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
• Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők
igénylik - az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon
napközi otthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a
munkanapokon - igény esetén - összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei
írásban igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. Növelni kell a HHH-s tanulók
részvételét a napközi otthonos foglalkozásokon, ezzel biztosítva a felkészülést a másnapi tanórákra.
• Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett, igény esetén a
napközibe nem járó tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A
tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a
szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében befizeti. Az iskola a hiányzó
tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az
étkezést 1 nappal előre 9 óráig lemondja, felsős tanuló esetén az étkezési jegyet leadja.
• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik. Az egyéni foglalkozások során is alkalmazzák a pedagógusok a
differenciálás és a kooperatív tanulásszervezés módszerét. A foglalkozásokba beépülnek a
kulcskompetenciákat fejlesztő programelemek is.
• Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör
sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és
iskolán kívüli sportversenyekre.
• Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A HHH-s tanulók minél nagyobb
létszámban látogassák a szakköröket, főleg a művészeti szakköröket, mivel itt sikereket
érhetnek el.
• Versenyek, vetélkedők, bemutatók, egyházi rendezvények. A tehetséges tanulók
továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők,
melyeket az iskolában évente a lehetőségekhez mérten szervezünk. A legtehetségesebb
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A HHH-s tanulók is
szívesen vesznek részt művészeti versenyeken (rajz, szavaló és mesemondó versenyek), ahol
eredményesen szerepelnek. A jövőben is biztosítani kell számukra a részvételt ezeken a
versenyeken.
• 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 A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület
a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez
igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színházés múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a
szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai
könyvtár segíti.
• Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei
alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az
iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók –
tanári, vagy az igazgató által jóváhagyott felnőtt felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan
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használják. Az tanári szoba előterében elhelyezett telefont - sürgős, halaszthatatlan esetben – a
szünetben egyénileg lehet használni. A telefonnál egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat.
•Hit- és vallásoktatás. Katolikus iskolánkban hetente kétszer felekezetüknek megfelelően
hittanórán vesznek részt a diákok, amely beépül az órarendbe.
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00. óra és 20.00 óra között
szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a
tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik,
tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a
felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést
csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli
foglalkozásokról sorozatosan igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a
foglalkozásról kizárható.
Az iskolai könyvtár a tanulók számára a könyvtárszoba ajtaján jelzett időben tart nyitva. A
könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók
vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

28.2. A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK A ZENEISKOLÁBAN:
Hangversenyek, bemutatók:
- növendékhangversenyek
- tanári hangversenyek
- vendégek hangversenyei
- szakmai napok
- versenyek
- hangszeres bemutatók a város oktatási intézményeiben
A hangversenyek, bemutatók tartalmukban és szervezésükben szorosan kapcsolódnak a zenei
tanulmányokhoz. Belépő díjat az iskola ezekre az eseményekre nem szed.
A zeneiskola által szervezett nyilvános hangversenyen, bemutatón, kiállításon való szerepléshez a szülői
hozzájárulást a tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére megadottnak kell tekinteni.

28.3. AZ ÓVODAI FOGLALKOZÁSOKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK
Az óvoda a szülői közösség igényeinek ésszerű figyelembe vételével külön foglalkozások szervezését
támogatja, az óvodánkba járó gyermekek tehetséggondozására. Ez irányú igényeiket a szülők a
felmérőlap aláírásával jelzik. Ilyen foglalkozások lehetnek pl. zene, tánc, nyelvi foglalkozás stb. Az
ezekért esetlegesen fizetendő díj nem az óvoda bevétele, ezért a szülők az adott iskola, intézmény
nevelőjének fizetnek - számla ellenében. A rendkívüli foglalkozások lehetőség szerint a délutáni időben
szerezendők.
Kirándulások: Évente 1-2 alkalommal - az óvoda pedagógiai programja, munkaterve szerint - szervezett
kirándulásokon a gyermekek részvételét a szülők felmérőlapokon aláírásukkal engedélyezik. Ezekért a
kirándulásokért a szülők az útiköltség rájuk eső arányában fizetnek.
Helyszíni foglalkozások, megfigyelések: Az óvodapedagógusok csoportjaikkal különböző helyszíni
foglalkozásaikat bejelentik az óvoda vezetőjének. Ilyen foglalkozások, séták alkalmával 2-3 fő felnőtt
kísérő legyen a csoporttal. Az előre szervezett látogatásokat nagy körültekintéssel kell lebonyolítani.
Színielőadások: Előzetesen szervezett módon, évente 2-3 alkalommal fogadunk az intézményen belül
hivatásos előadókat gyermekműsorok bemutatására. Ezeken való részvételért a gyermekek belépődíjat
fizetnek.
Színházlátogatás: Szervezett színházlátogatás alkalmával a gyermekek szintén belépő díjat fizetnek az
adott közművelődési intézményben.
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Múzeum, könyvtár látogatások alkalmával igénybe vesszük az intézményünknek biztosított
ingyenességet, illetve kedvezményt.
29. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie,
ha:
1. az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
2. az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
3. egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga
letételének lehetőségét,
4. ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület
nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
5. átvételnél az iskola igazgatója előírja,
6. a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

30. A HÁZI FELADAT SZABÁLYOZÁSA
A házi feladattal a pedagógusok:
 erősítik a tanítási órákon tanultakat,
 fejlesztik az adott témában a tanulók különféle készségeit, képességeit,
 az új anyagot készítik elő.
A házi feladat hatékonyabbá tétele érdekében, néhány szabály betartása elvárható:
A házi feladatot mindig gondosan ki kell jelölni!
A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie! Ennek érdekében:
 a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük;
 a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához;
 a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, hanem
vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon;
 ne legyen mély szakadék a tanórai munka és a házi feladat között;
 használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programozott anyagokat;
 a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének (a túl nehéz feladat szorongást vált ki),
ennek érdekében időnkét alkalmazzunk differenciált házi feladatot, azaz
 a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a gyengébbeknek felzárkóztató jellegű feladatokat jelöljünk
ki;
 rendszeresen adjunk rövid feladatokat, és ne egyszerre sokat.
A házi feladat, az iskola pedagógiai programjában leírtak alapján osztályozható!
Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladat elkészítésének a szabályait, a mulasztás
következményeit.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása,
 az egy tanítási napra adott, kötelezően elvégzendő szóbeli és írásbeli feladatok mértéke átlagos
képességű tanuló számára ne haladja meg tantárgyanként a 20-30 percet. Ettől több időt igénybe
vevő feladatot a tanuló önként vállalhat.
 a napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5
óránál.
 a házi feladat anyaga a tanítási órán írásban, vagy szóban számon kérhető,
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 aki sorozatosan nem készíti el a házi feladatát, elégtelen osztályzatot kap, mely a szorgalmi jegybe
számítjuk be, az így kapott osztályzat a szaktárgyi jegyként nem értékelhető,
 a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot,
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére- a szokásos (egyik óráról a
másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak szóbeli feladatot sem,
 hosszabb szünetre (nyári) nem kötelező jelleggel, a meglévő tudást szinten tartó feladatok adhatók
(gyűjtő munka, házi olvasmány, különféle megfigyelési feladatok stb.)
 a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük
alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
31. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai
könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése,
feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása,
kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket
a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
Az iskolai könyvtár vezetője (könyvtáros tanár, vagy – tanító) rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi
könyvtárakkal, intézményekkel:
-

GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár
Pedagógiai Szakmai Szolgálatot Ellátó Intézet
A városban működő általános iskolák könyvtárai
Heves Megyei Pedagógiai Intézet

Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős.
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ 1. sz. mellékletében található gyűjtőköri
szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok
csoportjai.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
- tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása,
- a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása (pl.: számítógép-használat, Internet elérés,
stb.),
- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más
könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba
beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor
közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros
tanár tudomására kell hoznia.
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Az iskolai könyvtár nyitva tartása évente az iskola rendjétől függ, a tanulók igényeinek megfelelően
változik. A nyitva tartás időpontját ki kell írni, és a honlapon is meg kell jelentetni.
A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai és
tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején
tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell. Rendkívüli
esetben előzetes szóbeli egyeztetés is lehetséges.
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek
kivételével) 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható.
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
- kézikönyvek
- muzeális értékű dokumentumok
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott
gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre
nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére
kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója
határozza meg.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. mellékelte a Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzata.
32. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórákon, testnevelés és táncórán,
valamint a szabadon választható délutáni foglalkozásokon biztosítja.
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai sportkör és a tömegsport keretében kell megszervezni. Ezeken
az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi
testmozgásával, a mindennapos testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból
sportköri foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben.
A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója. A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő
tanárai tartják, valamint részt vehet olyan szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett,
legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.
A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés óráihoz
beszámítható. A sportkör felelősét az igazgató bízza meg.
Az iskolai sportfoglalkozásokat a tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban
meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető irányításával kell
megszervezni úgy, hogy legyen naponta legalább 45 perc a testmozgás lehetősége (KT. 3. sz. mell.).
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja:
- őszi és tavaszi időszakban: az udvar, a tornaterem, a kondicionáló terem és a két táncterem
- a téli időszakban: a tornaterem, a kondicionáló terem, a két táncterem használatát.
A tömegsport – foglalkozások pontos idejét tanévenként a tantárgyfelosztásban kell meghatározni.
A fentieket az iskolavezetés alkalmanként illetve az éves munkatervben meghatározottak szerint
ellenőrzi.
33. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGSZERVEZÉSE
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
A öt testnevelés órát 3 kötelező délelőtti tanórán, és 2 kötelező délutáni iskolai, illetve iskolán kívüli
foglalkozásokon szervezi meg.
A két kötelező délutáni sportfoglalkozás az alábbiak szerint kiváltható:
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési
formákkal, műveltségterületi oktatással
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b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr
sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei
között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által
kiállított igazolással.
A többi diák számára a két kötelező órát az iskola délutáni sportfoglalkozásokon szervezi meg.
Ezeken a foglalkozásokon, amennyiben lehetőség van rá, az iskola más tanulója is jogosult részt venni.
A délutáni foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy
- őszi és tavaszi időszakban: az udvar, a 2 tornaterem, és a két táncterem
- a téli időszakban: a 2 tornaterem, a két táncterem a tanulók számára nyitva legyen.
A sportfoglalkozások pontos idejét tanévenként az órarend tartalmazza, és a résztvevők jelenlétét, a
foglalkozást tartó pedagógus, sportnapló vezetésével ellenőrzi.
A kötelező sportfoglalkozásokról a távollétet a tanóráknak megfelelően kell igazolni.
34. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal.
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi
eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell
tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és
a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel
kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének
megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző
nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi
jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és
észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat –
mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek
lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében
szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást
követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a
fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot
az iskola irattárában kell elhelyezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet
időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen
irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen
belüli sorszámát.
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A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a
sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad
információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető
eljárás lehetőségéről
 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető
eljárásban történő megállapodás határidejét
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell
értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, az
egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja
vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a
sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok
tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra
felfüggeszti
 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető
eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez
egyik fél sem ragaszkodik.
 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni
35. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást
köt az illetékes egészségügyi szervvel.
A megállapodásnak biztosítania kell:
- az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában
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-

-

a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
 fogászat, évente 1-2 alkalommal,
 szűrővizsgálatok: látás, hallás, vérnyomás, évente 1 alkalommal
 szemészet, évente 1 alkalommal,
 hallás, golyva évente 1 alkalommal,
 a védőnő tisztasági vizsgálata 2 havonta – különös tekintettel a járványok megelőzésére
a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal,
a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai – tisztasági szűrővizsgálatát évente 2
alkalommal – szükség esetén többször is.

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
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.
 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.).
36. AZ

INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓ-ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN,
ILLETVE BALESET ESETÉN

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót
tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a
veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének
közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a
tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak,
amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia,
biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az
egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok
tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen
jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók
csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben,
amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl.
osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni
és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem
jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a
kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi. A
munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata.
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A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart az intézménnyel szerződésben álló munkavédelmi szakember. 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.
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük,
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet
szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkavédelmi szabályzatot, valamint a
tűzvédelmi utasítás, a tűzriadó és a bombariadó terv rendelkezéseit.
b) Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és
testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
c) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban
meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni,
a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
d) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos
és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek
megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,
- Tanulmányi kirándulások, túrák előtt,
- Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,
- Rendkívüli események előtt és után, a lehetséges veszélyekre,
- A tanév végén, a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét.
e) Az óvodások részére: az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályokra, közlekedési
ismeretekre - oktatni és nevelni kell esetenként is.
Tanév elején, szeptemberben fel kell hívni a figyelmüket a baleseti veszélyforrásokra:
- mászóka, hinta használata
- udvari, utcai viselkedés
- homokozás szabályai
- közlekedési eszközök, ugrálók használati szabályai
- játékok helyes használata, szaladgálás szabályai.
f) A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a következő viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
g) A tanulók számára közölt balesetvédelemi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók
elsajátították a szükséges ismereteket.
h) A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakorlati
oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírás vagy a
munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.
i) Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti
időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkabiztonsági szabályzat
tartalmazza.
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j) Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a
szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó és a bombariadó terv előírásai szerint kell elvégezni. A tűz
és bombariadó tervben meg kell határozni:
- a rendkívüli esemény jelzésének módjait,
- a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,
- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés,
rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, tűzoltóság – értesítése, fogadásuk előkészítése,
biztonsági berendezések kezelése),
- az iskola helyszínrajzát,
- az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerelési helyekkel, a
helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltűntetésével,
közművezetékek központi elzáróival.) a riasztási és kiürítési terv megegyezik a tűzriadóban
lévőkkel.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
a) A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
-

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

E feladatok ellátásban a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.
b) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost
kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
c) Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A
vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a
baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek
megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
d) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XVIII.
fejezet írja elő.
37. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és
dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
- a tűz,
- vegyi veszély,
- a robbanással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt
azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- igazgató
- igazgatóhelyettesek
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
- az intézmény fenntartóját,
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tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására
az épületben tartózkodó személyeket a tűzjelző bekapcsolásával riasztani kell, valamint haladéktalanul
hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó
tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján
kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást
tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában
segíteni kell!
- A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára,
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben.
- A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a
nevelőnek meg kell számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével
egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.)
fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az általa
kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
- az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az
intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon
be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv tartalmazza.
Az épületek kiürítését évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
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A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
- Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti a
tagintézmény legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
- A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan a csengő szaggatott jelzésével történik.
Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
- Az óvoda, illetve zeneiskola, ill. az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az
épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt
terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – zeneiskolának, és az általános iskolának a Hanisz tér,
óvodának az Alkotmány utcai járda nyugati része, zeneiskola számára a Fő tér. A felügyelő tanárok
kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét
és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
- A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a
bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
- Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a
fenyegetéssel kapcsolatban.
- A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által
kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
38. AZ ISKOLA VALLÁSI ÉLETE, ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI:
A tanítási és foglalkozási időn kívül tervezett programok szorosan kapcsolódnak a nevelő-oktató
munkához.
Az óvoda hagyományainak ápolása:
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az egyházi és nemzeti ünnepek, ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a gyermekek
vallási, nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi
hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét
szolgálják, a gyermekeket felnőttek és egymás iránti tiszteletre nevelik.
Intézmény, ill. csoport, osztálykeret szintű ünnepek, ünnepélyek
- Tanévnyitó
- Tanévzáró
- Lelki napok
- Farsang
- szept. negyedik vasárnap a Szentírás napja
- szept. 24. Szt. Gellért
- okt. 6. Aradi vértanúk
- okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc
- nov. 5. Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje
- nov.11. Szt. Márton
- nov. 19. Árpádházi Szent Erzsébet
- dec. 6. Szt. Miklós
- nov.-dec. Adventi gyertyagyújtások, koszorúkészítés
- dec. 24. Jézus születése, KARÁCSONY - Betlehemezés
- jan.6. Vízkereszt
- jan. 22. A magyar kultúra napja
- febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
- febr.3. Szt. Balázs – Balázs-áldás
- febr. Farsang
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márc.15. Nemzeti Ünnep
Nagyböjti készülődés
Hamvazószerda
márc. 24. Nagypéntek
Virágvasárnap, passiójáték
március 26-27. HÚSVÉT
április 11. A magyar költészet napja
ápr. 24. Szt. György
máj. 1 Munkás Szt. József
máj. 7. Szűzanya ünnepe, anyák napja
jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja
jún. 5. PÜNKÖSD
jún. Ballagás

Helyi intézményi rendezvények:
- Sportkirándulás – Nagy Sportágválasztó
- Rákóczi-nap – március
- Táncművészetért 95' Gála – május eleje
- Napközis Ki Mit Tud? - május 13.
- Egészségnevelési hét – november 9-13-ig
- Nagyböjti és Adventi lelki nap – időpont egyeztetés után
- Teremtésvédelmi nap
- Farsangi és egyéb osztályszinten szervezett programok
Ha szabadságos napra esik /nyári leállás/ az ünnep, akkor a szabadságba nem számit bele a nap. Nevelési
év közben az ünnepnapok a nevelés nélküli napok terhére érvényesíthetők.
A hagyományápolás további formái
Az óvoda életéről készült videó-felvételeket megőrizzük, fényképekből folyamatosan albumot készítünk,
a kimenő nagycsoportról tablóképet készítünk.
Havonta egy alkalommal óvodás misén veszünk részt.
Intézményünk jelképei
- Feszület az épület helyiségeiben
- Pápai és magyar nemzeti zászló
- Magyar nemzeti címer
- Óvodában Szent Erzsébet festmény
- A Szent Erzsébet alakjával készült gomb kitűző
Ünnepi viselet
Az intézmény ünnepein a pedagógusoknak, gyermekeknek egyaránt ünneplő ruhában kell megjelenniük,
kifejezve ezzel is tiszteletadásunkat az ünnep méltóságával kapcsolatosan.
Tanévzáró ünnepélyen, vagy óvodánkat képviselve jeles eseményen sötét alj, nadrág, fehér blúz, ing,
egyéb ünnepeken, rendezvényen színes ünneplő a viselet.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a munkatervben
határozzuk meg. Lehetőleg a rendezvényekre való felkészülés a pedagógusok és gyermekek számára képességeket és adottságokat figyelembe véve arányos, egyenletes terhelést adjon. Kiemelt feladata van a
nagycsoportnak pl. karácsony, húsvét és az évzáró ünnepélyessé tételében. Az év közben tanult dalok,
versek, mesék, stb. felhasználhatóak.
Az általános iskola és AMI hagyományai:
- Tanévnyitó és záró ünnepi mise
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- Napi ima: a tanítás megkezdése előtt iskolai szinten; étkezés előtt és után osztályszinten közösen
imádkoznak a gyerekek a pedagógusokkal együtt.
- Heti egy reggel: lelki felkészítő szavak
- Havonta egy alkalommal iskolamise.
- Lelki napok, lelkigyakorlatok, gyónási alkalmak.
- Rákóczi-nap, melyet a fejedelem születésnapján, március utolsó hetében tartunk. Ekkor avatjuk az
első osztályosokat "Rákóczi unokáivá". Iskolánk tanulóit változatos és gazdag program várja ezen a
napon.
- A Tánc Világnap-ja alkalmából megrendezett Táncművészetért 95' Gála, mely már városi szintű
rendezvénnyé vált.
- Balett és néptánc vizsgák – félévkor és tanév végén.
- Karácsony előtt ajándékkészítéssel, vásárral egybekötött programokat szervezünk. – lucázás,
betlehemezés, és az ünnepi gyertyagyújtás.
- A Magyar Kultúra Napjára vendég hívása, lehetőleg az iskola volt tanítványai közül - rendhagyó
irodalom óra.
- Világ Napok megemlékezése (takarékossági, zenei stb.).
- Farsangi bálok, ötletgazdag jelmezversenyek játékokkal.
- Jótékonysági vacsoraest a szülőkkel a "Jövőnkért" alapítvány javára.
- Igen kedvesek az osztálykeretben tartott Anyák napi megemlékezéseink.
- Kirándulások a Mátrába - a környék növény- és állatvilágának megismerése.
- Hulladékgyűjtés - évente.
- Gyermeknap.
- Nyílt napok.
- Egészségnevelési hét.
- Teremtésvédelmi nap.
- Tantárgyi és egyéb versenyek, házibajnokságok.
- Pünkösdölő, Lucázás, Betlehemezés és más népi játékok.
Nemzeti ünnepeink:
1. okt. 6. Aradi vértanúk emléknapja
2. okt. 23. az 1956. évi forradalom és szabadságharc napja
3. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
4. márc.15. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja
5. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja
6. jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja
A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a
diákok személyes Isten-kapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatásnak nemcsak az a célja, hogy az értelmet
elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." (Kat.Isk.50.) Ezt
csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni a
gyermekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor is Isten kegyelme
ad minden fejlődést a diákok lelkében.
A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk szokásrendet,
hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában
jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik
gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak.
Erdei iskola és a különböző táborok megvalósulása, a szülői igények szerint, csak a szülők írásos
formában vállalt felelősségével, és anyagi hozzájárulásával történhet. Az iskola, valamint az alapítványok
mindenkori anyagi helyzetéhez mérten támogatja ezeket a kezdeményezéseket.
Iskolánk történelmi múltja kötelez bennünket arra, hogy megőrizzük, ápoljuk hagyományainkat és
természetesen új tevékenységekkel bővítsük a már meglévőket.
Iskolánk nyitott, a mikrokörnyezettel napi kapcsolatban áll. Rendszeresen részt veszünk különböző városi
versenyeken, rendezvényeken, ünnepségeken.
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Egyházi Ünnepek:
- Ünnepi tanévnyitó és Veni Sancte szentmise
- Mária nevének napja
- Szentírás vasárnapja (szeptember utolsó vasárnapja)
- Assisi Szent Ferenc (október 4.) - az állatok világnapja
- Rózsafüzér
- Szt. Gellért
- Szent Imre herceg (november 5.) - az ifjúság védőszentje
- Szt. Márton
- Árpádházi Szent Erzsébet
- Megemlékezés a Zeneiskola védőszentjéről, Szent Cecíliáról
- Advent
- Szent Miklós (december 6.)
- Betlehemes játék
- Vízkereszt (január)
- Gyertyaszentelő Boldogasszony
- Szent Balázs (február 3.)
- Farsang
- Hamvazószerda
- Szent József (március 19.)
- Keresztút
- Húsvét
- Nagyböjti készülődés
- Virágvasárnap
- Szt. György
- Elsőáldozás, bérmálkozás
- Pünkösd
- Tanévzáró ünnepség és Te Deum szentmise
Az ünneplés módjai
- Ünnepi szentmise
- Megemlékezés (csoportban, tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten, iskolarádióban)
- Óvodai, iskolai ünnepély
- Zarándoklat
- Hangverseny
- Színdarab
- Tanítási szünet:
 kirándulás
 vetélkedők (szellemi és sport)
 találkozás neves személyiségekkel
 történet, közösen megtekintett film, vitája, beszélgetések.
39. A FENNTARTÓ EGYHÁZ TANÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VISELKEDÉSI ÉS MEGJELENÉSI SZABÁLYOKAT,
KÖTELESSÉGEKET, JOGOKAT ÉS HITÉLETI TEVÉKENYSÉG
Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy
kidobják, s az emberek eltapossák.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanak,
nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson.
Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék
mennyei Atyátokat. (Mt. 5,13-16.)
Az egyház tanítása szerint a felelős erkölcsi cselekvés Isten Igéjének útmutatására adott engedelmes
válasz.
“Az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes ember.”
(Kat. Isk. 26.)
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A katolikus intézménynek kötelessége vállalni növendékei személyiségének keresztény szellemű
formálását: “…ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren
nem teszi meg, ami rajta áll.” (Kat. Isk. 45.)
A katolikus intézmény nevelőinek törekedniük kell arra, hogy tanítványaik mind jobban és érettebben
éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény értékrendet és elkötelezettséget. Ebben
tanáraik, nevelőik és hitoktatóik jó példája is segítségükre lesz.
Erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiségeket olyan iskola tud nevelni,
 amely az ember és a társadalom mélyebb igényeire figyel, nem csak átmeneti és felszínes
divatokra,
 amely határozott életértékeket választ, s ezen értékeket közös világnézeti elkötelezettségben
valósítja meg.
A katolikus iskola sajátossága (lásd C.I.C. 800., 802-803. kánon)
A katolikus iskola feladatai és belső tartalmai:
Szintézis a hit és a műveltség között:
A katolikus iskola
- a tudományokat tisztelettel műveli,
 nem pusztán ismereteket nyújt, hanem értékeket közvetít,
 elindítja növendékeit a hit elmélyítésének útján,
 kiaknázza a tantárgyak lehetőségeit a keresztény személyiség kibontakoztatása érdekében,
 alakítja növendékei lelkét és szívét,
 alkalmassá teszi őket a személyes, odaadó szeretetre Krisztus iránt,
 az emberi tudást tiszteli, fölfedezni való igazságnak tartja,
 a szaktudományok feltárásán túl elvezeti tanítványait a teljes igazságra,
 az értékek elsajátítása során az örök valóságokra irányítja figyelmüket.
Ezek a célok nem annyira a tananyagtól, programoktól függnek, sokkal inkább a nevelő személyektől. A
nevelők tehetségén, odaadásán múlik, hogy a tanítás a hit iskolájává, azaz a keresztény örömhír átadásává
váljék. Ezt a feladatot, elkötelezett, elhivatott, Krisztust követő nevelők tudják betölteni, akik nemcsak
szavukkal, hanem minden mozdulatukkal, egész lényükkel mutatják be a keresztény misztériumot. A
hittan tantárgy bevezetése és tanítása a többi tantárgy mellett nem teszi kereszténnyé az iskolát, ha nem
hatja át azt a keresztény szellem.
Szintézis hit és élet között:
A katolikus iskola azon fáradozik,
 hogy a növendékekben a hit és az élet személyes szintézisét is létrehozza,
 formálja a keresztény személyiséget
 hogy megtanítsa a fiatalokat arra, hogy személyes életük különféle helyzeteiben Istennel
párbeszédet folytassanak,
 hogy felelős keresztény életre ösztönözze őket,
 hogy keresztény elkötelezettségre, Isten szolgálatára, testvéreik javának előmozdítására késztesse
őket, hogy átalakítsák a világot, hadd változzék az emberek otthonává,
 hogy egyre jobban megismerjék Istent és az embert,
 hogy olyan iskolai légkört alakítson ki, amely segíti a növendéket abban, hogy mind érettebben
élje a hitét, amely keresztény felelősségvállalásra indítja,
 hogy szabadon és öntudatosan válogasson az őt elérő információk, hírek, üzenetek között,
személyes, kritikus ítéletnek vesse alá az információkínálatot, s minden értéket beépítsen emberi
és keresztény kultúrájába.
A katolikus iskola méltó helyre állítja oktatási tervében a hittan tantárgyat. Módszeresen, a többi tantárgy
színvonalának és a növendékek életkorának, személyi érettségének megfelelő szinten mutatja be a vallási
igazságokat azzal a szándékkal, hogy az egész embert Krisztus tanítványává tegye.
Az ember azáltal lesz igazán emberré, hogy szeretettel megnyílik a másik felé, őt befogadja és neki
szolgál. A szeretet új törvénye az emberi tökéletességnek és a világ átalakításának alapszabálya.
A katolikus oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munkát, valamint a kollegiális kapcsolatokat
az alábbi szempontok határozzák meg:
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A hatalom és a tekintély hatására megvalósuló viselkedés és életvitel nem épül be a
személyiségbe, a jogokra hivatkozó, felelősséget nem ébresztő nevelés, amely az embert teszi meg
minden dolgok végső mércéjének, rombolja a személyiséget;
 a nevelő és nevelt kapcsolatának helyes értelmezése: a tanítvány a katolikus nevelő számára olyan
személy, akiben Isten ajándékait, a Tőle kapott talentumokat fedezheti fel. Ezért sohasem a saját
képére és hasonlatosságára formálja a rá bízott fiatalokat, hanem kellő alázattal személyiségük
Istentől kapott adottságainak kibontakoztatásán fáradozik;
 a nevelés nemcsak vezetés, irányítás által valósul meg, hanem a példaadás, kölcsönös egymásra
hatás is az értékek elfogadására és megvalósítására indít. Ezért a katolikus nevelő és tanítvány
kapcsolata akkor megfelelő, ha a következő dolgokban a kölcsönösség jellemző rá:
- elfogadják egymás feladatköreit, annak tartalmi jellemzőit, s tisztában vannak a magukéval,
- nyíltak, azaz egyenesek és őszinték egymáshoz, s ezzel nem élnek vissza,
- értékelik, becsülik egymást az esetleges konfliktusok ellenére is,
- feladataik különbözősége ellenére kapcsolatukra a kölcsönös függőség jellemző,
- az elkülönülés, vagyis az egyéni véleményalkotás, kreativitás megnyilvánulásai nem vonnak
érzelmi megtorlást maguk után,
- igényeik kielégítése nem történik a másik rovására.
 A katolikus nevelő munkája során bemutatja az imádság és a munka egységét. Annál is inkább,
mivel a munkaerkölcs a jellem és a műveltség egyik fokmérője. Ezért különösen törekednie kell
arra, hogy személyes istenkapcsolatából fakadóan a kötelességteljesítésben és a munkavégzésben
is hiteles, színvonalas példát adjon kollegáinak és tanítványainak egyaránt.
 Békességre és igazságra törekszik, önként és szívesen vállal minden jószolgálati kezdeményezést,
amely személyválogatás nélkül segíti elő az emberi méltóság és tudás kiteljesedését.


A katolikus nevelő konkrét élethelyzeteinek erkölcsi alapelvei:
 A pedagógus egész személyiségével nevel. Nevelési tényezőnek számít minden szava,
megnyilvánulása. Tudatában kell lennie annak, hogy mindig vonzó, követésre méltó,
emberségében föltétlenül őszinte és egyenes legyen, s hogy tevékenysége nem csupán fizetett
foglalkozás, hanem választott hivatás.
 Hivatása felelős teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a kommunkáció-készség kialakítása.
Tekintélyét tudása és hiteles embersége alapozza meg.
 Legyen kész lelkigondozói feladatok ellátására is. Ennek érdekében gyarapítsa teológiai, hitbeli és
pszichológiai ismereteit, kérje a lelkigondozásban jártasabb szakemberek segítségét.
 A nevelő egyik legnagyobb magatartásbeli erénye a tanórai pontosság, a szakmai munka
rendszeressége és egyéni megnyilvánulásában a kiszámíthatóság.
 A keresztény nevelő beszédéből mindig komolyság, derű, megbízhatóság és törődés érezhető ki.
Belső bölcsessége szerint a tanítványai előtt soha nem szól illetlenül, nem használ félreérthető,
kétértelmű kifejezéseket.
 Kollegáiról a diákok előtt tisztelettel beszél, úgy ejti ki nevüket, beosztásukat, ahogyan azt a
diákoktól is elvárja az intézmény.
 Mivel a pedagógus iskolai tevékenységében gyakran végez problémamegoldást, feszültségoldást,
az ehhez szükséges légkör megteremtésében segítségére lehet a humor is, amely nem tévesztendő
össze a lelki sérülést is okozó gúnyolódással.
 A nevelő soha nem teheti meg, hogy kollegájával kapcsolatos panaszait kiviszi a növendékek
közé, de még súlyosabb eset az, amikor a növendékeket az érintett kollega ellen hangolja. Nem
csorbíthatja kollegái emberi és szakmai hitelét.
 A keresztény nevelő mindenben mértéktartó. Szenvedélybeteg nem alkalmazható, illetve
alkalmatlanságát meg kell állapítani.
 Megjelenésében kultúrált, ápolt, mértéktartó. Nem felejtheti, hogy öltözködése, beszédmódja is
nevelő erővel bír.
 Következetesen és igazságosan osztályoz. Az osztályzás sohasem a megtorlás vagy a fegyelmezés
eszköze a nevelő kezében, mégis komoly nevelési tényező – ennek tudatában kell lennie.
Bizonyos határig minden tanítványának megadja a javítás lehetőségét, ez ugyanis a megbocsátás
egyik válfaja. Az igazságosságra törekvő osztályzás a teljesítményen túl figyelembe veszi a
növendék erőfeszítéseit, adottságait és végzett munkáját.
 Saját tanítványát vagy iskolája más diákját magántanítványként óradíj ellenében nem taníthatja.
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A katolikus iskola valamennyi nevelőjére jellemző az alázat, hibáinak és tévedéseinek elismerése,
jóvátétele.
Az oktatási intézmény jó légkörét elsősorban a nevelők egymás iránti nyílt és őszinte viszonya
biztosítja. Ez megmutatkozik a nevelők kölcsönös bizalmában és megbecsülésében, az idősebb
kollegák iránti tiszteletben, a szakmai tapasztalatok megosztásában, az egymástól való tanulás
örömében, a jó tanácsok elfogadásában, a baráti kapcsolatokban, egymás tudásának
elismerésében, a problémák megoldásának közös keresésében és abban, hogy egymás szaktárgyait
fontosnak tartják.
Ha kollegája részéről olyan emberi gyengeséget vagy eltévelyedést tapasztal, amely károsan
befolyásolja az egész intézmény jó hírét, rossz irányba viszi a növendékek gondolkodását,
megbotránkoztatja a rá bízottakat, akkor ezt jó lelkiismerettel és a jobbítás szándékával
négyszemközt közli az érintett kollegával. Amennyiben nem használt jó szándéka és jó tanácsa, az
esetről tájékoztatnia kell az intézménybeli közvetlen felettesét.
A nevelő közösség erénye a békességre való törekvés. Az összeférhetetlen kollega az intézmény jó
működését akadályozza. Az ilyeneknek szüntelen önvizsgálat ajánlható. Ha a többszöri
figyelmeztetés nem használ, az összeférhetetlen nevelőtől meg kell válni. E lépés idejében történő
megtételéért a vezető erkölcsileg felelős.
Iskolájával kapcsolatos bizonytalan vagy igaztalan híresztelések tisztázására törekszik.
A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó sáfár
és a gondos gazda hűségével szolgálja.
A nevelők csak akkor várhatnak el viszont-tiszteletet, ha az intézmény nem pedagógusi
munkakörben alkalmazott dolgozóit is munkatársaknak tekintik a közös nevelői és oktatói célok
megvalósításában. Személyükben ezek a dolgozók is válhatnak nevelési tényezővé, amint
kapcsolatba kerülnek a fiatalokkal. Így a munkatársi viszony a pedagógusok és az egyéb
alkalmazottak között a kölcsönös megbecsülésre épül, s ez a növendékek szemében jó példaként
szolgál. Ugyanakkor a nem pedagógus alkalmazottaktól is elvárható a szolgálatkészség az egész
intézmény javára.
A katolikus iskola nevelője nevelési célú kapcsolatot épít ki a szülőkkel, de sem a gyermek, sem a
szülő bizalmával nem élhet vissza.

A nevelő egyházához való viszonya:
 A katolikus intézmény egysége és jó légköre érdekében kívánatos, hogy a nevelők hitben élő,
áldozatkész tagjai legyenek egyházuknak.
 A különböző felekezetű nevelők között a kölcsönös megbecsülés és bizalom kívánatos.
 A katolikus hitet valamilyen okból nem gyakorló nevelőtől az iskola elvárja, hogy az egyház
tanításaira nyitott legyen, az iskola keresztény értékrendjét, szokásait és gyakorlatait /keresztvetés,
vasárnapi szentmisehallgatás/ magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne terjesszen.
Az intézmény minden dolgozója köteles betartani az Etikai Kódexben leírtakat.
40. ALÁÍRÁSI ÉS PECSÉTHASZNÁLATI JOGKÖR
Aláírási joga
 az igazgatónak,
 távolléte esetén az igazgatóhelyetteseknek (pl.: diákigazolvány,
iskolalátogatási igazolások, távozási bizonyítvány),
 a jogkörén belüli esetekben a tagintézmények vezetőinek.

személyi

igazolvány,

Az iskola bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell
tartalmaznia:
 a bélyegző lenyomatát,
 a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását,
 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét,
 a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást,
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 a „megjegyzés” rovatot a változások feltüntetésére.
A bélyegzők nyilvántartásáért az iskolatitkár a felelős.
Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak beosztása:
 igazgató / intézményi bélyegzők használatára/
 tagintézmény-vezetők / tagintézményi bélyegzők használatára/
 igazgatóhelyettesek / intézményi bélyegzők használatára/
 gazdaságvezető / intézményi bélyegzők használatára/
 iskolatitkár / intézményi bélyegzők használatára/
 tagintézményi iskolatitkárok /a telephelyük szerinti tagintézményi bélyegzők használatára
Pecsétet esetenként megbízott személyek is használhatnak:
 bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnök,
 vásárlások, ügyintézések esetén a megbízott személy.
Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.
Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. Az őrzéssel megbízott személy az iskolatitkár.
A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. A
megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
41. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja az iskolaszék, a
szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és a fenntartó jóváhagyásával.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:
- a fenntartó,
- a nevelőtestület,
- az iskola igazgatója,
- a tagintézmények vezetői,
- a szülői munkaközösség,
- a diákönkormányzat,
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – mint pl. a
belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás
szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások jelen SzMSz
változtatása nélkül módosíthatók.
42. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Intézmény vezetési szerkezete
2. sz. melléklet: Könyvtár szervezeti és működési szabályzata
3. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat
4. sz. melléklet: Egyeztető nyilatkozatok
Felülvizsgálva 2017. december 5-én.
Kurucsai József
igazgató
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