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2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1.

A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma,
jogszabályi alapja

2.1.1.
A szabályzat célja, tartalma
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglaltak
alapján a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja,
hogy meghatározza a köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.
Az SZMSZ biztosítja a szervezeti felépítettség kialakítását, a működés közben
megvalósítandó

rendezettséget,

az

alkalmazottak

számára

követendő

magatartási szabályokat.
Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer
racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.
A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza:
 az intézmény szervezeti felépítését és vezetését,
 a benntartózkodás és a működés belső rendjét,
 a tanulók (gyerekek) és az alkalmazottak munkarendjét,
 a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét,
 a pedagógiai munka ellenőrzési rendjét,
 a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét,
 az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit,
 a hagyományok és az ünnepségek rendjét,
 az egészségügyi ellátás megvalósítását,
 a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat,
 a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat,
 a rendelkezéseket, amit jogszabály nem utal más hatókörbe.
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2.1.2.
Az SzMSz létrehozásának jogszabályi alapjai
 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,
 A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről,
 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről,
 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás működési
rendjéről,
 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az
iskolai tankönyvellátás rendjéről,
 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról.
2.1.3.

Az SzMSz elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

 A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola közoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatát (SzMSz) az intézmény
vezetőjének előterjesztése után az iskolaszék és a diákönkormányzat
véleményének kikérésével a nevelőtestület fogadja el.
 Az intézményi SzMSz azon rendelkezéseinek életbelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul, a fenntartó egyetértése
szükséges.
 Jelen szervezeti és működési szabályzat nyilvános, a tanulók, a
szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik,
munkaidőben, az intézményben, továbbá az iskola honlapján.
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2.1.4.
A szervezeti működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
 A szervezeti és működési szabályzat – mellékletével együtt -, továbbá
egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az
intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező, a
szerződéses jogviszonyban állókra is.
 A

szervezeti

és

működési

szabályzat

az

intézményvezető

jóváhagyásának illetve a fenntartó egyetértésének időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg a megelőző
szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik.

3. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK

3.1.

Intézményi adatok
 Intézmény neve:

Komáromi Petőfi Sándor Általános

Iskola
 Székhelye:

2900 Komárom Szabadság tér 2.

 Feladatellátási hely:

Komáromi Petőfi Sándor Általános

Iskola
2900 Komárom Szabadság tér 2.
 Telephelye:

megegyezik a székhellyel

 OM azonosító:

031820

 Alapítás ideje:

1918.

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskola Komárom Ország út 8.
 Típusa:

általános iskola

 Felvehető maximális tanulólétszám:
Komárom 2017.
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 Évfolyamok száma:

nyolc

 Emelt szintű oktatás:

testnevelés

 Az önállóan működő intézmény élén a fenntartó által megbízott
intézményvezető áll.
 Alaptevékenysége:

alapfokú nevelés - oktatás

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat.
Működési köre: Komárom Város Közigazgatási Területe
3.2.

Az intézmény gazdálkodása:
 Az intézmény nem önállóan gazdálkodó. A köznevelési törvény és az
intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a fenntartó
illetve a működtető által rendelkezésre bocsátott költségvetési kereten
belül az intézmény intézményvezetője felel az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért, gazdálkodásáért.
 Az intézmény gazdasági ügyintézője és az iskolatitkár az intézmény
vezetőjének döntése és a munkaköri leírásban meghatározottak
alapján „házi pénztár” kezelésére, térítési díjak beszedésére
jogosultak.
 Az intézmény önálló jogi személy
 Kiadványozási jog: Az iskola intézményvezetőjét és helyetteseit illeti
meg.
 Szakmai teljesítés igazolására az intézményvezető és helyettesei
jogosultak.
 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek,

iskolatitkár,

gazdasági

ügyintéző,

bizonyítvány és értesítő kitöltésekor az osztályfőnökök illetve, akit az
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iskola intézményvezetője írásban felhatalmaz / pl. átutalásos vásárlás
esetén /
 Az intézmény bélyegzőinek lenyomata külön dokumentum.
 Az intézmény bélyegzőit használaton kívüli esetekben el kell zárni.
3.3.

Intézmény jogosítványa
Általános iskolai végzettségről szóló bizonyítvány kiadása.

Az intézményre vonatkozó, törvény által előírt adatokat az intézmény alapító
okirata (szakmai alapdokumentuma) tartalmazza, melynek elkészítése a
fenntartó hatáskörébe tartozik.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS VEZETÉS

4.1.
Szervezeti rend - alapelv
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásának alapelve, hogy
az intézmény a feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi
követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A racionális és a
gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és az igények figyelembe
vételével alakítottuk ki a szervezeti formát.
4.2.
Szervezeti egységek
Intézményünk szervezeti egységei:
 Vezetők, vezetőség
 Gazdasági egység
 Pedagógusok közösségei
 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
 Tanulók közösségei
 Szülői szervezet
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Szervezeti egységek kapcsolattartása
Az alkalmazottaknak, a szervezeti egységeknek úgy kell a közvetlen
együttműködést megvalósítani, hogy a feladatok ellátása zavartalan és
zökkenőmentes, valamint összehangolt legyen.
A kapcsolattartás történhet szóban vagy írásos formában.
Az intézmény vezetője

4.3.
4.3.1.

A vezető személye

Az intézmény vezetője a köznevelési törvény feltételeinek megfelelő személy,
kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízásának
legfontosabb követelményei:
 Az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 pedagógus

szakvizsga

keretében

szerzett

intézményvezetői

szakképzettség,
 pedagógus - munkakörben határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás,
 legalább öt év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Az intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre.
Döntése előtt beszerzi a nevelőtestület, a fenntartó, az intézményszékhelye
szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat
véleményét.
4.3.2.
Intézményvezetői jogkör
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény
előírásai határozzák meg.
Kiemelt feladatai és hatásköre:
 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
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 a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése,
 a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése,
 a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a
rendelkezésre álló költségvetés alapján,
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
 képviseli a közoktatási intézményt,
 együttműködik

a

szülői

szervezettel,

diákönkormányzattal,

a

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
4.3.3.
Az intézmény vezetőjének felelőssége
Az intézményvezető (Nkt. 69.§):
 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos
gazdálkodásáért,
 gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
melyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más
hatáskörébe,
 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért.
Felel továbbá:
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,
 a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért,
 a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért,
 a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,
 a nevelő - és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért,
 a tanuló - és gyermekbalesetek megelőzéséért,
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 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért,
 a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,
 a méltányos és a humánus ügykezelésért és döntésekért,
 az ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működéséért.
Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök

4.3.4.

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és
hatásköreiből átadja az alábbiakat:
 az oktatási intézményvezető-helyettes számára a gyermek- és
ifjúságvédelmi

feladatok

megszervezését, ellátását, a tanulók

hiányzásával kapcsolatos feladatok ellátásának jogát, a szakszolgálat
tevékenységi körébe tartozó ügyek intézésének jogát,
 a

szervezési

intézményvezető-helyettes

számára

az

órarend

készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak
meghirdetésének jogát, hiányzó pedagógusok helyettesítésének
megszervezésére irányuló intézkedések jogát.
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére, de
jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire
átruházhatja.
4.4.

Az intézményvezető közvetlen munkatársai
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár,
 gazdasági ügyintéző.

Az intézményvezető közvetlen munkatársai - felelősséggel végzett
munkájukról - az intézményvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
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4.4.1.
A vezető-helyettesek (intézményvezető-helyettesek) személye
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai, az intézményvezetőhelyettesek, közreműködésével látja el. A vezető-helyettesi megbízást a
fenntartó adja - a nevelőtestületi véleményezés megtartásával - a határozatlan
időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás legfeljebb öt évre szól. Az
intézményvezető-helyettes felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal
rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a beosztottak munkáját.
4.4.2.
Vezető-helyettesek jogköre és felelőssége:
A vezető-helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az
intézményvezető közvetlen irányításával végzik. A vezető-helyettesek
hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörükre, és a tevékenységükre.
Tevékenységükben

személyes

felelősséggel

tartoznak

az

intézmény

vezetőjének. Beszámolási kötelezettségük az intézmény egész működésére és
minden alkalmazott munkájára vonatkozik. Ellenőrzéseik tapasztalatait,
lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik az
intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesznek.
Intézményvezető-helyettes (ek) feladata:
Pedagógiai szervező, irányító, ellenőrző, értékelő tevékenységet végez:
 segíti az iskolai munkaközösségek munkáját,
 nevelők részére megbeszéléseket szervez,
 összehangolja a leltározási és selejtezési munkákat.
Feladata a
 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása,
 kapcsolattartás a nevelő-oktató munkát segítő intézményekkel,
szervezetekkel,
 kapcsolattarás más oktatási intézményekkel,
 javítóvizsgák, különbözeti vizsgák szervezése,
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ünnepek,

megemlékezések

szervezése,

lebonyolítása,
 a tanulók városi, város környéki kulturális rendezvényeken való
részvételének irányítása,
 pedagógiai gyakorlaton lévő főiskolai hallgatók mentorálása,
 pályakezdő pedagógusok szakmai munkájának, beilleszkedésének
elősegítése,
 tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása,
 statisztikák, nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
 tantárgyfelosztás és órarend elkészítése,
 teljesítmény-nyilvántartás,
 intézményvezetővel együttműködve elkészíti a közalkalmazottak
alapbérével kapcsolatos adminisztrációt,
 jelentések, kimutatások összeállítása, helyettesítések elkészítése,
 a tanulók tanulmányi és közösségi teljesítményének rendszeres
ellenőrzése, értékelése,
 iskolai foglalkozások látogatása, ellenőrzése, értékelése,
 naplók, szakköri naplók, egyéb dokumentációk ellenőrzése,
 az intézményi munka– baleset és tűzvédelmi felelősök munkájának
ellenőrzése,
 ellenőrzi a nevelő ügyeleti rendjének összeállítását és annak
hatékonyságát,
 meghatározott külön beosztás szerint vezetői ügyeletet lát el.
4.4.3.

Vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje.

Az intézményvezető és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a
szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelően rendszeres.
Az intézményvezető helyettesítése:
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Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte
esetén az oktatási intézményvezető-helyettes, az oktatási intézményvezetőhelyettes távolléte esetén a szervezési intézményvezető-helyettes helyettesíti.
Az intézményvezető rövid távolléte esetén az intézményvezető-helyettesnek
nincs döntési joga munkáltatói és gazdasági kérdésekben.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén – minimum 1 hónap - a teljes
vezetői jogkör gyakorlására a vezetőhelyettesnek külön írásos felhatalmazás
alapján van joga.
Az intézményvezető az előre tudott tartós távollétének tényét, minimum 5
nappal a távollét előtt, köteles a fenntartónak bejelenteni. Váratlan, előre nem
ütemezhető esemény bekövetkezésekor a fenntartót a lehető legrövidebb időn
belül értesítenie kell.
A vezetőhelyettesek helyettesítése:
az oktatási intézményvezető-helyettest helyettesíti:
a szervezési intézményvezető-helyettes
a szervezési intézményvezető-helyettest helyettesíti:
az oktatási intézményvezető-helyettes
A helyetteseket szükség esetén az intézményvezető helyettesíti.
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek együttes távolléte
esetén - a magasabb vezetők által megbízott munkaközösség-vezető - délelőtt
az alsós munkaközösség – vezető, délután a napközis munkaközösség –
vezető látja el a helyettesítést. A helyettesítő pedagógus csak korlátozott
vezetői hatáskörrel rendelkezik. A munkáltató eltérő intézkedésének
hiányában feladata a tanítás zavartalan biztosításával, az intézmény
működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali
döntést igénylő ügyekre terjed ki.
4.5.

Gazdasági egység
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Az intézmény nem önállóan gazdálkodó, így az intézmény vezetője a
rendelkezésére bocsátott költségvetés alapján jogosult a gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátására.
Az intézményvezető munkáját az intézményvezető-helyettesek mellett a
pénzügyi-gazdasági tevékenységet is ellátó iskolatitkár és gazdasági
ügyintéző segítik.
Az intézmény saját konyhát nem működtet. Az étkeztetést külső vendéglátó
egység biztosítja az iskola melegítő - konyhájának használatba vételével. Az
étkeztetéshez szükséges teendőket a gazdasági ügyintéző végzi.
Iskolatitkár

4.5.1.
Feladata:

 hivatalos levelezést folytat, végzi az iktatást, kezeli az irattári anyagot,
 pedagógiai és adminisztrációs anyagokat gépel, fénymásol,
 gondoskodik a megfelelő információáramlásról,
 iskolai

munkához

kapcsolódóan

telefonbeszélgetéseket

folytat,

elektronikus úton dokumentumokat fogad és továbbít,
 közreműködik az iskolai berendezések, taneszközök, irodaszerek,
dokumentációk, okiratok, nyomtatványok megrendelésében, azokat
szám szerint és minőségileg ellenőrzi, átveszi és nyilvántartja,
 vezeti a beírási naplót,
 kitölti az iskolalátogatási, távozási nyomtatványokat,
 elvégzi a diákigazolványokkal kapcsolatos teendőket,
 intézi a közalkalmazotti és vasúti igazolványokkal kapcsolatos
teendőket,
 kisértékű eszközökről, taneszközökről nyilvántartást vezet, évente a
bizottság tagjaival elvégzi a leltározást, selejtezést,

Komárom 2017.

16

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat

 jelentést készít a munkából való távolmaradásról, továbbítja a
táppénzes igazolásokat, vezeti a helyettesítési naplót,
 részt vesz a pedagógusok időkeretének megállapításához kapcsolódó
adminisztráció elkészítésében,
 elszámolja a túlórákat, helyettesítési órákat, majd továbbítja,
 vezeti a szabadság-nyilvántartást,
 közvetlenül

részt

vesz

az

intézmény

gazdasági

ügyeinek

lebonyolításában,
 elvégzi az intézmény pénzügyeivel kapcsolatos adminisztrációs
teendőket,
 feladata a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, átsorolásokkal
kapcsolatos mindennemű adminisztratív tevékenység,
 gondoskodik a bélyegzők nyilvántartásáról,
 végzi mindazon adminisztrációs és pénzügyi feladatokat, amelyek az
intézmény és fenntartó napi kapcsolatából adódnak,
 munkaköréből adódóan titoktartási kötelezettség és anyagi felelősség
terheli,
 távolléte esetén a gazdasági ügyintéző helyettesíti.
4.5.2.
Gazdasági ügyintéző
Tevékenysége:
 étkezéssel kapcsolatosan igényfelmérést, kimutatást végez,
 figyelemmel

kíséri

a

kedvezményre

jogosultság

szempontjait,

megállapítja a térítési díjakat,
 statisztikához, költségvetéshez adatokat szolgáltat,
 a napi étkezők létszámát jelenti a konyhafőnöknek,
 szervezi és intézi a térítési díjak befizetését,
 befizetésekről bizonylatokat állít ki, s felel azok alaki és tartalmi
helyességéért,
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 a térítési díjak időbeni beszedéséért és azok szakszerű, pénzkezelési
előírásoknak megfelelő kezeléséért, bankba történő feladásáért
erkölcsileg és anyagilag felelős,
 térítési díjjal tartozók részére - felettesével való egyeztetés után felszólító levelet küld,
 kezeli és nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat,
 írásos anyagokat sokszorosít, adminisztrációs tevékenységet folytat,
 fogadja és továbbítja az iskola működéséhez, a napi tevékenységhez
szükséges információkat,
 gondoskodik a tisztítószerek beszerzéséről és felhasználásáról,
 irányítja és koordinálja a technikai dolgozók munkáját,
 ellenőrzi a technikai személyzet munkáját, kezeli a munkaidő
nyilvántartó lapokat,
 az épület berendezési tárgyainak, eszközeinek meghibásodása esetén
intézkedik,
 végzi mindazon adminisztrációs, pénzügyi és szervezési feladatokat,
amelyek az intézmény és működtető napi kapcsolatából adódnak,
 munkaköréből adódóan titoktartási kötelezettség és anyagi felelősség
terheli.
 távolléte esetén az iskolatitkár helyettesíti.
A vezetők és a gazdasági dolgozók kapcsolattartása rendszeres.
Az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen a napi, közvetlen, személyes
együttműködés.
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Szervezeti felépítés

4.6.

INTÉZMÉNYVEZETŐ

SZERVEZÉSI

OKTATÁSI INTÉZMÉNYVEZETŐHELYETTES

INTÉZMÉNYVEZETŐHELYETTES

ISKOLATITKÁR

GAZDASÁGI
ÜGYINTÉZŐ

KARBANTARTÓK
MUNKA-KÖZÖSSÉG-VEZETŐK

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

TAKARÍTÓK

PORTÁSOK

MUNKA-KÖZÖSSÉG-VEZETŐK

PEDAGÓGUSOK

PEDAGÓGUSOK

4.7.

4.7.1.

A vezetők és a szülői közösség (szervezet), a
diákönkormányzat közötti együttműködés,
kapcsolattartás rendje
Együttműködés a szülői szervezettel
 A szülői szervezetet /Szülői Munkaközösség/ minden évben az
iskola vezetője legalább két alkalommal / félévenként egyszer/
tájékoztatja az iskola működésével kapcsolatos kérdésekről.
 A szülői szervezet elnöke meghívást kap azon értekezletekre,
amelyeken a napirendi pontok között a tanulók nagyobb
csoportját érintő kérdések is szerepelnek.
 A tanulók nagyobb csoportját érintő döntések előtt a szülői
munkaközösség véleményét ki kell kérni.
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 Az intézmény vezetői meghívás esetén részt vesznek a szülői
szervezet megbeszélésein.
4.7.2.

Együttműködés a diákönkormányzattal
 A diákönkormányzat munkáját az iskolában egy pedagógus
segíti, aki eljárhat a DÖK képviseletében.
 A diákönkormányzatot képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot
tart az intézményvezetővel.
 A tanulók egyéni gondjaikkal, kérdéseikkel közvetlenül is
felkereshetik az intézményvezetőt.
 A

diákönkormányzat

jogosult

dönteni

a

nevelőtestület

véleményének kikérésével egy tanítás nélküli munkanap
programjáról.
4.8.

Az intézmény vezetősége

4.8.1.

Vezetőség tagjai

Az intézmény vezetőinek a munkáját a középvezetők segítik meghatározott
feladatokkal, jogokkal és kötelességekkel. A középvezetők az intézmény
vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
 az intézményvezető
 az intézményvezető-helyettesek
 a szakmai munkaközösségek vezetői
Az intézmény vezetősége véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az
iskola

vezetősége

együttműködik

az

intézmény

más

közösségeinek

képviselőivel.
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Cégszerű aláírás

4.8.2.

Az intézmény által kibocsátott hivatalos leveleknek, dokumentumoknak,
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézményvezető egyszemélyben
jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az
intézmény pecsétjével érvényes.
4.9.

A pedagógiai munka ellenőrzése

Az intézményben a pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a
szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata.
Az intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és
felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez jól szabályozott ellenőrzési
rendszer működése szükséges.
Az intézmény vezetőinek és pedagógusainak ellenőrzési kötelezettségét a
munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírásokat a munkakörben történt
változás esetén aktualizálni kell. A munkavállalók munkaköri leírását az
érintettel alá kell íratni, és az aláírt példányt irattárban kell őrizni.
A munkaköri leírás kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó
vezetők és pedagógusok ellenőrzési kötelezettségeit.
 oktatási intézményvezető-helyettes
 szervezési intézményvezető-helyettes
 munkaközösség-vezetők
 osztályfőnökök
 pedagógusok
Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban
munkaköri leírásuk alapján, továbbá az intézményvezető utasítása szerint
vesznek részt az ellenőrzési feladatokban.
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Szükség esetén megbízott pedagógusok - az intézményvezető külön
megbízására – is elláthatnak ellenőrzési feladatokat. A rájuk bízott ellenőrzési
feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak az alábbi területek:
 tanítási órák ellenőrzése,
 naplók ellenőrzése (papíralapú naplók és/vagy digitális naplók),
 hiányzások ellenőrzése (igazolt és igazolatlan),
 SzMSz-ben előírtak ellenőrzése az osztályfőnöki és tanári
intézkedések folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.

5. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

RENDJÉT MEGHATÁROZÓ
DOKUMENTUMOK

5.1.

A törvényes működés alapdokumentumai

Az intézmény törvényes működését az alábbi – hatályos jogszabályokkal
összhangban álló – alapdokumentumok határozzák meg:
5.1.1.
Alapító okirat (szakmai alapdokumentum)
A köznevelési törvény rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről,
alapításáról.
Az alapító okirat (szakmai alapdokumentum) tartalmazza az intézmény
legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba
vételét, jogszerű működését.
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Az intézmény alapító okiratát (szakmai alapdokumentumát) a fenntartó készíti
el, illetve – szükség esetén – módosítja.
5.1.2.
Pedagógiai program
Az iskola pedagógiai programja határozza meg az intézményben folyó
nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Az intézmény számára a
köznevelési törvény 24.§ (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
 az iskola nevelési programját, ezen belül az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében és
annak végrehajtási rendeletében megfogalmazottakat,
 az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az egyes évfolyamokon
tanított tantárgyakat, a kötelező, a kötelezően választható és a 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, számonkérés követelményeit és formáit. A
magatartás,

a

szorgalom

értékelésének

és

minősítésének

követelményeit, formáját. (jogszabályi keretek figyelembevételével),
 személyiség – és közösségfejlesztés feladatait,
 a pedagógusok intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát,
az osztályfőnök feladatait,
 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység rendjét,
 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendjét,
 a tanulók fizikai állapotmérésének módjait.

Komárom 2017.

23

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, a szülői szervezet és a
diákönkormányzat véleményezi, az intézményvezető jóváhagyja és a
fenntartó, működtető egyetértési jogot gyakorol anyagi vonatkozású
kérdésekben.

Az

iskola

pedagógiai

programja

megtekinthető

az

intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján.
5.1.3.
Az éves munkaterv
 Az éves munkaterv az iskola hivatalos dokumentuma, amely az
intézményi

célok,

feladatok

megvalósításához

szükséges

tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a
felelősök megjelölésével.
 Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, melyhez az
iskola intézményvezetője vázlatot ad, melynek alapján az iskola
funkcionális közösségei kiegészítést, javaslatot tesznek.
 Az iskola intézményvezetője a javaslatok alapján elkészített végleges
munkatervet terjeszti a nevelőtestület elé, melynek elfogadására a
tanévnyitó értekezleten vagy szeptember 15-ig munkaértekezleten kerül
sor.
 A munkaterv mellékletei:
 munkaközösségek munka – és feladatterve,
 a munkaterv alapján készített éves időterv, eseménynaptár.
 A munkaterv, időterv a nevelőtestület számára megtekinthető a tanári
szobában.
 A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, megtekinthető az iskola
honlapján, illetve a faliújságon.
5.1.4.
Tantárgyfelosztás - órarend
A tantárgyfelosztás elkészítése az intézményvezető felelőssége, a helyettesek
és munkaközösség-vezetők véleményének figyelembe vételével. A hivatalos
nyomtatvány kitöltése az intézményvezető-helyettesek feladata.
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A nevelőtestület által véleményezett, az intézményvezető által jóváhagyott
alapdokumentumot a fenntartó fogadja el.
Tartalmazza:
 évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat,
 az óraterv alapján tartandó tantárgyakat,
 az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó
tanórákat, foglalkozásokat,
 mindezek intézményi szintű összesítését.
A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett,
kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magába foglalja az
intézmény pedagógiai tevékenységének időráfordítását, sőt a gazdasági és
pénzügyi konzekvenciáit is.
A tantárgyfelosztás alapján az intézményvezető-helyettesek elkészítik a felsős
pedagógusok órarendjét. Az alsós osztálytanítók a felsős pedagógusok
órarendjéhez és az azonos évfolyam osztályaihoz igazodva készítik el a saját
osztályuk órarendjét.
A pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása tantárgyfelosztás alapján
órarend szerint történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok
részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt
vennie. Órarend készítési szempontjai:
 az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése,
 a csoportbontások végrehajthatósága,
 a tanulók napi változatos tanóra összeállítása,
 a pedagógus beoszthatósága,
 a tantermek használhatósága.
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Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend)
A pedagógiai felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A

5.1.5.

köznevelési

törvény

kiemelt

felelősséget

hárít

az

intézményekre

az

egészségvédelem és baleset elhárítása terén. A felügyeletre beosztott pedagógus
köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelős
a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi
dokumentum, mely a teljes nyilvántartási időtartamban név szerint jelöli ki
ügyeletre a pedagógusokat, nagy pontossággal (óra, perc). A beosztás azonos
időtartamban minden helyszínre egy pedagógust nevez meg, az ügyeletes
pedagógust. Távolléte esetén az őt helyettesítő pedagógus látja el az ügyeletesi
teendőket is. Az ügyeletes nevelő tevékenysége meghatározó az intézmény
gyermek- és tanulóbaleset megelőzésében.
Ügyeletes pedagógus:
o A folyosón / udvaron tartózkodva figyeli a tanulók magatartását
o Ellenőrzi az osztálytermek, folyosók, mellékhelyiségek rendjét, tisztaságát
o A nevelő naponta legalább egyszer ellenőrzést végez a mosdókban
o Az ügyeletes nevelő jelenlétével segítse elő a diákok kulturált, fegyelmezett, a
közösségi együttélés szabályainak megfelelő magatartását
o Intézkedik:
 durva, az iskola diákjaihoz méltatlan viselkedés esetén
 az épület nem rendeltetésszerű használatakor (falfirkálás, rongálás, stb.)
 dohányzás vagy egyéb iskolában tiltott szerek használata esetén
 az intézményből engedély nélkül történő eltávozáskor
 az osztálytermek ellenőrzésekor az egészséges életmód biztosítása érdekében
figyelmeztesse a heteseket a tantermek szellőztetésére
o amennyiben a tanuló méltatlanul viselkedik társaival, vagy bárkivel szemben, úgy
az ügyeletes nevelőnek jogában áll eldönteni, hogy milyen szankciót alkalmaz:
 enyhébb esetben először szóban figyelmezteti a tanulót, hogy a rendbontást
szüntesse meg
 súlyosabb esetben a házirendnek megfelelően jár el.
Az ügyeletes takarítók munkaköri leírásuk alapján végzik a rájuk bízott feladatot.
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5.1.6.
További intézményi működést meghatározó dokumentumok
 Közalkalmazotti szabályzat: kétoldalú megállapodás, amelyet a
jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményvezető és a
Közalkalmazotti Tanács elnöke ír alá.
 Házirend
 Munkaköri leírások
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával
kapcsolatos rendelkezések

5.2.

5.2.1.
A dokumentumok kötelező nyilvánossága:
Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra
hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi
tantervről, programokról, rendszabályokról.
A dokumentációk hivatalos tárolási helyei:
 az intézményvezetői iroda (eredeti példányok),
 a tanári könyvtár (hiteles másolatok),
 tanári szoba (egyes dokumentumok),
 iskola honlapja.
Az intézmény honlapján és a tanári könyvtárban lévő dokumentumok
mindenki számára hozzáférhetők, helyben olvashatók!
Hozzáférhető dokumentumok:








pedagógiai program,
SzMSz,
házirend,
éves munkaterv,
órarend
pedagógusok felügyeleti beosztása.
közzétételi lista.

5.2.2.
Tájékoztatás, megismerés rendje
A dokumentumok ismerete az intézmény közalkalmazottjai számára
nélkülözhetetlen.
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A közalkalmazottak a tanári könyvtárban, a tanári szobában illetve az
intézményvezetői

irodában

elhelyezett

dokumentumokba

bármikor

betekinthetnek.
Új kolléga a munkába állást követően köteles megismerkedni minden
intézményi működést meghatározó dokumentummal. A megismertetés,
tájékoztatás az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezető
feladata.
5.2.3.
Tájékoztatás kérésének és tájékoztatás adásának rendje
A nyilvános dokumentumok tartalmáról a tanulók és szülők részére,
munkaidőben előzetes időpont egyeztetés alapján az osztályfőnök, az
intézményvezető-helyettes vagy az intézményvezető ad tájékoztatást.
5.2.4.
A hozzáférés, elhelyezés biztosítása
A házirendet minden tanuló kézbe kapja, ezen kívül kifüggesztésre kerül az
osztálytermekben is, továbbá olvasható az intézmény honlapján.
A többi dokumentum egy-egy példánya az intézményvezetői irodában, a
könyvtárban kerül elhelyezésre. A törvényi előírásnak megfelelően a
nyilvános dokumentumok megtekinthetők az intézmény honlapján.

6. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

6.1.
6.1.1.

Vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Vezetői ügyeleti rend

Az intézmény hivatalos munkarendjében felelős vezetőnek kell az épületben
tartózkodni! Ezért az intézményvezető és helyettesei heti beosztás alapján
látják el az ügyeletes vezető feladatait. A vezetői ügyelet 7 óra 15 perctől 16
óra 30 percig tart. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és
aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el.
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6.1.2.
Az ügyeletes vezető feladat és hatásköre
Az ügyeletes vezető köteles az ügyelet időtartama alatt az intézményben
tartózkodni.
Az iskola egész területén felügyeli és ellenőrzi a tanulók és munkavállalók
tevékenységét, a balesetvédelmi szabályok betartását, az épület rendjének,
tisztaságának megőrzését, biztosítja a zavartalan működést.
A munkaköri leírásában meghatározottak alapján végzi feladatait, és az ott
meghatározott hatáskörben felelősséggel intézkedik.
6.1.3.
Az ügyeletes vezető helyettesítésének rendje
Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ - 4.4.3 pontban
meghatározott - vezetői helyettesítési rendje jelöli ki az ügyeletes vezető
személyét.
6.2.

Közalkalmazottak munkarendje hivatkozások

6.2.1.
Az alkalmazottak köre
A köznevelésben alkalmazottak körét, alkalmazási feltételeit és a
munkavégzés egyes szabályait a Nemzeti köznevelési törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény fogalmazza meg.
6.2.2.
A közalkalmazottak általános munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét
az

intézmény

vezetője

állapítja

meg.

A

munkaköri

leírásokat

a

vezetőhelyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá.
A vezetőhelyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munka és pihenőidő
figyelembevételével -, a napi munkarend összehangolt kialakítására,
változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.
Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat és a házirendet az intézményben! Az ezzel
kapcsolatos képzés az intézmény megbízott munkatársának feladata minden
tanév elején, illetve új munkavállaló munkába állásának idején.
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6.2.3.
Pedagógusok munkarendje
A pedagógusok munkavégzésével kapcsolatosan törvényi előírások az
útmutatók. /Pl. Nkt. 2011. évi CXC. tv. 62. §, 63. §/
A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a
nevelő - oktató munkával, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges
időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet – az
órarend, a munkaterv, és az intézmény havi programjainak figyelembe
vételével – a vezető-helyettesek állapítják meg, az intézményvezető
jóváhagyásával. Írásos kérelemre a tanórák (foglalkozások) elcserélését a
vezető-helyettesek engedélyezhetik.
A pedagógus köteles a munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén
megjelenni! A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyelet kezdésénél 5
perccel kell korábban érkeznie.
A munkából való rendkívüli távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy
feladatellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen!
Rendkívüli távolmaradást a távolmaradó 1. tanítási órájának kezdete előtt egy
órával, vagy a hiányzás okának ismeretében a lehető legrövidebb időn belül
jelezni kell a vezető helyettesnek.
A gyermek(ek) után járó pótszabadság igénybevételére csak írásos kérelem
engedélyezése után kerülhet sor.
A pedagógust távolléte esetén a tanulók tanévi anyagban való lemaradásának
elkerülése érdekében szakszerűen kell helyettesíteni. Ezért a tanítandó
tananyagot a helyettesítő rendelkezésére kell bocsátani, illetve a tanmeneteket
az iskola tanári szobájában kell tartani!
A pedagógusok munkaideje két részre oszlik.
 a kötelező óraszámban ellátott feladatokra valamint
 a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
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A munkaidő beosztását az órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi
programok listája tartalmazza.
A feladatokat egyrészt az iskolában kötelesek a pedagógusok elvégezni,
másrészt vannak az iskolán kívül is elvégezhető feladatok.
Az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének
felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési tv. 62.§ (5) – ben 2013.
szeptember 1- jétől hatályba lépő kötött munkaidőre vonatkozó rendelkezéseit
és a munkáltató döntéseit – a pedagógus maga dönt.
6.2.4.
Pedagógusok felügyeleti rendszere
Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat - a munka és balesetvédelmi
szabályzat követelményeit - fokozottan kell érvényesíteni az intézményre
bízott gyermekek, tanulók esetében. A fiatalok biztonsága, testi épségének
megóvása nagy felelősségű, kiemelt feladat.
A köznevelési intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a fiatalok
folyamatos, az egész nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét.
Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat!
Az intézmény tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet
határoz meg. A beosztásért a szervezési intézményvezető-helyettes, és az
alsós munkaközösség-vezető a felelős.
A felügyeletre beosztott pedagógus és a hiányzó ügyeletest helyettesítő
pedagógus felelős az ügyeleti területen a házirend megtartásáért, a felügyelet
ellátásáért. Konkrét feladataikat az ügyeleti rend tartalmazza.
Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni alábbi időszakokra:
reggel:

7 órától 7 óra 30 percig a pedagógiai asszisztens,
7óra 30 perctől 12 óra 50 percig, illetve az utolsó tanóra
kezdetéig a délelőtti tanítást végző pedagógus,

délután:

a munkaideje végéig a napközi otthonos nevelő felügyel.

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a
tanulókra a tanórát, a foglalkozást tartó pedagógus köteles felügyelni.
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Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a
gyermekfelügyeletet az ügyeletes pedagógusok látják el az ügyeleti rend
beosztása

szerint.

Tanítás

nélküli

munkanapokon

akkor

tartunk

gyermekfelügyeletet, ha azt legalább 15 gyermek (tanuló) számára írásban
igénylik a szülők.
6.2.5.
A többi alkalmazott munkarendje
A nem pedagógus munkavállalók munkarendje a vonatkozó jogszabályok
betartásával, az intézményvezető által kerül megállapításra.
Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a feladatok
zökkenőmentes ellátását.
Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön
megjelenniük. Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell a vezetőhelyettest.
A távollevő helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó
dolgozó feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést.
Biztosítani kell a feladatok szükséges szakértelemmel való ellátását!
A

napi

munkaidő

megváltoztatása

az

intézményvezető

vagy

az

intézményvezető – helyettes szóbeli vagy írásbeli utasításával történik.
6.2.6.
Dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei
Az alkalmazottak feladatokra való kijelölése és megbízásának,

a

munkabeosztások összeállításának alapelvei:
 az intézmény zavartalan feladatellátása,
 a dolgozók egyenletes terhelése,
 a rátermettség és alkalmasság,
 a szükséges szakmai felkészültség.
A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó
helyettesítés, pedagógusok kötelező óraszám feletti tanítása, munkatervi
feladat ellátása, stb.) az intézményvezető adja, a vezető-helyettesek javaslatai
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jogosultak

rövidebb

távú,

vagy

alkalmankénti kijelölésekre.
6.3.
Munkaköri leírás minták
Intézményünkben a munkavállalóknak névre szóló, feladataikhoz alakított
munkaköri leírása van.
6.3.1.
Pedagógus általános munkaköri leírás - mintája
Pedagógus általános feladatai
a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében
végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a
Nemzeti köznevelési törvény, a Pedagógiai program és a pedagógiai,
szaktárgyi módszertani útmutatók az iskolai munkaterv, a nevelőtestület
határozatai, továbbá az intézményvezető, illetőleg a felettes szerveknek
az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató
munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával
végzi.
b) A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli
teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint
nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek (tanító, tanár)
megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak.
Főbb tevékenységek:
 Tanítási (foglalkozási) óra keretében végzi a tanítást (felkészülés,
szervezés, ellenőrzés, értékelés).
 Feladata az önképzés, továbbképzés, a munkaközösségi munkában való
aktív részvétel.
 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A
tanmenetet az intézményvezető által meghatározott időpontban a
munkaközösség-vezető véleményével, az intézményvezetőnek bemutatja.
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Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet
-

folyamatos

kiegészítéssel

-

több

éven

át

használhatja.

Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet
ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.
 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat 10 tanítási
napon belül kijavítja. A felmérő dolgozatokat ellenőrzi, javítja és
értékeli. Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára javítja.
 Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az
intézmény nevelő-oktató munkája szükségessé tesz, illetve az érvényben
lévő jogszabályok előírnak.
 Tanítványai

számára

az

osztályzaton

kívül

visszajelzéseket

ad

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.
 Szóban a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, fogadó óra) és írásos
formában kapcsolatot tart a szülővel, tájékoztatást ad a gyermek iskolai
előmeneteléről, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő
lehetőségekről.
 Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes
teendőket az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés
elvén alapuló munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus látja el.
Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:
 Vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen
pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése.
 Egyes - óraszámmal is kifejezhető – feladatok. Pl.: felzárkóztatás,
tehetséggondozás,

helyettesítés,

szakkörök,

kirándulások,

tanulókíséret.
 Osztályfőnöki munka
 Munkaközösség-vezető feladatok ellátása
 Versenyekre való felkészítés és kísérés.
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 Szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés).
 Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi munka a gyermekek
körében.
 Felkérés, megbízás esetén vezeti a felsőfokú oktatási intézményből
pedagógiai jellegű szakmai gyakorlatra érkező hallgató iskolai
tevékenységét, s arról írásbeli véleményt készít.
 Segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját.
 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:
1. a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,
2. a közös vállalkozások teljesítéséből,
3. az

ünnepélyek

és

megemlékezések

szervezéséből,

rendezéséből,
4. az iskola hagyományainak ápolásából,
5. tanulók folyamatos felzárkóztatásából,
6. a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,
7. pályaválasztási feladatokból,
8. a gyermekvédelmi tevékenységéből,
9. a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből,
szervezéséből, irányításából,
10.a diákönkormányzat munkájának segítéséből,
11.az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből,
12.az egészséges életmódra nevelésből.
Pedagógusok jogai és kötelességei:
 A pedagógust munkakörével összefüggésben megillető kötelességeket
és jogokat a Nkt. 62.§, 63.§-a tartalmazza.
 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, tanítása.
Ezzel összefüggésben köteles betartani a törvényi előírásokat.
(Nkt. 62.§, 63.§)
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 Köteles betartani a házirendet.
 Személyi

adataiban

történő

változást

az

intézményvezetőnek

haladéktalanul köteles bejelenteni.
6.3.2.
Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás - minta
Megbízatása: Az osztályfőnököt az intézményvezető jelöli ki egy tanév
időtartamára.
Az osztályfőnök általános feladatai:
 Munkáját az SzMSz - ben meghatározottak, valamint egyéb
iránymutatások alapján végzi.
 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az
osztályfőnöki tanmenet.
 Osztálya közösségének felelős vezetője.
Főbb tevékenységek:
 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai
elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés
tényezőit figyelembe véve. Segíti az osztályközösség kialakulását.
 Az

osztályában

tanító

pedagógusokkal

együttműködik,

segíti

munkájukat, lehetőség szerint látogatja óráikat. Észrevételeit és az
esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.
 Aktív

pedagógiai

munkaközösségével,

kapcsolatot
a

tart

tanítványait

fenn
oktató,

az

osztály

nevelő

szülői

tanárokkal

(kiemelten napközi, tanulószoba), a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály
fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a veszélyeztetett és a
hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos
észrevételeit, javaslatait tanár-társai elé terjeszti.
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 Tájékoztató füzet, ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a
tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.
 Szülői értekezletet tart.
 Ellátja

az

osztályával

kapcsolatos

ügyviteli

feladatokat

(pl.

osztálynapló naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikák,
továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.)
 Tanulóit rendszeresen és időben tájékoztatja az iskola feladatairól, azok
megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli
tevékenységek szervezésében.
 Figyelemmel kíséri tanulói tanórán kívüli tevékenységeit, különböző
versenyeken, programokon való részvételeiket.
 Osztálya számára szabadidős programokat szervez (pl. kirándulás,
gyermeknap, színház-és hangverseny látogatás, stb.).
 Javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, kitüntetésére.
 A tanulók személyiségének ismeretében segíti pályaválasztásukat,
pályaorientációjukat.
 Részt vesz az osztályfőnököknek szervezett továbbképzéseken.
Különleges felelőssége:
 Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: anyakönyv,
bizonyítványok, stb.
 Előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt
időben leadja a kirándulási tervet.
 Részt vesz az osztálya által adott műsorok előkészítő munkálataiban és
lebonyolításában.
 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet,
megtartja a tűz-, és balesetvédelmi tájékoztatót.
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 Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság
karbantartására.
 Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásait,
igazolatlan hiányzások esetén elvégzi a szükséges értesítéseket.
 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

intézményvezető-helyettesnek vagy az intézményvezetőnek.
6.4.

Az intézmény tanulóinak munkarendje

6.4.1.
A tanév helyi rendje
A Nemzeti köznevelésről szóló tv. 4. § - a értelmében a „tanév szeptember 1jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Tanítási év az iskolában
minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16 – át
megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.”
A tanév rendjéről a miniszter tanévenként rendelkezik.
A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a
tanévnyitó értekezleten véglegesíti, így meghatározásra kerül:
 a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változása,
 a nevelőtestületi értekezletek időpontja,
 a rendezvények és az ünnepségek módja és időpontja,
 a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja,
 a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti) rendje,
 a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva),
 a bemutató órák és foglalkozások rendje,
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 a nyílt napok megtartásának rendje és ideje.
A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális
hónapra a tanári faliújságon is meg kell jeleníteni.
A tanév helyi rendjét, a munka és balesetvédelmi oktatással együtt az
osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a diákokkal. A szülők
tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor, továbbá megtekinthető az
iskola honlapján.
6.4.2.

Tanítási órák rendje

Az intézményben a nevelés és oktatás:
 az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően,
 az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével,
 a terembeosztás és a foglalkozási terv szerinti tantermekben történik.
A napi tanítási idő: 8 órától 13 óra 35 percig tart a heti órarend alapján. Az
első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. „Nulladik” óra csak külön
engedéllyel tartható. A tanítási órák időtartama 45 perc.
A napközi otthon foglalkozásai a tanórák befejezésével, a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva, kezdődik és legalább 16 óráig tart. A
csoportonkénti pontos időpont a tanév elején kerül meghatározásra. A tanítási
órák (foglalkozások) engedély nélküli látogatására csak a tantestület tagjai
jogosultak. Egyéb esetekben a látogatásra az intézményvezető adhat
engedélyt!
Nyílt órák, bemutató foglalkozások esetén a „meghívott vendégek” jogosultak
az órák látogatására.
A tanítási órák kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az intézményvezető és
a vezető helyettesek tehetnek! A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait
a házirend tartalmazza.
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Az intézményvezető szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet
el/ külön kiírás szerint/.
Rövidített órák esetén a csengetési rend a következő:
1. óra

8:00 – 8:35

2. óra

8:40 - 9:15

3. óra

9:30 – 10:05

4. óra

10:10 – 10:45

5. óra

10:50 – 11:25

6. óra

11:30 – 12:05

6.4.3.
Óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama a csengetési rend szerint: 15 perc, az 5. és 6.
tanítási óra között 5 perc. Az óraközi szünetek nem rövidíthetők / kivéve
rövidített órák esetén/.
Minden óraközi szünetben szellőztetni kell a tantermeket, teljes légcserével!
Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók - egészségük
érdekében - lehetőség szerint a szabad levegőn - az udvaron - töltsék,
vigyázva saját és társaik testi épségére!
Az ebédeltetést 11 óra 45 perc és 14 óra közötti időpontban kell lebonyolítani.
Rendkívüli esetben az ebédeltetés időpontja intézményvezetői engedéllyel
módosítható.
Dupla órák csak kivételes esetben az intézményvezető-helyettes engedélyével
tarthatók (pl. testnevelés, ha az nem az épületben kerül megtartásra), de a
pedagógus köteles a felügyeletet biztosítani a következő kicsengetésig.
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Az intézményben tartózkodás rendje

6.5.

6.5.1.
Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon a dolgozók
számára 6 óra 30 perctől 20 óra 00 percig, a tanulók számára 7 óra 00 perctől
17 óra 00 percig tart nyitva. Szombaton és vasárnap az intézmény zárva tart.
Rendkívüli nyitva tartás külön intézményvezetői utasítás szerint lehetséges. A
nyitásért és zárásért a portás a felelős. A szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt, kérelem alapján.
Tanítási szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezető
engedélyével szervezett programokon van. Az intézmény a tanítási
szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó tanulók számára tanítási idő
alatt csak írásos vezetői, vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el!
6.5.2.

Az intézménnyel jogviszonyban állók bent tartózkodása

Az iskola tanulói csak a felügyelettel biztosított időben, 7 óra 30 perctől a
tanítási idő végéig tartózkodhatnak az intézmény udvarán és az épületben.
Az épület nyitásától, - 7 órától – a kijelölt gyülekezési helyen / ebédlő/ a
pedagógiai asszisztens felügyeli a tanulókat.
A felügyeleti időn kívül az intézmény területén tanuló nem tartózkodhat.
Amennyiben ezt a szabályt figyelmen kívül hagyja a tanuló, úgy a felelősség
a szülőé. Erről a rendelkezésről a szülő és a tanuló a házirendben foglaltak
alapján tájékozódhat.
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvaron tartózkodó
minden személy köteles:
 védeni a közösségi tulajdont,
 megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát,
 takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal,
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 eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,
 betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat,
 rendeltetésszerűen használni a berendezéseket.
6.5.3. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése és bent
tartózkodásának rendje
Az iskola a szülői szervezet számára megbeszélései, programjai esetére
biztosítja az intézmény helyiségeinek használatát. A tanulói ebédlő a kijelölt
hely, de szükség esetén előzetes egyeztetés alapján más helyiséget is igénybe
vehetnek.
Az intézményben ügynököket nem fogadunk. Kivételt képeznek a neveléstoktatást segítő könyvterjesztők, taneszköz forgalmazók, akik vezetői
engedéllyel tartózkodhatnak az épületben.
A volt tanítványok bent tartózkodásához intézményvezetői „beleegyezés”
szükséges, „csak úgy” az épületben tartózkodniuk nem lehet.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az épületbe érkezésekor
– vagyonbiztonsági okok miatt - a portán regisztráltatják magukat. A
portaszolgálatot ellátó intézményi alkalmazott a regisztráció során rögzíti a
belépő személy nevét, a belépés időpontját, a keresett személy nevét, majd
távozáskor a távozás időpontját. A belépők szükség esetén kísérést kapnak
ügyeik intézéséhez.
Az iskola értékeinek megőrzése érdekében konkrét cél nélkül érkező
látogatók az épületben nem tartózkodhatnak.
Szülők várakozási helye tanítási órák előtt és után a Szabadság tér, rossz idő
esetén az aula.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történik:
- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve
- külön engedély és felügyelet mellett.
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben
- a szülő, gondviselő a szülői értekezletre, fogadóórára való érkezéskor, illetve
- a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,
- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, intézményi tanács) tagjai
a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
- a tanulót kísérő személy,
- minden más személy.
A külön engedélyt az iskola valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott
szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az
intézményben tartózkodni.
Az intézményben portaszolgálat működik.
A portaszolgálatra vonatkozó leírás:
Porta szolgálat
A portaszolgálatot az arra kijelölt helyen, közvetlenül a főbejárat mellett van.
A portaszolgálatot az intézményműködtető alkalmazottja látja el.
A portaszolgálat alapvető célja, hogy az intézményben biztosítsa a zavartalan
munkát, az intézmény tanulóinak és dolgozóinak személyi és tárgyi biztonságát, a
főbejárat ellenőrzését, az épület és a benne lévő eszközök, gépek, és a bútorzat
megóvását, valamint az intézménybe érkező vendégek fogadását.
A portás 6:30 óra és 20:00 óra között köteles a portahelyiségben illetve a helyiség
nyitott ablakának közelében tartózkodni.
A portahelyiségben csak a portás, illetve az őt helyettesítő személy tartózkodhat.
A portaszolgálat feladata:
- az érkező személyek udvarias fogadása,
- az intézménybe belépő személyek nevének, érkezés/távozás időpontjának,
valamint az érkezés okának feltüntetése az erre a célra rendszeresített füzetben,
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- annak felügyelete, hogy a tanulók tanítási idő alatt az intézményt írásos engedély
nélkül ne hagyhassák el,
- a talált tárgyak megőrzése, és jogos tulajdonosuk részére történő átadása.

6.6.

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek
használati rendje

6.6.1.
Jelképek alkalmazása
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a
Magyarország címerével kell ellátni. Az épületre ki kell tűzni a nemzeti
lobogót és az Európai Unió zászlaját.
6.6.2.
Helyiségek használata
A házirendben megfogalmazottak alapján:
 A tanulók az iskolában (tanítási időben és utána is) csak pedagógusi
felügyelettel tartózkodhatnak! Az intézmény külső és belső terei
csak a házirend betartásával vehetők igénybe!
 Az iskola területe tanítási idő alatt csak vezetői, vagy osztályfőnöki
engedéllyel hagyható el.
 A

munka

és

balesetvédelmi

előírásokat

mindenki

köteles

megismerni és betartani, saját és társai egészsége, épsége
érdekében!
 A szaktantermekbe a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett
időben, és kizárólag a szaktanárok jelenlétében léphetnek be!
Kivételt képeznek a szaktanár által megbízott szertáros tanulók. A
szaktantermekben lévő eszközök használatánál betartják a nevelő
utasításait.
 A szertáros tanulók felelnek a rájuk bízott taneszközökért,
felszerelésekért. A tanórára, foglalkozásra bekészített eszközöket az
óra végeztével visszaviszik tárolási helyükre.
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 A könyvtár szolgáltatásait nyitvatartási időben lehet igénybe venni.
A szolgáltatási lehetőségekről, a kölcsönzés módjáról, szabályairól a
könyvtáros tanár ad felvilágosítást.
 A diákönkormányzat az iskola létesítményeit előzetes bejelentés
alapján, nevelő felügyeletével veheti igénybe.
Az iskola tantermeit, tornatermét csak továbbképzés és versenyek bonyolítása
céljából lehet bérbe venni, melyhez az intézményvezető engedélye szükséges.
Az iskola használaton kívüli helyiségeit zárni kell.
6.6.3.
Berendezési tárgyak, eszközök kivitele az iskolából
Az iskola berendezési tárgyait, eszközeit, felszereléseit az iskolából kivinni
csak vezetői engedéllyel lehet.
Az engedélyezett kivitelt, az iskolatitkárnál elhelyezett füzetbe be kell
jegyezni az elvitel napján, majd a tárgy visszahozásakor azt ismét
dokumentálni kell.

7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK

7.1.

Az intézmény nevelőtestülete

7.1.1.
A nevelőtestület és tagjai /Nkt. 70.§/
Az intézménynek egy nevelőtestülete van.
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak tanácskozó és döntéshozó
szerve. Nevelési-oktatási kérdésekben, intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben, a Nkt.- ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a
pedagógiai program céljait és feladatait: az intézményre bízott fiatalok magas
színvonalú nevelését és oktatását.
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A nevelőtestület tagjai:
 a pedagógusok,
 a pedagógiai munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű
alkalmazottak.
 Nkt. 99. (16)590 Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel
és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető
be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség
megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy
több
egymást
követő
jogviszony
esetén
mindösszesen
öt
évig
határozott
időre
foglalkoztatható az is, aki
 a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi
szinttel és szakképzettséggel rendelkezik

Pedagógus feladatai /Nkt. 62§/
 A pedagógus felelősséggel, és önállóan, a tanulók nevelése érdekében
végzi munkáját.
 A pedagógus alaptevékenysége a tanórai és tanórán kívüli teendőket
foglalja magába.
 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:
1. a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,
2. a közös vállalkozások teljesítéséből,
3. az

ünnepélyek

és

megemlékezések

szervezéséből,

rendezéséből,
4. az iskola hagyományainak ápolásából,
5. tanulók folyamatos felzárkóztatásából,
6. a

különleges

bánásmódot

igénylő

gyermekkel

való

foglalkozásból, együttműködik a fejlesztő pedagógussal,
kapcsolatot tart az oktatást segítő más szakemberrel,
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7. a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,
8. a gyermekvédelmi tevékenységéből,
9. a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből,
szervezéséből, irányításából,
10. a diákönkormányzat munkájának segítéséből,
11. az egészséges életmódra nevelésből.
 Tanítási (foglalkozási) óra keretében végzi a tanítást (felkészülés,
szervezés, ellenőrzés, értékelés).
 Feladata az önképzés, továbbképzés, a munkaközösségi munkában
való aktív részvétel.
 Részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken,
értekezleteken,

továbbképzéseken,

szülői

fórumokon,

éves

munkaterv szerinti rendezvényeken.
 Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat,
amelyeket az intézmény nevelő-oktató munkája szükségessé tesz,
illetve az érvényben levő jogszabályok előírnak.
 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján
dolgozik.
 A felmérő dolgozatokat ellenőrzi, javítja és értékeli.
 Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes
teendőket az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő
teherviselés elvén alapuló munkamegosztás szerint egy-egy
pedagógus látja el,
 A hivatásához méltó magatartást tanúsít.
Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés
formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb
segédleteket, továbbá rendelkezésükre állnak az IKT eszközök. Az interaktív
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táblákhoz elvitt laptopokat aláírás ellenében használhatják a pedagógusok.
Ezeket, a számítógépeket az iskolában kell tárolni és használni.
7.1.2.
Nevelőtestületi feladatok
A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi
közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi
feladatokat, melyek a következők:
 a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása,
 a gyermek és tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása,
 a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk
értékelése és minősítése,
 a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának
tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása,
 a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása,
 a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása,
 a tanév munkatervének elkészítése,
 átfogó értékelések és beszámolók készítése,
 a törvények, rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem
előírásainak betartása, a hivatali titok megőrzése,
 a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme.
7.1.3.
Nevelőtestületi jogkör /Nkt. 70§/
A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden
intézményt érintő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat
működési rendjéhez.
A nevelőtestület döntési jogköre:
 a pedagógiai program módosítása és elfogadása,
 az SZMSZ és a házirend módosítása és elfogadása,
 a tanév munkatervének elfogadása,
 átfogó elemzések, értékelések és beszámolók elfogadása,
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 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára
bocsátásának megállapítása,
 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása,
 a továbbképzési program elfogadása,
 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal
összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
 jogszabályokban meghatározott más ügyekben.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók
magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem
rendelkeznek szavazati joggal.
7.2.
Nevelőtestületi értekezletek, határozatok
A nevelőtestület feladatainak ellátására számos értekezletet tart. Az
értekezletek nagy részét az éves munkaterv rögzíti, pontos időpontját a
részletes havi program tartalmazza. Az értekezletek vonatkozó napirendi
pontjához az egyetértési joggal rendelkező közösség (szülői szervezet,
diákönkormányzat, stb.) képviselőjét – tanácskozási joggal -meg kell hívni.
Rendkívüli, sürgős esetben a közalkalmazottak részére előre nem tervezett
értekezlet, megbeszélés tartható.
Ha a nevelőtestület az intézmény valamennyi dolgozóját érintő kérdésben
gyakorolja törvény adta jogát, akkor munkavállalói értekezletet kell
összehívni.
7.2.1.
A tanév rendes értekezletei
 tanévnyitó értekezlet,
 félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet,
 őszi nevelési értekezlet,
 tavaszi nevelési értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
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 egyéb tájékoztató és munkaértekezletek.
Tanév kezdésekor tanévnyitó értekezletre, júniusban tanévzáró értekezletre
kerül sor, melyet az intézményvezető vagy helyettese vezet. Félévkor és év
végén osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület, melyen kötelező jelleggel
csak az osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt.
7.2.2.
Rendkívüli értekezlet
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak
egyharmada,

valamint

a

közalkalmazotti

tanács

és

az

intézmény

intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja.
7.3.
A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban
meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozza.
Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a
tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata
dönt.
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét
kijelölt személy vezeti, melyet tisztázás után az intézményvezető, a
jegyzőkönyvvezető és 2 hitelesítő ír alá. A döntéseket, határozatokat az
értekezleti jegyzőkönyvtől elkülönítve sorszámmal, dátummal ellátva ki kell
gyűjteni külön dossziéba, és a nevelőtestület számára hozzáférhetővé tenni.
7.4.

Nevelőtestületi jogok átruházása, az intézmény
bizottságai

7.4.1.
Nevelőtestületi jogok átruházása
A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására,
eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja
másra. A határozatlan időre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói
kötelesek

munkájukat
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kötelezettséggel

a

tartoznak

félévenként

nevelőtestületi

értekezletek

időpontjában.
A tanulók értékelésének átadása:
A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül
foglalkozó pedagógus közösségre ruházza át:
 a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést,
 az osztályközösség problémáinak megoldását.
A beszámolói kötelezettség az osztályfőnök kötelessége.
Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi
feladatokat:
 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása,
 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
 a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel,
 a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel,
 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
 a szakmai munkaközösség- vezető véleményezése.
A beszámolási kötelezettség a munkaközösség - vezető kötelessége.
7.4.2.

Nevelőtestületi bizottságok

7.4.2.1. A bizottsági munkavégzés
 Az alkalmi nevelőtestületi bizottságok tagjait a nevelőtestület
javaslata alapján az intézményvezető bízza meg a bizottsági feladatok
elvégzésével.
 A bizottságok a nevelőtestület nevében határozathozatali joggal
rendelkeznek.
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 A nevelőtestület számára a bizottsági munkáról a bizottság elnökének
beszámolási kötelezettsége van.
7.4.2.2. Vizsgabizottságok
1. Osztályozóvizsga-bizottság:
Feladata:
osztályozóvizsgára

A

köznevelési

kötelezett

tanuló

törvény

alapján

vizsgájának

jogszerű

lebonyolítása, a tanuló tanulmányi munkájának értékelése,
minősítése, magasabb évfolyamba lépés engedélyezése vagy nem
engedélyezése.
2. Különbözeti vizsga - bizottság :
Feladata: A különbözeti vizsgára jelentkezett vagy
kötelezett tanuló vizsgájának jogszerű lebonyolítása, a tanuló
tanulmányi munkájának értékelése, minősítése.
A tantárgy /tantárgyak/ magasabb szinten történő tanulásának
folytatása vagy magasabb évfolyamba lépésnek az engedélyezése
vagy nem engedélyezése.
3. Javítóvizsga-bizottság:
Feladata: A javítóvizsgára jelentkezett tanuló vizsgájának
jogszerű

lebonyolítása, a tanuló

tanulmányi

munkájának

értékelése, minősítése, magasabb évfolyamba lépésnek az
engedélyezése vagy nem engedélyezése.
7.4.2.3. Fegyelmi Bizottság
A fegyelmi bizottság jogosult a fegyelmi eljárás lefolytatására, melynek
részleteit ezen SzMSz külön tárgyalja.

Komárom 2017.

52

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

7.5.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai munkaközösségek

7.5.1.
Munkaközösségi célok és feladatok
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő, legalább öt pedagógus közös
szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai
munkaközösséget hozhat létre. /Nkt 71 § 1. bekezdés/
A munkaközösségek feladatai:
 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő és oktató munka
színvonalát, minőségét,
 együttműködnek egymással az iskolai munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás érdekében úgy, hogy a munkaközösségvezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény
vezetőjével,
 fejlesztik a szakterület módszertanát és az oktató munkát,
 javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására és a
költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására,
 szervezik a pedagógusok továbbképzését,
 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját,
 egységessé teszik az intézményi követelményrendszert,
 kiemelt figyelmet fordítanak az anyanyelv tisztaságának megóvására,
a tanulók beszédmódjára,
 megismertetik a tanulókkal az alapvető viselkedési/ udvariassági
szabályokat,
 felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét,
 összeállítják a különbözeti-, osztályozó-, javítóvizsgák stb. feladatait
és tételsorait,
 kiírják a helyi pályázatokat, lebonyolítják a versenyeket,
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 javasolják az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket
(tantárgyak, évfolyamok, csoportok szerint),
 végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat,
 összegző véleményt alkotnak a pedagógusok minősítési eljárásában.

7.5.2.
I.

Az intézmény szakmai munkaközösségei
Reál munkaközösség
szakterülete:

reál

(matematika,

természetismeret,

fizika,
biológia,

életvitel-

technika

és

kémia,
földrajz,
gyakorlat,

tantárgyakat

informatika)

tanító

pedagógusok tevékenysége
II.

Humán munkaközösség
szakterülete:

humán (magyar nyelv és irodalom,
történelem- és állampolgári ismeretek,
idegen nyelv, etika, vizuális kultúra,
ének-zene,

és

hon-

tantárgyakat

tanító

népismeret)
pedagógusok

tevékenysége

III.

Testnevelés munkaközösség
szakterülete:

testnevelés

tantárgyat

tanító

pedagógusok tevékenysége
IV.

Alsós munkaközösség
szakterülete:

alsós

tanítói

tevékenység:

alsó

tagozaton tanító pedagógusok, valamint
a fejlesztőpedagógus
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Napközi otthon munkaközössége
szakterülete:

napközi otthonban, tanulószobán tanító
pedagógusok tevékenysége

7.5.3.
Munkaközösség - vezetői feladatok és jogok
A szakmai munkaközösség tagjai saját szakmai

tevékenységük

irányítására, koordinálására kimagasló felkészültségű és jól szervező
munkaközösség-vezetőt

választanak.

A

munkaközösség-vezetőt

az

intézményvezető bízza meg - legfeljebb öt évre - feladatainak ellátásával,
aki tevékenységéért havonta fizetendő pótlékban részesül.
A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az
intézmény vezetősége felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai
előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, tájékoztatja őket az
értekezletek szakmai napirendi pontjairól.
A munkaközösség - vezető feladatai:
 irányítja, koordinálja a felelős munkaközösség tevékenységét,
 rögzíti az eredményeket, biztosítja az információáramlást a vezetés és
pedagógusok között,
 gondoskodik a pedagógusok szakmai segítéséről,
 értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez,
 összeállítja a pedagógiai program alapján a munkaközösség éves
munkaprogramját,
 ellenőrzi a munkaközösség tagjainak munkáját,
 kapcsolatot tart a többi munkaközösség-vezetővel
 beszámol az intézmény vezetőjének és a nevelőtestületnek a
munkaközösség tevékenységéről,
 írásos beszámolót készít a félévzáró és az évzáró értekezlet előtt a
munkaközösség munkájáról,
Szakmai munkaközösség - vezető jogai:
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 bírálja,

és

jóváhagyásra
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javasolja

(vagy

nem

javasolja)

a

munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit,
 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek
szerinti előrehaladást és az eredményességet,
 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezetők felé,
 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a
munkaközösségi tagok jutalmazására.

8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK,

VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS
FORMÁI ÉS RENDJE
Az

egyes

közösségeket,

illetve

azok

képviselőit

jogszabályokban

meghatározott esetekben: részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési
és döntési jogok illetik meg.
8.1.

Alkalmazotti közösségek és kapcsolataik

8.1.1.
Közalkalmazotti jogok
A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat
a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai
munkát végző pedagógusok mellett a többi dolgozó a nevelő - oktató munkát
közvetlenül vagy közvetve segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok
képviselőit

jogszabályokban

meghatározott

részvételi,

javaslattételi,

véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét
azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló
közalkalmazottjait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket
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a döntési jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek
(közösségnek) az írásos javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevővel,
véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör
gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy
közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos
intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a
jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jog esetén a
testület abszolút többség (50%+1 fő) alapján dönt. Döntést hozó testület
kétharmados jelenlétnél határozatképes.
8.1.2.
A kapcsolattartás formái
Az intézmény közösségeit - a megbízott vezetők és a választott közösségi
képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze.
A

kapcsolattartási

formák

közül

azt

kell

alkalmazni,

amelyik

a

leghatékonyabban szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás különböző formái:
 közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések,
 nyilvános fórumok, intézményi gyűlések,
 bizottsági ülések.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv
tartalmazza. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző
döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó
napirend pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló
közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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A teljes alkalmazotti gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor
ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására
kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell
vezetni.
8.2.
Szülők tájékoztatása
1. Szülők szóbeli tájékoztatása
Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart.
A szóbeli tájékoztatás csoportos, vagy egyéni. A szülők csoportos
tájékoztatása a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon
történik.
Szülői értekezletek rendje:
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább
kétszer a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az
osztályfőnök (csoportvezető) vezetésével. Rendkívüli szülői értekezletet
hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet a
közösség problémáinak megoldására. Összevont szülői értekezletet az
intézményvezető hívhat össze.
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről,
feladatairól. Ekkor kell bemutatni az osztályban (csoportban) tanító új
pedagógusokat!
Szülői fogadóórák rendje:
A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról
a szülők számára. Az intézmény tanévenként a munkatervben rögzített
időpontú, rendes fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső
tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívhatja fogadóórára.
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Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne
gyermeke pedagógusával, telefonon vagy elektronikus levél útján vagy
írásban időpontot egyeztet az érintett tanárral, nevelővel.

2.

Szülők írásbeli tájékoztatása

Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tájékoztató
(ellenőrző) füzetekben.
Írásban értesítjük a szülőt a gyermekek:


magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről,



az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről,



a szükséges aktuális információkról.

A pedagógusok kötelesek minden érdemjegyet a papíralapú osztálynaplón
kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetbe (ellenőrzőbe) dátummal és
kézjeggyel beírni. A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés
eredményét a kiosztás napján, kell rögzíteni. A beírási kötelezettség miatt a
tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítás időtartama alatt!
Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a pedagógusnak ezt az osztálynaplóba
dátummal, kézjeggyel be kell jegyezni.
Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet
bejegyzéseinek azonosságát, pótolja a hiányzó érdemjegyeket.
A tanulók előmenetelét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök indokolt
esetben szövegesen minősíti, és azt írásban közli a szülőkkel.
Digitális napló bevezetését követően az intézmény pedagógusai a digitális
napló vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek.
Első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor a tanuló
szöveges értesítést kap. A többi esetben számjegyes értékelést alkalmazunk.
Félévente minden tantárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több
osztályzatot adunk. E szabály alól a heti fél illetve egy órás tantárgyak
kivételt képeznek. A fél órás tárgyaknál minimum kettő, az egy órás
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tantárgyaknál a három osztályzat megléte szükséges a tanuló lezárásához.
Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot)
legalább 1 héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon egy,
maximum kettő témazáró dolgozatot lehet íratni. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell
osztani.
8.2.1.

Intézményi szülői szervezet Szülői Munkaközösség (SZM)

A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői
szervezetet (közösséget), Szülői Munkaközösséget (SzM) hoztak létre.
Az intézményi szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről,
tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről.
Egy-egy tanulóközösség, gyermekcsoport szülői közösségével a gyermeket
vezető osztályfőnök (csoportvezető pedagógus) tart közvetlen kapcsolatot. A
szülők véleményét, javaslatait az osztályközösség szülői szervezetének
vezetője, vagy a Szülői Munkaközösség képviselője juttatja el az intézmény
vezetőségéhez.
Az intézmény Szülői Választmányi testülete képviseleti úton választott szülői
szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg. Ezért a
Szülői

Választmányi

Testület

jogosult

eljárni

valamennyi

szülő

képviseletében, és az intézmény egészét érintő ügyekben.
A Szülői Munkaközösség jogköre
A képviseleti úton választott SZM jogai:
 dönt saját működési rendjéről, munkatervéről,
 tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről.
 Kezdeményezheti iskolaszék, felállítását,
 Saját pénzeszközeiből segélyek, anyagi támogatások mértékének
felhasználási módjának megállapítása.
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 Figyelemmel kíséri:
 a tanulói jogok érvényesülését,
 a pedagógiai munka eredményességét.
 Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől gyermekközösségek
csoportjairól, a felmerült problémákról.
 Tanácskozási joggal részt vehet képviselője a tanulókat érintő
kérdések tárgyalásakor a nevelőtestület értekezletein.


Véleményezési jog illeti meg az SzMSz, a házirend, a pedagógiai
program és a következő tanévben szükséges eszközök,
felszerelések tekintetében (20/2012 EMMI rendelet 82.§).

Kapcsolattartás a Szülői Munkaközösséggel
Az intézményvezető meghívás esetén részt vesz az SzM megbeszélésein,
tájékoztatást ad a munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet
véleményét, javaslatait. Az SzM elnöke folyamatos kapcsolatot tart az
intézményvezetővel és az intézményvezető-helyettesekkel, és tanácskozási
joggal vesz részt a rendes nevelőtestületi értekezleteken.
A szülői munkaközösség véleményének jogszabály által előírt esetekben
történő beszerzéséért az iskola intézményvezetője felelős.
8.3.

Az iskolaszék

Az intézményben iskolaszék jelenleg nem működik.
Az iskolaszék a Nkt. 73.§ (2) értelmében létrehozható.
8.4.
Az intézményi tanács
A köznevelési törvény 73. § - nak (3) bekezdése biztosít lehetőséget az
intézményi tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012 (VIII. 31.)
EMMI rendelet 121. § - a pedig szabályozza az intézményi tanács
létrehozásának

körülményeit.

Tekintve,

hogy

megítélésünk

szerint

iskolánkban jól működik a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti
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a
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fenntartó

és

a

partnerszervezetek

közötti

információáramlást, az intézmény nevelőtestülete és a partnerszervezetek nem
tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását.

8.5.

A diákönkormányzat

8.5.1.
A diákönkormányzat működése
A tanulók érdekeinek képviseletére,

jogaik

érvényesítésére

a

diákönkormányzat (DÖK) jogosult.
A

diákönkormányzat

munkáját

pedagógus

segíti,

aki

eljárhat

a

diákönkormányzat képviseletében is. A diák-önkormányzatot támogató tanárt
az intézményvezető bízza meg legfeljebb ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat saját SzMSz alapján működik, melyet a DÖK fogad el
és a nevelőtestület hagy jóvá, a beterjesztést követő harminc napon belül. A
működéshez szükséges feltételeket, a fenntartó által rendelkezésre
bocsátott költségvetési támogatást az intézmény vezetője biztosítja.
A diákönkormányzat az iskola létesítményeit, berendezéseit előzetes
bejelentés alapján, nevelő felügyeletével veheti igénybe.
A diákönkormányzat véleményét a hatályos jogszabályok szerint (Nkt. 48. §)
ki kell kérni:
 az iskolai SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek
elfogadása előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 a házirend elfogadása előtt.
A vélemények beszerzéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
8.5.2.
A diákönkormányzat és az intézményvezetés kapcsolata
A diákönkormányzatnak joga képviselni a diákságot, a tanulókat érintő
minden kérdésben.
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Az intézményi működéssel kapcsolatban a diákok javaslatot juttathatnak el az
intézményvezetőhöz a diák-önkormányzati képviselők közvetítésével.
A diák képviselők írásban vagy az intézményvezető fogadóóráján szóban
terjeszthetik elő kéréseiket, javaslataikat.
8.6.
Osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete.
Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök, akit az intézmény
intézményvezetője bíz meg. Az osztályfőnök megbízásánál a felmenő
rendszer elve figyelembe vételre kerül.
Az

osztályfőnök

legfontosabb

feladata:

a

pedagógiai

programban

meghatározottak alapján neveli osztályának tanulóit, maximális tekintettel a
személyiségfejlődés jegyeire. Egyéb feladatait és hatáskörét a munkaköri
leírás tartalmazza.
Az osztályközösség az osztályfőnökkel napi kapcsolatban van. A közösség az
osztályfőnök közreműködésével tart kapcsolatot a nevelőtestülettel illetve a
vezetőséggel.
8.7.
Iskolai sportszakkör
Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások keretében valósul meg a tanulók
testedzése. Különböző sportszakkörökön vesznek részt diákjaink. Az emelt
szintű testnevelési osztály tanulói előnyben részesítik a versenyekre való
felkészülést segítő sportszakköröket. Az iskola minden tanulója jogosult részt
venni a sportszakköri foglalkozásokon.
A jogszabályoknak megfelelően a 2012/2013. tanévtől (1. és 5. osztályokban)
felmenő rendszerben bevezetésre került a mindennapos testnevelés.
A foglalkozások megtartásához rendelkezésre áll az iskola sportudvara,
tornaterme és a város sportlétesítményei (a kapacitás függvényében).
A foglalkozások időpontjának meghatározása tanévenként a tantárgyfelosztás
alapján történik.
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Az intézmény vezetésével való kapcsolattartás formája lehet: személyes vagy
írásos

megkeresés,

továbbá

a

sportfoglalkozást

vezető

pedagógus

közreműködésével.
8.8.

Az intézmény külső kapcsolatai

8.8.1.
Külső kapcsolatok céljai
Az intézmény feladatai ellátása és a gyermekek érdekében rendszeres
kapcsolatban van más intézményekkel, cégekkel. Az egészségügyi,
gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás stb.
indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel.
8.8.2.
Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres
kapcsolatot tart számos szervezettel, nevezetesen a következőkkel:
 a fenntartóval,
 az önkormányzattal,
 a város többi intézményével,
 a gyermek-egészségügyi szolgálattal,
 pedagógiai szakszolgálatokkal (szakértői bizottság és nevelési
tanácsadó szolgálattal),
 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
 gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal,
 az intézményt támogató alapítvánnyal:
 Petőfi Sándor Tehetséggondozó Alapítvány,
 patronáló cégekkel, magánszemélyekkel,
 sportegyesületekkel,
 egyéb szervezetekkel, hatóságokkal (rendőrség, bíróság stb.).
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8.8.3. Külső kapcsolatok formája és módja
A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a
társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival az alábbi módokon:
 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése,
 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
 intézményi rendezvények látogatása,
 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.
Kapcsolattartás módja mindig az adott helyzettől függően szóban, írásban és
elektronikus úton történik.
8.8.3.1. Iskola - egészségügyi ellátás
A Köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete által meghatározott
iskola - egészségügyi ellátást a 26/1998. (IX. 3.) NM - rendelet szerint
iskolánkban az iskolaorvos és egy védőnő látja el.
Az iskolaorvos a hatályos törvények, és jogszabályok alapján rendszeresen
elvégzi tanulóink egészségügyi felügyeletét és vizsgálatát.
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az iskola intézményvezetője, a
közvetlen segítő munkát, a szervezést az iskola oktatási intézményvezetőhelyettese végzi.
Az intézményben folyó iskola-egészségügyi munkát a tanév elején elkészített
éves munkaterv tartalmazza.
A vizsgálatok elvégzéséhez az iskola épületében megfelelő felszereltséggel
rendelkező orvosi szoba áll rendelkezésre.
Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő
orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:
 a tanulók törzslapozó vizsgálata,
 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,
 könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
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színlátás és látásélesség vizsgálata,
mozgásszervi szűrővizsgálat,
egészségügyi felvilágosítás tartása,
fogászati szűrés,
fejtetvesség szűrése,
tisztasági vizsgálat.

A védőnő munkája során együttműködik az iskolaorvossal, elősegíti annak
munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók

egészségi

állapotának

alakulását,

a

vizsgálatokon

való

megjelenésüket, elvégzi a szűrővizsgálathoz szükséges méréseket, kezeli az
egészségügyi törzslapokat.
A tanulók körében felvilágosító órákat, egészségnevelő foglalkozásokat tart.
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettessel.
A

kötelező

orvosi

vizsgálatok,

védőoltások

időpontját

az

egyes

tanulócsoportok részére a védőnő egyezteti az intézmény intézményvezetőhelyettesével. Az oltások időpontjáról a szülők írásbeli értesítést kapnak. A
kapcsolattartásért

felelős

vezető-helyettes

tájékoztatja

az

aktuális

egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak
osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről.
Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az a tanulmányi munkát
a legkisebb mértékben zavarja.
8.8.3.2. Pedagógiai szakszolgálatok
Az intézmény szoros kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. A
szakértői bizottság és a városban működő pedagógiai szakszolgálat
munkatársai a szülő kérésére vagy az intézmény javaslatára, a szülő
beleegyezése után, az iskola intézményvezetőjével egyeztetve vizsgálják
tanulóinkat. A Nevelési Tanácsadó munkatársai székhelyükön vagy az
iskolánkban végzik el a vizsgálatot, illetve foglalkoznak tanítványainkkal.
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8.8.3.3. Pedagógiai szakmai szolgálatok
A szakmai szolgálat által szervezett továbbképzések, tájékoztató jellegű
előadások, különböző rendezvények színterei a személyes kapcsolattartásnak.
8.8.3.4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az
intézmény
folyamatosan
figyelemmel

kíséri

a

tanulók

veszélyeztetettségének megelőzésével és megszűntetésével kapcsolatos
feladatokat. Az ifjúságvédelem minden dolgozó alapvető feladata.
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység

8.9.

Főbb feladatok

8.9.1.

 A gyermek veszélyeztetésének megelőzését, általános prevenciót
szolgáló szervezési és tájékoztatási feladatok.
 A

gyermekek

hátrányos

helyzetének,

veszélyeztetettségének

felismerése.
 A

szükséges

információk

begyűjtése,

az

információcsere

megszervezése: gyermek, szülő, osztályfőnök, tanárok, az iskola
intézményvezetője, a családsegítő szolgálat munkatársai között.
 Segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszűntetésében.
 Együttműködési és jelzési kötelezettség.
 Dokumentációs feladatok ellátása.
8.9.2.
a)

Az osztályfőnök gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai
A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladata:

 elősegíti, hogy a testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd vagy más
területen fogyatékkal élő gyermek jusson el a szakértői és rehabilitációs
bizottság vizsgálatára. Amennyiben a szülő nem segíti elő /gátolja/
gyermeke

fejlődéséhez

szükséges

lépések

megtételét,

a

jogszabályoknak megfelelően intézkedik.
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 Segíti a beilleszkedési zavarral vagy magatartási rendellenességgel
küzdő tanulót, hogy pedagógiai szakszolgálat keretében megszervezett
vizsgálatokon vegyen részt.
A veszélyeztetett helyzetű gyermekekkel kapcsolatban:

b)

a gyermek családban történő nevelésének elősegítése:
 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat, iskolaorvos,
háziorvos,
 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók: családsegítő szolgálat,
családsegítő központ,
 pedagógiai szakszolgálat,
 a rendőrség,
 a bíróság,
 a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok bevonásával.
Ha a gyermeket olyan sérelem éri, ami azonnali intézkedést igényel, a jelzést
az illetékes hatósághoz kell eljuttatni.
Ha:
 a szülők nem gondoskodnak a gyermekükről, nem biztosítják a
rendszeres iskolába járást,
 a tanuló kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít társaival és az
intézmény alkalmazottjaival szemben,
 a tanuló káros élvezeti cikket fogyaszt,
 a gyermek magatartása súlyosan veszélyezteti önmagát és társait.
8.9.3.
Iskolai szolgáltatások
 szemléletformálás, belső továbbképzések szervezése,
 ismertető, tájékoztató anyagok közreadása,
 fogadóórák tartása szülők és gyermekek részére,
 részvétel az iskolai dokumentációk elkészítésében,
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 folyamatos együttműködés az érintettekkel,
 részvétel az esetmegbeszéléseken,
 célcsoportokat érintő programok kidolgozása, megszervezése.
8.9.4.
Gyermekvédelmi ügyrend
az osztályfőnökök segítségével a veszélyeztetett tanulók és a
veszélyeztetettség okának megállapítása,
egyszerű nyilvántartás vezetése (tanuló neve, osztálya, a probléma
jelzése, intézkedések),
kapcsolatteremtés elősegítése a szülő és az osztályfőnök között,
további tájékozódás, információgyűjtés.
Amennyiben pedagógiai módszerekkel az iskola nem ér el eredményt,
jeleznie kell a családsegítő szolgálatnak.
A jelzés írásban, esetjelző lapon (formanyomtatvány) történik.

9. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

Az iskola óvó- védő intézkedései

9.1.

Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetén szükséges
teendők
1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden
9.1.1.

olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos
menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát
és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
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2. 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 intézményvezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős
vezetővel. Az értesített vezető vagy dolgozó a bejelentés valóságtartalmának
vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
 intézményvezető
 intézményvezető-helyettes
 személyi ügyekért felelős iskolatitkár
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.
3. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 a fenntartót,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője
szükségesnek tartja.
4. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az
intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó
személyeket szaggatott csengetéssel értesíteni (riasztani) kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv,
"Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
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5. 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
pedagógusok a felelősek. A gyülekező területen, (Polgármesteri Hivatal
mögötti park) az osztályokat lehetőség szerint az osztályfőnökök veszik át,
felügyeletet biztosítanak a tanuló iskolában való tartózkodásának aznapi
tanrendi idejére. A felügyeletet rossz idő esetén a megfelelő partnerintézmény
vezetőjével (Közösségi Ház, Komárom, Jedlik Á .u.) egyeztetve kell
megoldani. A felügyelet, amennyiben az épület állapota lehetővé teszi, a riadó
lejárta után a Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatódik.
6. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni 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, és egyeztetnie
kell a napló aznapi létszámadataival.
7. Az intézményvezetőnek, 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,
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katasztrófaelhárító

szervek

(rendőrség,

tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról.
8. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az
iskola intézményvezetőjének 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.
9. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését
követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének
igénye szerint kell gondoskodni a további biztonsági intézkedésekről. A
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az
intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
10. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az iskola vezetője a
nevelőtestülettel egyeztetve pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával
vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével az alábbiak szerint:
 Amennyiben a bombariadóra a 4. tanítási órában, vagy azt követően
kerül sor akkor, a megtartott első 3 óra után a tanítási napot
teljesítettnek kell tekinteni, az elmaradt órák nem kerülnek pótlásra.
 Ha a bombariadó a harmadik, vagy az azt megelőző valamelyik órán
következik be, akkor az elmaradt tanítási napot az adott hetet követő
hét szombati napján az adott nap tanrendje szerint kell pótlólag
megtartani. Erről a szülőket írásban értesíteni kell. Egy hónapban csak
egy szombat használható fel a bombariadó miatt kiesett nap pótlására.
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 A bombariadó alkalmával bekövetkező előre nem látható eseményekkel
kapcsolatos teendőkről az intézményvezető (mindenkori vezető)
operatívan dönt, az ő utasításait kell követni.
11. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a
tűzvédelmi szabályzat tartalmazza:
 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a
dolgozókkal

történő

megismertetéséért,

valamint

évenkénti

felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője a felelős.
 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben
szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal
gyakorolni

kell.

A

gyakorlat

megszervezéséért

az

iskola

intézményvezetője a felelős.
 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az
intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
12. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az intézmény alábbi
helyiségeiben kell elhelyezni:
 intézményvezetői iroda,
 tanári szoba,
 iskolatitkári iroda
 porta.
9.1.2.

Testi nevelés és egészséges életmód

a) Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás
Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési
programot, azon belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg.
Kiemelt feladatként kezeljük – a kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozások keretében – a szervezett testmozgást, tekintettel az intenzív
testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére.
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Biztosítjuk:
 a tanulók mindennapi testedzését,
 a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban,
 az iskolai sportszakkörök működését,
 a könnyített testnevelést és a gyógytestnevelést a rászorulóknak.
A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 5 testnevelés órán vesznek részt. A
testnevelők sportági edzéseken, szakkörökön tartanak testedzéseket. A
tanulókat testnevelés óráról – szakorvos, illetve szakorvosi vélemény alapján
– az iskolaorvos mentheti fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a
testnevelő tanárnak átadni.
Az 1-4. évfolyamon a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos,
egészségfejlesztő testmozgást tartunk – az időjárási viszonyoktól függően – a
szabadban azokon a napokon, amikor nincs órarendi testnevelés.
A napközi foglalkozások között is biztosítani kell a tanuló életkorához
igazodó játékos testmozgás lehetőségét a szabadban. Időtartama – a törvény
alapján – legalább napi 45 perc.
Az iskolai sportszakkörben, a gyógytestnevelésben, illetve a külső
szakosztályban sportoló tanuló a délutáni órákról felmentést kérhet. A
felmentést megkapja, amennyiben bemutatja az igazolást a szervezett edzésen
való részvételről.
b) Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés:
A tanulók egy részét – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos könnyítettvagy gyógytestnevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az
érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos
mozgásokat, gyakorlatokat – állapotától függően – nem végez. A testnevelő
differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzését.
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A tanulók egy részét az iskolaorvos gyógytestnevelésre utalja. A
gyógytestnevelés órákat gyógytestnevelő tanár vezeti. Az érintett tanulók
számára a gyógytestnevelés speciális gyakorlatainak elvégzése kötelező.
A

gyógytestnevelési

ellátás

kötelező

egészségvédő

alapellátás

a

rászorulóknak, ezért időpontját az órarend rögzíti.
c) Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás:
Az intézményi nevelés programjának kiemelt része az egészségnevelés és a
környezeti nevelés programja. A program részletesen tartalmazza az
egészségfejlesztési célokat és a konkrét feladatokat. Különösen meg kell
ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén:
 a testi- lelki harmónia összefüggéseit,
 az egészséges életmód, stressz mentes életvezetés jellemzőit,
 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét,
 az egészségre ártalmas hatásokat,
 a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját.
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az
egészségügyi felvilágosítást.
Az osztályfőnök kérésére, a védőnő segítségével szakember tart felvilágosító
előadásokat.
Különösen fontos, hogy a tanulók
 az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól
(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb. ), és
 a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az
életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak.

Komárom 2017.

75

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat

9.1.3.
Közegészségügyi és járványügyi feladatok
Fertőző megbetegedések gyanúja esetén (tetvesség, egyéb) a betegséget
észlelő pedagógus értesíti az intézményvezető-helyettest, aki kapcsolatot
teremt az illetékes egészségügyi szakszolgálattal.
Amennyiben az egészségügyi szolgálat úgy ítéli meg, hogy a megbetegedett
gyermek nem jöhet közösségbe, úgy azt még szülői kérésre sem lehet
figyelmen kívül hagyni. A betegség elmúltával, orvosi igazolással engedhető
ismételten iskolába a tanuló.
9.1.4.
Tanuló- és gyermekbalesetek
Megelőzés
1. Feladatai:
 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében
oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének
megóvásával kapcsolatos ismereteket, a házirendbe foglalt
rendszabályokat és viselkedési formákat.
 A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon,
valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a balesetmegelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal
ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére
vonatkozó

előírásokat,

magatartásformákat.

Az

foglalkozniuk

a

kell

a

tilos

az

elvárható

osztályfőnököknek

feltétlenül

balesetek

és

megelőzését

szolgáló

szabályokkal.
 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órákon
ismertetni kell:
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környékére

vonatkozó

közlekedési

szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o a rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges
teendőket.
 Az osztályfőnöknek, illetve az illetékes szaktanárnak,
pedagógusnak fel kell hívni a tanulók figyelmét a tanórai és a
tanórán kívüli foglalkozások balesetveszélyes helyzeteire,
ezek megelőzésének szabályaira.
 A tanulók számára közölt balesetvédelmi oktatás tényét az
osztálynaplóba be kell jegyezni.
2. Az iskola intézményvezetője és a fenntartó munkavédelmi felelőse az
egészséges

és

biztonságos

munkavégzés

tárgyi

feltételeit

munkavédelmi ellenőrzés keretében évente rendszeresen végzi.
3. A pedagógusok tanítási órákra saját készítésű, általuk használt
technikai eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz
veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki
szakember által kiadott véleményhez is kötheti az eszköz használatát.
Nem technikai eszközök korlátozás nélkül használhatók.
Baleset esetén teendő intézkedések:
 Ha a tanulót a tanórán vagy más, az iskola által szervezett
foglalkozáson sérülés, baleset éri, vagy feltételezhető, hogy a
tanuló beteg, a foglalkozást tartó pedagógusnak azonnal
intézkednie kell a gyermek szakszerű orvosi ellátásáról.
 A balesetet, a sérülést okozó veszélyforrást szükség esetén a
dolgozónak a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.
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szenvedett
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tanulót

elsősegélynyújtásban

részesíthető dolgozó a szakorvosi segítség megérkezéséig
képesítésének megfelelően a sérültet ellátja.
 A baleset tényét a felügyeletet biztosító pedagógus az
iskolavezetésnek és a szülőnek azonnal jelzi.
 A három napon túl gyógyuló balesetekről az e célra
elektronikus úton központilag előállított és forgalomba hozott
nyomtatványon baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.
 A jegyzőkönyv felvétele a megbízott közalkalmazott feladata.
 A balesetvédelmi felelőst az iskola intézményvezetője bízza
meg.
 A baleseti jegyzőkönyv egy-egy példányát, a tárgyhót követő
hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, továbbá át
kell adni a tanulónak illetőleg a szülőnek. Egy példányát az
iskolának kell megőriznie.
Az iskola dolgozóinak minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és
tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók
aláírásukkal igazolják. Amennyiben a

munkavállalót

baleset

éri

a

munkahelyen, illetve munkába jövet-menet, a munkavédelmi felelős
balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesz fel.
9.1.5.

Dohányzással kapcsolatos előírások

A nem dohányzók védelméről szóló törvény rendelkezései alapján az
intézményben, ide értve az iskola udvarát is dohányozni tilos! A rendelkezés
2012. január 1 – jétől megtiltja a közoktatási intézményben a dohányzást.
Az intézmény bejáratainál jól látható módon elhelyezésre került a dohányzást
tiltó tábla.

Komárom 2017.

78

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az iskola főbejáratától 5 méteres távolságon kívül került kijelölésre nyílt
légtérben a dohányzó hely. Az intézmény munkavállalói és az iskolába
látogatók is csak az öt méteres távolságon kívül dohányozhatnak.
Tanulóink számára a dohányzás és más egészségre káros élvezeti cikk
fogyasztása tilos!
9.2.

Iskolában folytatható reklámtevékenység

Az iskolában csak olyan reklámtevékenység engedélyezett, amely a diákok
fejlődését szolgálja.
Ilyen lehet:
 neveléssel-oktatással kapcsolatos felhívás,
 versenyfelhívás,
 kirándulásról, táborról szóló,
 sportolással kapcsolatos,
 egészséges életmóddal, környezeti neveléssel kapcsolatos,
 kulturális tevékenységhez kapcsolódó felhívás.
A reklám elhelyezésére minden esetben az intézmény felelős vezetője adhat
engedélyt.
Engedély nélkül elhelyezett, iskolában nem megengedhető reklámot el kell
távolítani. Az elhelyező kilétét fel kell deríteni, s felelősségre kell vonni.
9.3.

Az iskolai büfé működése

Az iskolában csak olyan büfé működése megengedett, amelynek árukészlete a
tanulók egészséges táplálkozását segíti. A büfé árukészletének kialakításakor
mindenképp figyelembe kell venni az Egészségügyi Minisztérium által
javasolt terméklistát.
Nem árulható:
 egészségre káros élelmiszer,
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 rágógumi,
 hántolatlan tökmag, napraforgómag.
Az iskolai büfé árukészletét alkalmanként a jogszabálynak megfelelő
szervezetek ellenőrzik.

10. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

10.1.

Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások

1. Tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli
foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók
közössége, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetnek az
intézményvezetőnél.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember első hetében
hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig
választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató
füzetben a szülők aláírásával.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a
részvétel kötelező! A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az
intézményvezető-helyettesek

rögzítik

az

iskola

heti

tanórán

kívüli

órarendjében, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
2. Napközi és tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja minden tanuló számára a
napközi otthoni ellátást. Az írásos jelentkezést szülői aláírással kell jelezni a
tanuló tájékoztató füzetében vagy külön lapon.
A napközis foglalkozások rendje:
A napközi otthoni ellátás keretében tanítási napokon a tanítási órák
befejezésétől legalább 16 óráig pedagógusok foglalkoznak az iskolában
maradó gyermekekkel. Biztosítják számukra az étkezési lehetőséget, a
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másnapra való tanulmányi felkészülést és a szabadidős foglalkozásokat, a
szabadban való mozgást.
3. Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók
érdeklődésétől függően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott
tematika alapján történnek.
A szakkörök ismeretanyagáról és a látogatottságról szakköri naplót kell
vezetni. A szakkört vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki
felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló
szorgalmi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola
költségvetése biztosítja.
4. Önképzőkörök, énekkar
Az iskola ismeretterjesztő,

művelődési,

művészeti,

képesség-

és

közösségfejlesztő célokkal önképzőköröket szervezhet. Az önképzőkörök
munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására,
önfejlesztő tevékenységére.
Az önképzőkörök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok,
vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével és a
működés

feltételeinek

támogatásával.

Az

iskola

énekkara

sajátos

önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben.
Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek,
személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók
létrehozása. Vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár.
Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei
programját, ezért működésének minden költségét az iskola viseli.
5. Sportszakkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a
mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket
szerveznek a testnevelő tanárok.
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Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (torna, labdarúgás,
atlétika, fit-kid, floorball, kosárlabda, kézilabda) edzéseken és versenyeken
való részvételre.
Az önként jelentkező tanulók számára a foglalkozások időpontja az órarend és
a tornateremi beosztáshoz igazodva kerül meghatározásra. A napi sportkörök
mellett a napköziben és a tanulószobán a szabadidős programok keretében is
megvalósul a mindennapos testedzés.
A pedagógiai programban szereplő mindennapos testnevelés a délelőtti
tanórákon

illetve

a

délutáni

sportfoglalkozásokon

való

részvétellel

teljesíthető.
6. Felzárkóztató foglalkozások, egyéni korrepetálások
A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető
által megbízott pedagógus tartja. Az 1-4. évfolyam korrepetálásai órarendbe
illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, kötelező jelleggel történnek.
Az 5. évfolyamtól a korrepetálás a differenciált foglalkoztatással- egyes
tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a szaktanárok
javaslatára történik.
10.2.
Alkalomszerű foglalkozások
1. Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon
való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű
versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg,
és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az intézményvezető-helyettes
irányítja.
2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
Az intézmény a diákok számára tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek
célja (a pedagógiai program célkitűzései alapján):
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 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése,
 a fiatalok közösségi életének fejlesztése.
A kirándulások a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapokon, vagy
tanítási szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét (időtartam,
útvonal, program, közlekedési eszköz, szálláshely, étkezés módja, létszám,
kísérők neve, stb.) írásban kell leadni az intézményvezető-helyettesnek.
A kirándulásokat az intézményvezető engedélyezi a felelős pedagógus
kijelölésével.
A kirándulások úti célját, programjait úgy kell összeállítani, hogy a tanulók a
teljes tanulmányi idő végére megismerhessék szűk, majd távoli környezetük
nevezetességeit, hazánk valamennyi tájegységét. A tanulmányi kirándulások
tematikáját az osztályfőnöki tanmenetben kell tervezni.
Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás
szervezését és a költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a
szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a
költségek vállalásáról. A tanuló szociális helyzetétől függően a költségekhez
szülői kérvényre a városi önkormányzat hozzájárulhat.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a
program zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két
főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
A kirándulások szervezésénél írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni az
autóbusz megfelelő műszaki állapotáról. Utaslistán szerepeljen: az utasok
neve, TAJ száma, a szülő elérhetősége.
3. Kulturális programok látogatása
Múzeum, színház, mozi, hangverseny, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint
sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az
osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. A kulturális
rendezvények látogatása az anyagi vonzatok miatt a szülők engedélyéhez
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kötött, ezért az információkat előzetesen be kell jegyezni a tájékoztató füzetbe
(program, időtartam, helyszín, várható költség). A tanítási időben szervezett
programok látogatásához az intézményvezető engedélye szükséges. A
kirándulások szervezésénél írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni az autóbusz
megfelelő műszaki állapotáról. Utaslistán szerepeljen: az utasok neve, TAJ
száma, a szülő elérhetősége.
4. Külföldi utazások rendszabályai
Szorgalmi időben a külföldi utazáshoz, - amelyek célja tanulmányi
továbbképzés,

kulturális,

sport

és

tudományos

rendezvény

–

az

intézményvezető engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a
szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az
utazás előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőnek írásban nyújtja be.
A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás
időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók
névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. A kirándulások
szervezésénél írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni az autóbusz megfelelő
műszaki állapotáról. Utaslistán szerepeljen: az utasok neve, TAJ száma, a
szülő elérhetősége.

10.3.

Szabadidős rendezvények

Az iskola tanuló közösségei: osztályközösségek, diákkörök, szakkörök stb.
egyéb szabadidős rendezvényeken is részt vehetnek.
A szabadidőt szervező, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, segíti az
intézmény közösségeit a szabadidő igényes és változatos eltöltésében, a
közösségi élet igényes kialakításában.
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A rendezvényekhez akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez
illetve fenntartójához, ha a tanulók az iskola helyiségeit és létesítményeit
igénybe kívánják venni, vagy ha a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.
A szabadidőt-szervező feladata:
 előkészíti

és

szervezi

a

környezeti

neveléssel

összefüggő

tevékenységet, programokat (erdei iskola, táborok, stb.),
 tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról, szervezi azokat,
 segíti a tanulóközösséget és a diákönkormányzatot, valamint a szülői
szervezet rendezvénytámogató munkáját,
 ismerteti és szervezi az intézményi, a társadalmi, a nemzeti, a
kisebbségi hagyományok szokásos rendezvényeit,
 szervezi

az

egészséges

életmód

és

a

szenvedélybetegségek

megelőzése érdekében az ifjúsági programokat,
 segíti az intézményt a hazai és nemzetközi kapcsolataiban, a
partneriskolákkal való együttműködésben,
 közreműködik az intézményi pályázatok benyújtásában.

11.

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere:
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény,
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII
törvény
 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI
rendelete
 a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
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A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény értelmében az
iskolai

tanulók

tankönyvtámogatása

megállapításának,

az

iskolai

tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi
rendjét jelen SzMSz –ben kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot
gyakorol az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat.
11.1.
1.

Az iskolai tankönyvellátás célja, feladatai
A módosított tankönyvtörvény 4. § (6) bekezdése arról rendelkezik,

hogy a „tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz
történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának
iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a
Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságon (a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el.”
2.

Cél egyrészt az, hogy a tankönyvellátás egységesítésével kizárólag

oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és
megrendelése, másrészt az, hogy a tankönyvbeszerzés átláthatósága
növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára
a tankönyvellátással járó kiadások.
3.

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladata a tankönyvek

beszerzése, a tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás
keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész
tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek.
4.

Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az

iskola feladata és felelőssége.
5.

Az iskolai tankönyv kölcsönzése során biztosítani kell, hogy a tanulók

egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a kölcsönzés során a
tankönyv a szokásos használaton túl sérül, vagy a tanuló azt elveszíti,
megrongálja, akkor az okozott kárért a kiskorú tanuló szülője kártérítési
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felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető
határozatban állapítja meg, figyelembe véve a tankönyvek beszerzési árát.
6.

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az intézmény kifüggeszti, és

elektronikus formában is közzé teszi.
11.2.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a
felelős.
A Könyvtárellátó által beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek
a tanulók és az iskolai könyvtár részére történő átadása; a sérült, elveszett,
hibás tankönyvek pótlása és a visszáru kezelés iskolán belüli feladatainak
lebonyolítása; valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási
feladatok elvégzése az iskola feladata.
A tankönyvfelelős megbízása:
Az intézményünkben a tankönyvellátás feladatait oly módon látjuk el, hogy
az iskola szerződést köt a Könyvtárellátóval, és a tankönyveket értékesítésre
átveszi.
Az iskola intézményvezetője minden tanévben december 15-éig elkészíti a
következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyvek
értékesítésében közreműködő személy(eke)t, azaz a tankönyvfelelős(öke)t.
A tankönyvfelelős(ök)nek e feladatellátásban való közreműködése nem
munkaköri feladata, így külön megállapodásban kell meghatározni a
feladatokat, illetve a díjazást.
Az iskola sem a megvásárolt könyvekről, sem az ingyenes tankönyvekről
számlát nem adhat.
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Tankönyvtámogatási igény felmérése

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő
rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy
ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokban.
Ütemterv:
 Az iskolai tankönyvfelelős minden év január 10-ig köteles felmérni,
hogy hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni a következő
tanévben, hány főnek kell biztosítani a normatív kedvezményt.
 A tankönyvfelelős megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítani a
köznevelési törvény alapján az ingyenes tankönyveket, tankönyvtörvény
alapján a normatív kedvezményt. Az adatokat írásos formában ismerteti
az iskola intézményvezetőjével.
 Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési
törvény szerint, illetve a szülő hozzájárulásával kezel.
11.4.
A tankönyvtámogatás módjának meghatározása
 A felmérés eredményéről az intézményvezető minden év január 20.
napjáig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet, a
diákönkormányzatot és kikéri a véleményüket tankönyvtámogatás
rendjének meghatározásához.
 Minden év január 25. napjáig elkészíti a tankönyvtámogatás rendjéről
szóló szabályozást, és erről értesíti a szülőt.
Ebben

rögzíti

az

ingyenes

tankönyvellátásra

jogosult

tanulók

tankönyvhöz juttatásának módját.
11.5.

A tankönyvrendelés elkészítése

 Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét,
ezen belül az alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök
kiválasztásának
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munkaközösségek vagy szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket. Ha az iskolában adott tantárgyat több pedagógus oktat, az
általuk létrehozott szakmai munkaközösség alkalmas arra, hogy
kialakítsa az egységes gyakorlatot a tankönyv iskolai alkalmazásának
területén.
 Amennyiben a tankönyvek hivatalos jegyzékén a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvény 4. § (3) bekezdése szerinti tankönyvek szerepelnek, az
iskola a tankönyvrendelés során az iskolai helyi tanterv adott
tantárgyához ezek közül választ./8.§ (3)/
 Az iskola tankönyvfelelősei minden év április utolsó munkanapjáig
elkészítik a tankönyvrendelést, majd elküldik a Könyvtárellátónak. A
tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható,
becsült létszámát is figyelembe kell venni. A rendelésnél fel kell tűntetni
a tankönyv címét, darabszámát és az érintett tanulót.
 A tankönyvrendelés módosításának határideje június 30. Pótrendelés
határideje szeptember 15. Módosítás és pótrendelés esetén csak a
darabszámot lehet változtatni az eredeti rendelés 15%-áig.
A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, melyet a 11.2. pontban
szereplő megállapodás szabályoz.
 A

tankönyvrendelést

tankönyvtámogatás,
tanulószobában

oly
a

módon

kell

elkészíteni,

tankönyvkölcsönzés

elhelyezett

tankönyvek

-

a

hogy

a

napköziben,

igénybevétele,

használt

tankönyvek biztosítása – biztosítsa az iskola minden tanulója számára a
tankönyvhöz való hozzájutást.
 A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet
vagy néhány tankönyvet másként kíván gyermekének biztosítani.
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12. ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT

PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK
12.1.
Nyomtatványok hitelesítési rendje
Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok a
köznevelés információs rendszerével (KIR) tartott elektronikus kapcsolat
révén előállított, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelő nyomtatványok, dokumentumok.
A KIR részére történő adatszolgáltatás a rendszerben alkalmazott fokozott
biztonságú aláírással történik. A dokumentumok hitelesítésére az intézmény
intézményvezetője jogosult.
Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére az
intézmény vezetője jogosult.
A nyomtatvány, dokumentum akkor tekinthető hitelesítettnek, ha az
tartalmazza az intézmény pecsétjét és az intézményvezető aláírását.
Papíralapú nyomtatványok, dokumentumok kezelési
rendje
Az elektronikus rendszer használata során keletkezett kinyomtatott,
12.2.

papíralapú dokumentumokat, hitelesítés után irattárban kell elhelyezni.
Azokat a dokumentumokat, melyeknek nem szükséges a kinyomtatása és
papír alapon történő hitelesítése, a KIR rendszerben tárolt adatbázisban
érhetjük el.
Az adatbázishoz való hozzáférés joga korlátozott, ahhoz kizárólag az
intézményvezető által felhatalmazott, tőle jogosultságot kapott személyek
férhetnek hozzá (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolatitkár,
gazdasági ügyintéző).
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13. INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

ÁPOLÁSA

13.1.

Hagyományápolási cél és tartalom

1. A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek
Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény
jó hírének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának
kötelessége.
A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok identitás
tudatát és hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a
közösségi élet formálását szolgálják. A felelős közös cselekvés a fiatalokat az
egymás iránti tiszteletre neveli.
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az
alábbi nemzeti ünnepek előtt:
 Március 15.
 Október 6.
 Október 23.
Osztályközösség szintjén tartott megemlékezések:
 megemlékezés az adott emlékévről,
 megemlékezés városi eseményekről
 emléktermeink névadójáról való megemlékezés
 a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (febr. 25.)
 a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr.16)
 a nemzeti összetartozás napja (jún. 4.)
Egyéb ünnepségek:
 tanévnyitó ünnepség,
 ballagás,
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 tanévzáró ünnepség.
Az iskolai szintű ünnepségek zárásaként jutalmazzuk az adott időszakban
legeredményesebben teljesítő tanulókat.
Tanévzáró ünnepségen kerül átadásra:
 „Az iskola kiváló tanulója” díj – nyolc évi kitűnő bizonyítványért,
 jutalom az országos versenyeken eredményesen szereplő, az iskola
hírnevét öregbítő diákoknak,
 a

„Gedeon”

díj

–

a

matematika,

fizika,

kémia

verseny

legkiválóbbjainak,
 „Sulacsik” díj – a történelem, magyar nyelv és irodalom verseny
legkiválóbbjainak,
 „Dián díj” a jó tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak.
2. Az intézmény hagyományos rendezvényei
Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények:
 Petőfi-hét programsorozat
Az intézmény hagyományos „szórakoztató” rendezvényei:
 mikulás délután,
 karácsonyi ünnepség aktív és nyugdíjas pedagógusoknak,
 karácsonyi ünnepség az iskola tanulóinak,
 farsangi bál,
 anyák napja,
 gyermeknap,
 pedagógusnap.
Az intézmény hagyományos sportrendezvényei:
 Tó Kupa futóverseny,
 Petőfi Kupa meghívásos labdarúgó torna,
 Nyuszi kupa meghívásos labdarúgó torna,
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 Erőd Kupa futóverseny.
Hagyományos nyári és tanévközi táborok, túrák:
 erdei iskola,
 sítábor,
 vízitábor.
 természetjáró túra.
3. A hagyományápolás további formái
 Klebelsbergi hagyományok ápolása,
 „Iskolai emlékezet” program keretében teremelnevezés,
 Sulacsik

és Gedeon alapítványi

versenyek 8. osztályos

tanulóknak,
 Petőfi Sándor Tehetséggondozó Alapítvány pályázata 7-8.
osztályos tanulóknak,
 Sport 8!
 Nyitott hét alsó és felső tagozaton (1-6. évfolyam),
 Bankett a búcsúzó 8. osztályosoknak,
 „Iskola nyitogató” programsorozat - a város óvodásainak

és

szüleinek fogadása, foglalkozások tartása
13.2.

Hagyományőrző feladatok, külsőségek

1.A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket a
munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre
való megfelelő színvonalú pedagógusi felkészítés és tanulói felkészülés – a
képességeket és rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon.
Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és
tanulók részvétele kötelező, az alkalomhoz illő és gondozott öltözékben!
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2. Intézményünk jelképei:
Az intézményi címer:
A Magyarország címerét tartalmazza, melyet a „Komáromi Petőfi
Sándor Általános Iskola Komárom” szöveg vesz körül.
Az intézményi jelvény:
A kör alakú jelvény széle sárga, közepe fehér, melyben egy nyitott könyv
található, s előtte egy sportoló látható. A középső képet zöld betűvel írt
„Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola Komárom” szöveg veszi körül.
A kép a testnevelés tagozatos iskolára utal, míg a sárga, fehér, zöld szín a
város színeit jelképezi.
Az intézményi zászló:
Intézményünk fennállásának 80. évfordulója alkalmából iskolazászlót
avattunk.
A zászló mérete: 90X150 cm.
Egyik oldalán, csontszínű alapon az iskola hímzett logója található.
A másik oldalán az alábbi arannyal hímzett felirat olvasható:
„Csak egy marad meg gyémántként ragyogva: mi élet volt, tett és gondolat.”
3. Kötelező viselet:
Az intézményi szintű nemzeti ünnepélyeken a pedagógusoknak és a
diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a
tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, vagy követésre méltó
személyei iránt.
Pedagógusok ünnepi öltözete:
Nők:

sötét alj vagy nadrág, fehér blúz

Férfiak:

öltöny, fehér ing, nyakkendő

Ünnepi egyenruha:
Lányok részére: sötét alj vagy nadrág, fehér blúz
Fiúk részére:
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Az iskola hagyományos sportfelszerelése
Lányok részére:

piros tornaruha, piros melegítő, fehér zokni,

váltócipő
Fiúk részére:

fehér atléta, piros tornanadrág, piros melegítő, fehér

zokni, váltócipő

14. TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A tanulók hiányzásával kapcsolatos szabályozás a házirend feladatkörébe
tartozik.
14.1.

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás

A Nemzeti köznevelési törvény (46. §) előírja, hogy a „nevelési – oktatási
intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a
nevelési – oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a
birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve,
hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a
nevelési – oktatási intézmény biztosította.”
Ha az iskola nem szerezte meg valamely dologgal kapcsolatosan a vagyoni
jogokat, akkor azt a tanuló kérelmére köteles visszaadni, legkésőbb a
jogviszony megszűnésekor.
A nevelési – oktatási intézmény, ha a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, akkor a tanulót díjazás illeti meg.
A megfelelő díjazásban az intézmény a tanulóval - a szülő egyetértésével –
állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből,
hasznosításából származik a bevétel.
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A dolog, a szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően a tanulót, és
a szülőt, értesíteni kell az értékesítés tényéről, a bevétel mértékéről. Ezt
követően ajánlatot kell tenni írásban a megállapodásra vonatkozóan.
A megállapodásban díjazás mértékének meghatározásakor figyelembe kell
venni a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértékét, valamint a dolog
létrehozására fordított időt. Amennyiben létrejön a megállapodás, úgy azt
mindkét fél aláírja (a tanuló és szülője is). Ha nem születik a megállapodást
illetően egyetértés, úgy további egyeztetést kell folytatni. Megállapodás
hiányában a dolog, a szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

14.2.

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR
működtetőjénél. Az intézmény ügyintézője a jogszabályoknak megfelelően
továbbítja az igénylést az Oktatási Hivatalnak.
14.3.

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás
részletes szabályai

A 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet 4.§ (1.)/q pontjában előírtak alapján a
tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályait az alábbiak szerint
határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló kötelezettségszegését követő
30 napon belül történik meg, kivétel, ha a kötelezettségszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben az információ megszerzését
követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának a határideje.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőjét
személyesen tájékoztatni kell az elkövetett kötelességszegés tényéről, a
fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges
kimeneteléről.
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 A háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg. A
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvbe kell foglalni.
 A bizottság az elnökét saját tagjai közül jogosult megválasztani.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló és
szülője, a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, továbbá a
bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A
bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyításhoz
szükséges ideig tartózkodnak a tárgyalás színhelyén.
 A fegyelmi tárgyalásról írásos jegyzőkönyv készül melyet, a tárgyalást
követően három munkanapon belül kell elkészíteni, és el kell juttatni az
intézmény intézményvezetőjének, 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 tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi határozat tárgyalása előtt 2
nappal

szóban

ismertetni

kell

a

fegyelmi

jogkört

gyakorló

nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követően a felmerülő
kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra a fegyelmi bizottság tagjai
válaszolnak. A fegyelmi eljárás során a diákönkormányzat véleményét
be kell szerezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalára
jogosult nevelőtestület értekezletének időpontját minél korábbi
időpontra kell kitűzni.
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok összetartozásának biztosítására
az iratokat egyetlen iktatószámmal kell ellátni, majd törtvonallal kell
jelölni az irat, ezen belüli sorszámát.
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A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes
szabályai
Az egyeztető eljárás részletes szabályait következőképpen határozzuk meg:
14.4.

 Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően
személyes találkozó alkalmával 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 tárgyalás
lehetőségéről. Ebben meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő
megállapodás határidejét.
 Az

egyeztető

eljárás

kezdeményezése

az

intézményvezető

kötelezettsége.
 Harmadik kötelezettségszegés esetén iskolánk nem ad lehetőséget az
egyeztető eljárás lefolytatására.
 Az

intézmény

vezetője

írásban

értesíti

az

egyeztető

eljárás

lefolytatására – általa - kitűzött időpontról, helyszínről és az egyeztető
eljárást vezető személyéről az érintett feleket.
 Az egyeztető eljárás lebonyolítására olyan helyiség kerül kijelölésre,
ahol biztosítottak a zavartalan tárgyalás feltételei.
 Az egyeztető eljárás levezetésére az intézményvezető a nevelőtestület
bármely pedagógusát írásban megbízhatja. Olyan személyt kell
kijelölni, akit, mind a sérelmet elszenvedő, mind a kötelességszegő
(szülője) elfogad.
 A feladat ellátásával megbízott személy csak személyes érintettségre
hivatkozva utasíthatja vissza a megbízást.
 Az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése érdekében
az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt köteles egy – egy
alkalommal, az érintettekkel külön – külön egyeztetést folytatni.
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 Ha a kötelességszegő és a sérelmet elszenvedő az egyeztető eljárás
során írásban megállapodik a sérelem orvoslásáról, akkor legfeljebb
három hónapra fel kell függeszteni a fegyelmi eljárást. Ha ez idő alatt a
sérelmet elszenvedő fél illetve szülője nem kérte a fegyelmi eljárás
folytatását, akkor a fegyelmi eljárást meg kell szűntetni.
 Az egyeztetést vezetőnek arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás
lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
 Az eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás
készül, melyet az érdekeltek és az egyeztetést vezető pedagógus ír alá.
 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról az eljárásban
részt vevő tanulók osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és
az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni.
 Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni,
ha a jegyzőkönyv vezetéséhez egyik fél sem ragaszkodik.
 A sérelem orvoslásáról készült írásbeli megállapodásban foglaltakat, a
sérelmet okozó tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá
az írásbeli megállapodásban meghatározottak alapján nyilvánosságra
lehet hozni.

15. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

15.1.

Kereset-kiegészítés feltételei

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést azok a pedagógusok
kaphatják, akik leginkább megfelelnek a szempontsorban szereplő
feltételeknek.
A kereset-kiegészítés mértékének megállapításakor az alábbi szempontok
érvényesülése meghatározó:
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Tanári munkáját kiemelkedően végzi
 pontosan kezdi és, fejezi be az órát, foglalkozást,
 szakmai

feladataihoz

kapcsolódóan

adminisztrációs

tevékenységét pontosan, magas színvonalon és időben elvégzi,
 felkészült, kreatív, órai munkáját magas színvonalon végzi,


megbízható, magatartása etikus, példamutató,

 az osztályok és csoportok összetételét – SNI-s, BTM-s gyerekek
létszáma - figyelembe véve kiemelkedően végzi munkáját,
 vállalja bemutató órák, nyitott órák tartását,
 vállalja a hospitáló főiskolai hallgató fogadását, mentorálását, a
hallgatók

tanítási

gyakorlatának,

vizsgatanításának

lebonyolításában és értékelésében részt vesz.
 Osztályfőnökként
 következetes osztályfőnöki munkát végez,
 eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,
 jó

színvonalú

közösség-alkotó

tevékenységet

folytat,
 hangulatos, otthonos osztálytermet alakít ki,
 Osztályfőnök az 1., 5., 8. osztályban.
Önként vállal feladatot:
 részt vesz intézményi szintű dokumentumok elkészítésében,
bevezetésében,
 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, bevezetésében,
 részt

vesz

a

szakmai

munkaközösség

innovációs

célú

munkájában
 nyitott a folyamatos önképzésre, részt vesz továbbképzéseken,
innovatív,
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 tanórán kívüli tevékenysége kapcsán folyamatosan részt vesz a
tehetségfejlesztésben,

tehetséggondozásban,

felzárkóztatásra

szoruló tanulók fejlesztésében,
 vállalja a versenyekre való felkészítést, versenyekre való
kísérést,
 pályázatokat készít,
 részt

vállal

az

megszervezésében,

ünnepségek
lebonyolításában,

előkészítésében,
s

azokon

rendszeresen megjelenik,
 vállalja a különböző szintű, nevelési célzatú szabadidős
tevékenység megszervezését: színház, mozi, kirándulás,
sportrendezvények, iskolai szintű programok, stb.
 mint

vezető,

munkaközösség-vezető

kiemelkedően

szervezi, irányítja és koordinálja közvetlen kollégái
tevékenységét.
 ápolja az iskola hagyományait, aktívan részt vesz az intézmény
hírnevének öregbítésében, az iskola arculatának formálásában,
 tevékenységével segíti az iskola „gyarapodását” – szponzorok
felkutatása.
Teljesítményértékelés eredményét figyelembe kell venni.
A kiemelt kereset - kiegészítés összegéből részesedhetnek az iskola nem
pedagógus dolgozói is.
Intézményünkben teljesítménypótlékot nem alkalmazunk.
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és működési
SZABÁLYZATA
A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtárának Szervezeti és
Működési Szabályzata a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 163. és 167.§- a
értelmében készült.
Részei:
I. A könyvtárra vonatkozó adatok
II. A könyvtár fenntartása és felügyelete
III. A könyvtár feladatai és tevékenysége
IV. A könyvtár munkarendje
V. Mellékletek
1. Gyűjtőköri szabályzat
2. Munkaköri leírás
3. Könyvtárhasználati szabályzat
4. Katalógus - szerkesztési szabályzat
5. Tankönyvtári szabályzat
I. A könyvtárra vonatkozó adatok
A könyvtár neve:

Komáromi

Petőfi

Sándor

Általános

Iskola

Könyvtára
Címe:

2900. Komárom, Szabadság tér 2.

A könyvtár bélyegzője: kerek, tartalmazza az iskola nevét és székhelyét
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
 a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely
alkalmas az állomány elhelyezésére és foglalkozások tartására
 legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte
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 a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása
 rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, a
könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez
szükséges informatikai eszközökkel.
II. A könyvtár fenntartása és felügyelete
A könyvtár az iskola szervezetében működik.
Az iskolai könyvtár működését az intézményvezető irányítja.
Ellenőrzi:
 a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és pedagógusok
körében,
 a könyvtári órák megtartását,
 a könyvhasználatra nevelő munkát, valamennyi tantárgy oktatása
körében,
 a könyvtár szolgáltatásait és azok kihasználtságát.
Biztosítja:
 a működéshez szükséges önálló helyiséget,
 a könyvtári felszerelés korszerűsítésének lehetőségeit,
 az állományfejlesztésre megfelelő beszerzési keretet,
 az állomány ellenőrzésekor a könyvtároson kívül egy személyt.
III. Az iskolai könyvtár feladatai és tevékenysége
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának
megvalósításához,

a

neveléshez,

tanításhoz,

tanuláshoz

szükséges

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári
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szolgáltatások elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását
biztosító szervezeti egység.
El kell érni, hogy az iskolai könyvtár- szakszerűen elhelyezett és feltárt
gyűjteményére épülő sokoldalú szolgáltatásaival- az oktatási- nevelési
intézmény információs bázisaként működjék. 16/1998. (IV. 8.) MKM
rendelet
Az iskolai könyvtár feladatai
1. Biztosítja az iskola nevelő-oktató munkájához szükséges könyveket, tartós
tankönyveket,

segédkönyveket

tankönyveket

külön

és

egyéb

gyűjteményként

információs

kezeljük,

a

anyagokat.

külön

A

gyűjtemény

nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári
szabályzat tartalmazza.
2. Segíti a tanulók olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását:
 el kell érni, hogy a tanulók a 8. osztály befejezése után
rendelkezzenek azokkal a könyv és könyvtárismereti tudnivalókkal,
amelyek alkalmassá teszik őket a permanens önművelésre:
alkalmazni tudják azokat a módszereket és technikákat, amelyekkel
egy-egy

probléma

megoldásához

releváns

információk

megszerezhetők,
 a könyvtáros szorgalmazza az órarendben rögzített szakórák iskolai
könyvtárban való megtartását,
 a könyvtáros felkészülési anyagot ajánl az iskolai és megyei
tanulmányi versenyekhez, ünnepélyekhez.
3. Ellátja a pedagógusok szakmai igényeinek kielégítését
bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatás, illetve más könyvtárak
szolgáltatásainak közvetítése útján.
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4. A könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a
pedagógusok igényeinek figyelembe vételével történő fejlesztése, feltárása,
őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása a dokumentumok egyéni és
csoportos helyben használatának valamint kölcsönzésének biztosításával.

A könyvtár gyűjtőköre
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a „Gyűjtőköri szabályzat” részletesen
ismerteti.
Az állomány gyarapítása
Az állomány gyarapítását a könyvtárosok végzik. Az iskolai könyvtárnak
gyűjteménye fejlesztéséhez évente legalább 100 címet kell beszereznie a
megfelelő példányszámban.
 A könyvtár állományának ismeretközlő és szépirodalmi részét, a
pedagógiai taneszközöket a kiadóktól rendeli, a különböző
kedvezményes beszerzési lehetőségeket figyelemmel kísérve és
kihasználva könyvesboltban, terjesztőktől szerzi be. A tankönyvtári
állomány beszerzése a 2012. évi CXXV. törvényben meghatározott
jogszabály szerint történik.
 Az állomány gyarapítását a gyűjtőkör határozza meg. Az iskolai
könyvtárba a gyűjtőkörbe nem tartozó anyag még ajándékként sem
kerülhet.
 Az állomány gyarapítására szolgáló összeget az iskola fenntartója
biztosítja.
A dokumentumok elhelyezése
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A számítástechnika és a könyvtár összekapcsolásával, a meglévő technikai
eszközök és információhordozók integrálásával olyan információs központot
alakítunk ki, amely bázisa lehet a forrásalapú oktatásnak.
A kézikönyvtári állomány, a szépirodalom, és az ismeretközlő irodalom egy
része és a tankönyvtári állomány egy 30m2-es alapterületű tanteremben, zárt
szekrényekben kapott helyet.
Itt mód van a kölcsönzésre, a helyben használatra és a könyvtárhasználatra
épülő szakórák tartására egyaránt.
Egy 10m2-es teremben a nevelői kézikönyvtár, a CD-k, DVD-k,
CD- ROM-ok, hangkazetták és videó kazetták találhatók. A nevelőknek itt
módjuk

van

valamennyi

technikai

eszköz

és

információhordozó

felhasználásával a tanórai felkészülésre, illetve kiscsoportos foglalkoztatásra.

1. Helyben használható állomány:
 kézikönyvtári anyag,
 hangkazetták, videó kazetták, CD-k és DVD-k, CD- ROM-ok.
2. Kölcsönözhető állomány:
 nevelői segédkönyvtári anyag,
 ismeretközlő irodalom,
 szépirodalom,
 hang és videó kazetták,
 CD-k, DVD-k, CD- ROM-ok.
3. Letéti állomány:- napközis csoportoknál, tanulószobán lehetséges, igény
szerint.
A muzeális értékű könyvek a nevelői kézikönyvtárban elzártan vannak
tárolva. Nem kölcsönözhetők.
Nyilvántartva: Országos Széchenyi Könyvtár
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A dokumentumok állományba vétele:
 Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári
nyilvántartásba kell venni.
A

könyvtáron

kívül

elhelyezett

dokumentumokról

lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
 A beszerzett könyveket a 3/1975./VIII. 17./ KM-PM számú együttes
rendelet szerint egyedi nyilvántartásba vesszük.
 Hangkazettákat, videó kazettákat külön egyedi leltárkönyvbe
vezetjük.
 A könyvtár 1984. jan.1-jétől rendelkezik csoportos (összesített
nyilvántartású) leltárkönyvvel, melyben előzőleg feldolgozta az
egész könyvtárállományát és azóta a nyilvántartás folyamatos.
Az állomány feltárása
A könyvtár alapkatalógusai:
 raktári katalógus,
 betűrendes leíró katalógus,
 szakkatalógus.
A raktári katalógus nem teljes.
A betűrendes- és szakkatalógus építése az 1988. évtől kezdődik.
Az állomány védelme
 Az állomány védelméről a 3/1975./VIII.17./KM-PM. sz. együttes
rendeletalapján gondoskodunk:
 a tűzvédelmi előírásokat betartjuk
 a könyvtári állomány ellenőrzése a rendelet alapján történik
IV.A könyvtár munkarendje
A könyvtár működési rendjét és nyitva tartását az intézményvezető
jóváhagyásával a könyvtáros határozza meg.
A könyvtár nyitva tartása: A nyitva tartás évenként változó.
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1. sz. melléklet
Gyűjtőköri szabályzat
A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtára állományát az iskola
nevelési-oktatási feladataihoz és szükségletéhez igazodva folyamatosan,
tervszerűen és arányosan fejleszti.
Gyűjteményének fejlesztéséhez évente legalább 100 címet kell beszerezni a
megfelelő példányszámban.
Az iskolai könyvtár, olyan gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb
sajátos feladata az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása. E feladat
ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja,
megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
A gyűjtőmunka alapja az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata.
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen a közeljövő újabb kihívásainak,
egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van
a

rendszeres,

átgondolt,

az

igényekhez

rugalmasan

alkalmazkodó

továbbfejlesztésre.
Az iskolai könyvtár fő gyűjtőköréhez tartoznak - gyűjtési szempontjuk a
viszonylagos teljességre való törekvés:
1) Az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek,
lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, amelyek a választék
mintegy 10%-át teszik ki, a példányszám meghatározásában a letétek
szükségleteit is figyelembe véve.
2) Alapvető művek a pedagógia és társtudományai köréből.
3) Tartós tankönyvek, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok és az
ezekhez készített tanári segédkönyvek, amelyek a teljes iskolai,
könyvtári állománynak kb.15-20%-át képezik.
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4) Az iskolában oktatott tantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb
eredményeit összefoglaló művek, az oktatásban felhasználható művek
az általános iskolának megfelelően, figyelembe véve minden tantárgy
igényeit.
5) Azok az értékes szépirodalmi alkotások, amelyek a tantervi anyag
tanításához közvetlenül kapcsolódnak, és amelyek a nevelőmunkában
felhasználhatók.
6) Iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak művei, illetve róla, családjáról,
műveiről való dokumentumok folyamatos beszerzése.
7) A tantervben megjelölt házi olvasmányok 4-5 tanulóként 1 példányban,
valamint az ajánlott irodalom 10 tanulóként 1 példányban, a magyar és
a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái 4-5 példányban.
8) A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges értékes szórakoztató
irodalom.
9) Iskolapolitikai, iskolatörténeti dokumentumok:
 az iskola névadójáról szóló irodalom
 az iskola tanárainak, illetve volt tanulóinak művei
 iskolánk történetével kapcsolatos dokumentumok
 iskolánk

életét,

rendjét

meghatározó

(szabályozó)

dokumentumok
10) Audiovizuális ismerethordozók, melyek törzsanyagát a mindenkor
érvényes taneszköz jegyzékek alapján kell a megadott normák
figyelembevételével kialakítani és beszerezni.
Az iskolai könyvtár mellék gyűjtőköréhez tartoznak:
1. A fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok
köre.
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2. Audiovizuális dokumentumok: videokazetták, CD-k, DVD-k,
CD-ROM-ok.
3. Számítógép programok, számítógéppel olvasható ismerethordozók.

A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
a teljesség igényével gyűjti:
 az

egyes

műveltségterületekhez

kapcsolódó

könyvek,

segédkönyvek, alapszintű dokumentumok,
 iskolapolitikai, iskolatörténeti dokumentumok,
 alapszintű általános lexikonok, enciklopédiák, szótárak.
a teljesség igénye nélkül gyűjti:
 a tananyaghoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy
teljesen

bemutató-

alapszintű

segédkönyvek,

történeti

összefoglalók, ismeretközlő művek,
 a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott szépirodalmi
olvasmányok,
 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek,
segédletek.
válogatva gyűjti (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
 életrajzok, történelmi regények,
 ifjúsági regények,
 általános lexikonok,
 enciklopédiák,
 pszichológiai művek,
 kiadványok

az

iskolai

könyvtár

állománygyarapításához

(mintakatalógusok, jegyzékek),
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 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM- ok.
Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű
dokumentumokat, anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése
esetenként történik.
A teljes iskolai könyvtári állomány kb. 70%-a szak-és ismeretterjesztő
irodalom kell, legyen. Az iskolai könyvtár vétel, ajándék esetleg csere útján
gyarapszik.
A

könyvtáros

állománygyarapítási

munkája

során

végrehajtja

az

iskolaigazgató utasításait, figyelembe veszi a nevelőtestület és a tanuló ifjúság
véleményét.
Az iskolai könyvtárba, a gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként
sem kerülhet.
Az állomány gyarapítására szolgáló összeget az iskola költségvetésében kell
előirányozni. A beszerzésre fordítható pénzösszeg úgy álljon a könyvtár
rendelkezésére, hogy az év folyamán fokozatosan felhasználható legyen.
A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros felelős. Tudtán kívül az
iskolai könyvtár számára könyvet vagy más könyvtári dokumentumot senki
nem vásárolhat.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYJELLEGE
A gyűjtőkörbe tartozó dokumentum típusok:
Írásos dokumentum típusok:
 könyv, segédkönyv,
 tankönyv, tartós tankönyv, módszertani segédanyag,
 kéziratok, pályamunkák.
Audiovizuális dokumentumok:
 képes: DVD, videokazetta,
 hangzó: magnókazetta, CD.
Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók:
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 CD- ROM,
 interaktív tananyagok.
Egyéb:
 Oktatócsomag
Nyelvi elhatárolás:
A könyvtár elsősorban magyar nyelven gyűjti a dokumentumokat, de az
iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű
segédleteket, a nyelvtudás szintjének megfelelő gyermekirodalmat válogatva
gyűjtheti az adott idegen nyelven.
A műveltségterületek fontosabb dokumentumai:
Anyanyelv és irodalom
-általános és szaklexikonok, enciklopédiák
-irodalomtörténeti összefoglalók
-közmondások, szólások gyűjteménye
-nyelvtani kézikönyvek
-szótárak: etimológiai, értelmező, helyesírási, szinonima
-nyelvtani összefoglalók
-nyelvművelő segédkönyvek
-nyelvtani gyakorlókönyvek
-kifejezés-gyűjtemények
-nyelvi játékok
-verselemzési gyűjtemények
-vers-, mese-és népköltészeti antológiák
-szemelvénygyűjtemények
-színháztörténet
-írás-, könyv-és könyvtártörténet
-szépirodalmi alapművek (magyar, egyetemes)
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-a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott szépirodalmi olvasmányok
-sorozatok
-módszertani segédletek
AV dokumentumok, CD-ROM- ok
Idegen nyelv
-szótárak
-kifejezés-gyűjtemények
-nyelvkönyvek
-tesztek
-módszertani segédletek
-a

tanult

nyelv

kultúrkörébe

tartozó

fontosabb

antológiák,

szemelvénygyűjtemények
-AV dokumentumok, CD-ROM-ok

Matematika
-lexikon, enciklopédia
-összefoglalók
-képlet-és feladatgyűjtemények
-gyakorlókönyvek
-fejtörők, rejtvények
-matematika történet
-adattárak
-módszertani segédletek
-statisztikai zsebkönyvek
-szoftverek, multimédia
Ember-és társadalom
-lexikonok, enciklopédiák
-adattárak
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-kronológiák
-atlaszok
-forrás-és szemelvénygyűjtemények
-módszertani segédletek
-fogalomtárak
-felvilágosító, tanácsadó, mentálhigiénés szakkönyvek
-alapszintű ismeretterjesztő művek
-AV dokumentumok, CD- ROM- ok
Ember-és természet
-lexikonok, enciklopédiák
-összefoglalók
-atlaszok
-feladatgyűjtemények
-állat-, növény-, ásvány-, stb. határozók
-földrajzi, biológiai albumok
-fizikai, kémiai képlet és feladatgyűjtemények
-fizika és kémia története
-módszertani segédletek
-alapszintű természettudományi ismeretterjesztő könyvek
-egészségügyi könyvek
-AV dokumentumok, CD-ROM- ok
Földünk és környezetünk
-lexikonok, enciklopédiák
-összefoglalók
-atlaszok
-albumok
-adattárak
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-évkönyvek
-módszertani segédletek
- AV dokumentumok
Művészetek:
-zenei-, film-, színházi-, művészeti lexikonok, enciklopédiák
-művészettörténeti összefoglalók
-képzőművészeti technikák szakkönyvei
-opera-és hangversenykalauzok
-kotta- és dalgyűjtemények
-albumok
-AV dokumentumok
-olvasógyakorlatok
-módszertani segédletek

Informatika:
-könyv-és könyvtártörténeti dokumentumok
-lexikonok
-oktatókönyvek
-játékprogramok,
-feladatgyűjtemények
-gyakorlókönyvek
-adatbázisok
-szoftverek
Életvitel és gyakorlati ismeretek:
-technikai lexikonok, szótárak
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-összefoglalók
-technikatörténet
-szakkönyvek
-háztartási mindentudók
-pályaválasztási útmutatók, tanácsadók
- AV dokumentumok
-munkavédelmi és KRESZ kiadványok
-ismeretközlő sorozatok
-módszertani segédletek
Testnevelés és sport:
-sportlexikon, enciklopédia
-sporttörténeti összefoglalók,
-játékszabálykönyvek, játékgyűjtemények
-módszertani segédletek
-AV dokumentumok
2. sz. melléklet
Munkaköri leírás
Az iskolai könyvtáros tanárok feladata a Komáromi Petőfi Sándor Általános
Iskolában.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 98.§- a és 3. melléklete
alapján, mely meghatározza a nevelő és oktató munkát végzők körét, a
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 1 fő iskolai könyvtárost alkalmaz
pedagógusi munkakörben.
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Az iskolai könyvtár működését az intézmény vezetője irányítja, a könyvtáros
munkáját az intézményvezető-helyettesek felügyelik.
Az iskolában folyó könyvtári munka a pedagógiai tevékenység része. A
könyvtárostanár, mint pedagógus kapcsolódik a nevelőtestület munkájához.
Feladata az oktató-nevelő munka és a tanulási folyamat támogatása a
könyvtár sajátos eszközeivel, valamint a nevelők szakkönyvtári igényeinek
kielégítése.

A könyvtáros tanár feladatköre:

I.

Könyvtárvezetési

teendők:

szervezőmunka,

statisztika

vezetése,

dokumentumok őrzése, kezelése.
II,

Állománygondozással kapcsolatos feladatok: az állomány gyarapítása,
leltárba vétele, a raktári rend megtartása, az állomány védelme, a
szükséges állománykivonás és törlés, állományellenőrzés.

III.

Olvasószolgálati munka, olvasáspedagógiai tevékenység: igényfeltárás
és

igénykeltés

a

könyvtárhasználók

körében,

könyv-

és

könyvtárhasználati órák tartása igény esetén, kölcsönzés.
A fenti munkafolyamatok a következőket tartalmazzák, melyek mind a
tervezés és a munka végzése során, mind az összegzéskor figyelembe
veendők.
Könyvtárostanár:
1. Felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a
szakmai
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eszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, az esetleges
problémák azonnali jelzéséért.
2. Az előírt időszakban elvégzi a leltározást.
3. Folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a
digitalizálással kapcsolatos feladatokat.
4. Azonnal jelzi a szakleltárban keletkezett hiányt az intézményvezetőnek.
5. A nyitvatartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását,
gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről.
6. Statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről.
7. Gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, a szekrények,
polcok rendjéről.
8. Kezeli a tanári kézikönyvtárat.
9. Lebonyolítja a könyvtár számára vásárolandó könyvek beszerzését,
elvégzi az elszámolást.
3. sz. melléklet
Könyvtárhasználati szabályzat
1. A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtárát az iskola
tanárai és tanulói használhatják. (Az intézményvezető engedélyével a
könyvtár másnak is rendelkezésére állhat.)
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor
automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. Az
adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles
bejelenteni az intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő
eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A
nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az
általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt
leadják.
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2. A könyvtár használata ingyenes.
A könyvtár használatának módjai:
 helyben használat,
 kölcsönzés.
3. A zöld színcsíkkal jelölt kézikönyveket, a könyvtárosi segédkönyveket,
a

CD-ket,

DVD-ket,

videokazettákat,

oktatócsomagokat,

CD-ROM-okat,

mágneslemezeket,

diákat

a

tanulók

nem

kölcsönözhetik. A kézikönyvtári állományrész helyben használata a
nyitvatartási idő alatt biztosított.
4. A

kölcsönzés

a

nyitvatartási

idő

alatt

történik.

(A nyitvatartási rend a könyvtár ajtaján olvasható.)
5. A könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tanár tudtával, a kölcsönzési
nyilvántartásba való feljegyzés után szabad kivenni.
6. A kölcsönzés határideje a tanulóknak 3 hét, a nevelőknek szükség
szerint, tanévenként megújítva. A könyvtáros tanár az olvasó kérésére a
kölcsönzés határidejét meghosszabbíthatja.
7. Az egy időben kölcsönzött kötetek száma a tanulóknak 3 db lehet, a
nevelőknek nevelő-oktató munkájuk szerint.
8. Az olvasónak a könyvtári könyvet és minden más dokumentumot
gondosan kell kezelnie, abba bejegyeznie nem szabad. Óvnia kell a
dokumentumokat mindennemű rongálástól, és a kölcsönzési határidő
lejártáig vissza kell szolgáltatnia.
9. Megrongálódás vagy elvesztés esetén az olvasó köteles a műnek egy
másik, kifogástalan állapotban lévő példányát a könyvtárnak beadni.
Ha ez antikvár beszerzéssel sem lehetséges, akkor köteles a
dokumentum napi piaci beszerzési értékét pénzben megtéríteni.
10.A szabályokat megszegő olvasótól a könyvtáros a könyvkölcsönzés
jogát megvonhatja.
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11.Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő tanulók által átvett
tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat SZMSZ - ünk 5. sz melléklete
tartalmazza.
4. sz. melléklet
Katalógus-szerkesztési szabályzat
1.A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók
rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok
formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti
ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
 raktári jelzet
 bibliográfiai és besorolási adatokat
 ETO szakjelzeteket
 Tárgyszavakat
2. A dokumentum-leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait
(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást
alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat,
 szerzőségi közlés,
 kiadás sorszáma, minősége,
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 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve,
 oldalszám+

mellékletek:

illusztráció;

méret

(sorozatcím,

sorozatszám, ISSN sz.),
 megjegyzések,
 kötés: ár,
 ISBN szám.
3. Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A
raktári katalógus nem teljes.
4. Az iskolai könyvtár katalógusa:
I.

A tételek belső elrendezése szerint:
 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
 tárgyi katalógus

II.

A dokumentumtípusok szerint:
 könyv

5. sz. melléklet
Tankönyvtári szabályzat
1. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,
 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás,

valamint

az

iskolai

tankönyvellátás

rendjéről.
2. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
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 az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár
nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra,
amelyek az iskola tulajdonát képezik,
 ezeket a tankönyveket a tanulók a könyvtári könyvekre
vonatkozó szabályok alapján használják, az átvett tankönyveket a
tanév végén jún. 15-ig vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.
3. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyűjtemény) a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a
könyvek átvételét, illetve aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a
tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Aláírásommal igazolom, hogy:
 Az iskolai könyvtárból a_________________ tanévre kaptam tartós
tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem,
 _________ év jún. 15- ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom
az átvett tartós tankönyveket.
 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben megrongálódik, vagy elhagyom, akkor azért
anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső
esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.
A gyermek neve:______________________________Osztálya:___________
Tanuló aláírása:_____________________Szülő aláírása:_________________
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A tanulók 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.
4. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyvellátás
biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos),
 a tanulószobán létrehozott letétről (szeptember).
5. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és
rendeltetésszerűen használni.
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:
 ugyanolyan könyv beszerzése,
 anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és
segédkönyvek beszerzésére fordítható.

Komárom 2017.

123

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1.

Az SZMSZ hatálybalépése

A SZMSZ .2017. év szeptember hó 1. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép
hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat
hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2013. év május hó 8. napján készített
(előző) SZMSZ.

16.2.

Az SZMSZ felülvizsgálata

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén,

vagy

ha

módosítását

kezdeményezi

az

intézmény

nevelőtestülete,

a

diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt
módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása
megegyezik megalkotásának szabályaival.

16.3.

Az intézményben működő egyeztető fórumok
nyilatkozatai

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2017. év június
hó 22.

napján tartott

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal

tanúsítom,

hogy a

diákönkormányzat véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
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A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács 2017. év június hó 27. napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács
véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a
jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
A szervezeti és működési szabályzatot és annak Adatkezelési szabályzatát a szülői
szervezet 2017.év június hó 27. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal
tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során
a működési és az adatkezelési szabályzattal kapcsolatban gyakorolta.

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2017.év június hónap
28. napján tartott értekezletén elfogadta.

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók
száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
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17. MELLÉKLET

Adatkezelési szabályzat

17.1.

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak
mindenben meg kell felelnie a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény előírásainak.
2. A

köznevelési

intézmény

köteles

a

jogszabályban

előírt

nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe (KIR)
bejelentkezni, az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP)
keretében előírt adatokat szolgáltatni.
3. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet
kezelni, melyekre a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget
biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél,
tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola intézményvezetője
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes.
4. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:
 papír alapú nyilvántartás,
 számítógépes, vagyis elektronikus nyilvántartás.
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tevékenységéért

az

intézmény

intézményvezetője egy személyben felelős. Adatkezelési jogkörének
gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi
pontokban részletezett módon.
6. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a
munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár.
b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár, gazdasági ügyintéző
 osztályfőnökök,
 napközis nevelők,
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
7. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a Nemzeti köznevelésről
szóló törvény által engedélyezett esetekben:
a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják
az intézményvezető továbbá
a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár.
b) a tanulók adatait továbbíthatja:
 a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségre vonatkozó adatokat a pedagógiai
szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: intézményvezető,
intézményvezető-helyettes,

osztályfőnök,

gyermek-

és

ifjúságvédelmi felelős,
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 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
adatokat az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a
szülőnek, a vizsgabizottságnak, a tanulószerződés kötőjének,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének továbbíthatja: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár,
 a diákigazolványhoz szükséges valamennyi adat a KIR jogszabályban meghatározott – működtetője, a diákigazolvány
elkészítésében

közreműködők

részére

továbbítható.

Valamennyi adatot továbbíthatja: iskolatitkár; gazdasági
ügyintéző,
 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az
érintett iskolához, középfokú intézménybe történő felvétellel
kapcsolatosan az érintett középfokú intézményhez adatot
továbbíthat:

intézményvezető,

intézményvezető-helyettes,

osztályfőnök;
 az

egészségügyi,

iskola-egészségügyi

feladatot

ellátó

intézménynek a gyermek, tanuló egészségügyi állapotának
megállapítása céljából adatot továbbíthat: intézményvezető,
intézményvezető-helyettes,
 a

családvédelemmel

foglalkozó

intézményeknek,

szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó
szervezetnek,

intézménynek

veszélyeztetettségének
adatot

továbbíthat:

a

feltárása,

gyermek,

tanuló

megszüntetése

céljából

intézményvezető,

intézményvezető-

helyettes, osztályfőnök.
A

fenntartó,

bíróság,

rendőrség,

ügyészség,

önkormányzat,

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi
adatot továbbíthatja az intézményvezető.
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8. Az alkalmazottak adatait, oktatási azonosító számát a közalkalmazottak
személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag része a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e
célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres
ellenőrzéséért az intézményvezető a felelős.
Az Nkt. értelmében az óraadó tanárok személyi adatait is nyilván kell
tartani.
9. A tanulók adatainak nyilvántartása
a.) A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább
felsorolt nyilvántartásokban kell őrizni:
 összesített

tanulói

nyilvántartás

(KIR

rendszerben

megtalálható, az adatok aktualizálásáért felelős: iskolatitkár),
 törzskönyv (vezetéséért felelős: intézményvezető-helyettes,
osztályfőnökök),
 bizonyítvány

(vezetéséért

felelős:

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes),
 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár),
 osztálynapló (vezetéséért felelős: osztályfőnök,
intézményvezető-helyettes,),
 napközis és tanulószobai csoportnapló (vezetéséért felelős:
intézményvezető-helyettes, napközis nevelő, tanulószoba
vezető),
 diákigazolványok

nyilvántartása

(vezetéséért

felelős:

iskolatitkár).
b.) A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre
jogosító adatait a számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi
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nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilván tartani. Ennek kezeléséért az
iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző a felelős.
10. Az információs szabadságról szóló törvény 26. §
(1) az alábbiak szerint rendelkezik:
Az

állami

vagy

helyi

önkormányzati

feladatot,

valamint

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv)
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott
kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes
adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét
törvény előírja.
11. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottat, továbbá aki közreműködik a tanuló felügyeletének
ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személlyel szemben titoktartási
kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség
nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló
fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
12.Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz
igazodó mindenkori módosításáért az intézményvezető a felelős.

Komárom, 2017. június 28.
Szabó Tamásné
intézményvezető
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