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1. Adatok
Az intézmény neve: Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
Cím, székhely: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 105.
Az intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az alapító okirat száma:
Az alapító okirat kelte:
OM azonosítója: 201310
Az intézmény fenntartója: Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000. Székesfehérvár Petőfi Sándor utca 5.
Az intézmény működtetője:
Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Alcsútdoboz
Település Önkormányzata gyakorolja. A feladatellátáshoz szükséges ingóságot az Önkormányzat leltár
szerint átadta vagyonkezelésbe a KLIK-nek, majd átkerültek a Székesfehérvári Tankerületi Központba.
Az intézmény jogállása:
- önálló intézményként működő jogi személy
Az intézmény típusa:
- általános iskola
Az iskola évfolyamainak száma: 8
Az intézmény vezetője: intézményvezető, akit az oktatásért felelős miniszter nevez ki.
Az intézmény alaptevékenységei: (alapító okirat szerint)
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó-felső tagozat)
Gazdálkodás:
- Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik.
- A fenntartó rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett.
- Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
- Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a Székesfehérvári TK
gazdálkodási szervezete látja el.
Intézményvezető:
Kötelezettségvállalási , utalványozási, ellenjegyzési joggal nem rendelkezik, ez a fenntartó kizárólagos
jogköre. Jogosult, illetve jogosultságot adhat szakmai teljesítés igazolására, térítési díjak beszedésére,
házipénztár kezelésére.

2. Általános

rendelkezések,

a szervezeti és működési szabályzat hatálya
A szervezeti és működési szabályzat előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve
kötelező.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület …………év…………………..hó……………….napján tartott
nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, valamint az ahhoz csatolt jelenléti ív igazolja.

4

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

3. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat
határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a
kialakított cél-és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését,
racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
Az SZMSZ alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok
A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:







a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.)
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.)
OKM rendelet

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok:













Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet
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a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.)
Korm. rendelet
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm.
rendelet
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet
a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen
szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 27-i határozatával fogadta el. A
szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az
intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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Az SZMSZ hatálya
A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra,
akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai
érvényesek az intézményterületén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső
helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A felülvizsgált Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti az előző SZMSZ.

4. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása
4.1. Az iskola szervezete
a.) Iskolavezetőség
Az iskolavezetőséget az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató
közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
 Igazgató helyettes
Az igazgató hiánya esetén az igazgatóhelyettes látja el az igazgatói feladatokat.
Az igazgatóhelyettes hatásköre a saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására
terjed ki.
Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesre,
az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban
történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását.
Amennyiben sem az intézményvezető, sem az intézményvezető-helyettes nem tartózkodik az
iskolában, úgy a helyettesítés a következőképpen alakul: alsós munkaközösségvezető
intézkedhet hatáskörében, munkaköri leírásában megfogalmazottak szerint. Dönteni nem
dönthet, csak intézkedhet. Amennyiben ő sem érhető el, úgy őt követi a felsős
munkaközösségvezető, hasonló eljárásrenddel, mint az alsós munkaközösségvezető.
Amennyiben a vezetőségből és a munkaközösségvezetőkből senki sem tartózkodik az
intézményben úgy az intézményben tartózkodó legtöbb szakmai évvel, tapasztalattal rendelkező
pedagógus az illetékes az intézkedésre.
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V. Az intézmény szervezeti rendszere
V.1. Az intézmény szervezeti felépítése a vezetői feladatmegosztás rendje szerint

IGAZGATÓ

Kapcsolattartási,
egyeztetési, információs
funkció

- fenntartó, működtető
- közalkalmazotti tanács
- diákönkormányzat
- szülői szervezet
- intézményi tanács
- partnerszervezetek

Igazgató helyettes

Munkaközösség
vezetők

- alsós munkaközösség
- felsős munkaközösség
- DÖK segítő pedagógus
- gyermekvédelmi felelős
- tanulószoba, napközi
- nev.-okt. munkát
közvetlenül segítők

Vezetési, irányítási
funkció

- egyéb munkakörben
foglalkoztatottak
- munka-és tűzvédelmi
felelős
- titkárság

Nem pedagógia szakfeladatot
ellátók feletti (közvetlen)
irányítási, vezetési funkció
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Az intézmény vezetője, és az igazgatóhelyettes kapcsolattartása folyamatos. Az igazgatóság
rendszeresen, szükség szerinti gyakorisággal tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az
iskolavezetőségi megbeszélést az igazgató vezeti.
b.) Az iskolavezetés
 az igazgató,
 igazgatóhelyettes
 a szakmai munkaközösségek vezetői,
 munkahelyen képviselettel rendelkező szakszervezet tisztségviselői
 a közalkalmazotti tanács elnöke és tagja
 a diákönkormányzatot segítő pedagógus,

Az iskolavezetés az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő
joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen, szükség szerinti gyakorisággal tart
megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az
iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.
c.) Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a
fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói
munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
4.2. Az iskola szervezeti egységei
Az iskola szervezeti egységei: alsó tagozat, felső tagozat. A szervezeti egység élén az alábbi
felelős beosztású vezető áll:
 felső tagozat
felsős munkaközösség-vezető
 alsó tagozat
alsós munkaközösség-vezető
 gazdaságvezetés
fenntartó látja el

5. Külső kapcsolatok
-

A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelésioktatási intézmény partnerintézményei.
A kapcsolattartás módjai:
informális megbeszélés, megegyezés szerint
az intézmény munkatervében rögzítettek mentén
9
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-

-

-

-

-

-

A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint
tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók magas
színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény – az említett tanulók nevelésétoktatását, továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén – folyamatosan, az éves
munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint
kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal.
A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának
minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális
csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által meghirdetett
– programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más rendezvényeken
történő részvétel útján valósul meg.
A pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért az
intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az
együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg.
A kapcsolattartás főbb formái:
az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a
pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, tanácskozásokon,
műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői konzultációkon és más szakmai
rendezvényeken;
a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegítésének
igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére;
vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődésének
diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás
szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal;
évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok munkatársaival
az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról;
esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, a
gyermekvédelmi feladatokkal megbízott nevelő, és a fejlesztőpedagógusok,
gyógypedagógusok bevonásával.

5.1. A területileg illetékes rendvédelmi szervvel való kapcsolattartás
-

Azt a tanulót, aki kötelező tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt a rendőrség
előtt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani az iskolából való távollétének jogszabály által
megengedett okát, a rendőr az iskola igazgatójához kíséri a területileg illetékes
rendőrkapitányság vezetőjével való előzetes egyeztetés alapján.

-

Az igazgató távollétében a tanulót a vezetői helyettesítés rendje szerint a vezetői feladatok
ellátására jogosult illetve azzal megbízott intézményi alkalmazott fogadja, aki egyben az
eseményről készített rendőrségi jegyzőkönyv aláírására is jogosított.

-

Az igazgató minden tanév első napjáig írásban értesíti a területileg illetékes
rendőrkapitányság vezetőjét a tanév helyi rendjében szabályozott kötelező foglalkozások
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időbeli rendjéről, s e foglakozások alóli felmentés alaki részleteiről, valamint az
intézményvezető illetve az eljárni illetékes helyettese nevéről, elérhetőségeiről, továbbá az
intézmény azonosításához szükséges fontosabb adatairól (iskolaépület címe, titkársági
telefon- és fax szám, körbélyegző).
-

Az intézmény vezetője – szükség esetén – az iskolakerülés megelőzése érdekében személyes
találkozót kezdeményez az iskola területének körzeti megbízottjával.

6. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével
6.1. Az iskolai közösség
Az iskolaközösséget az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, a tanulók és szüleik,
gondviselőik alkotják.
Az iskola közösségei (szervezeti egységei), melyek működése útján a nevelési-oktatási
intézmény megvalósítja céljait, a következők:
 iskolavezetőség
 nevelőtestület
 szakmai munkaközösségek
 diákok közösségei (diákönkormányzat)
 szülői szervezet
 intézményi tanács
6.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve
(1992. évi XXII. törvény), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény XXXIII., a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek)
valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzítik.
6.3. A nevelők közösségei
a.) A nevelőtestület
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
esetekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
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Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
 tanévnyitó értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 két alkalommal nevelési értekezlet.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 százaléka
kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja.
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
 nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven
százaléka jelen van,
 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és
működési szabályzat másképpen nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
 a nevelőtestület személyi kérdésekben – az érintett személy kérése, vagy a nevelőtestület
többségének döntése alapján - titkos szavazással dönt.
 A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az
aktuális feladatok miatt csak a testület egy része (többnyire az azonos beosztásban
dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet például az egy
osztályban tanító pedagógusok értekezlete, amely a magasabb évfolyamba lépésről, a
tanulói kitüntetésekről dönt.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni.
b.) A nevelők szakmai munkaközösségei
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek
 Felsős munkaközösség
 Alsós munkaközösség
A munkaközösségek szükség és igény szerint átszervezhetők, vagy megszüntethetők. A szakmai
munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek.
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen:
 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,
 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
12
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a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,
javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére,
segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a
munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A
munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
c.) Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
 Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató
jelöli ki.
 Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató jelölte ki, erről tájékoztatni kell a
nevelőtestületet.
 Az alkalmi munkacsoport feladatait a nevelőtestület vagy az igazgató határozza meg (a
csoportot választó, illetve kijelölő). Eltérő megállapodás hiányában a munkacsoport
döntési rendjére a nevelőtestület döntési rendjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
6.4. A szülői szervezet (közösség)
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői
szervezet (közösség) működik.
Az osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szervezetei (közösségei) a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:
 elnök,
 elnökhelyettes.
Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az
osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola
vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői
szervezet (közösség) vezetősége. Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőségének
munkájában az osztály szülői szervezetek (közösségek) elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői
értekezlet.
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Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetősége az iskolai szülői értekezlet a szülők javaslatai
alapján megválasztja az iskolai szülői szervezet (közösség) alábbi tisztségviselőit:
 elnök,
 elnökhelyettes.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart
kapcsolatot.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetősége, az iskolai szülői értekezlet akkor
határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőségét az iskolai szülői értekezlet az iskola
igazgatójának tanévenként legalább 1 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell
adnia az iskola feladatairól, tevékenységeiről.
Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok
illetik meg:
 megválasztja saját tisztségviselőit,
 kialakítja saját működési rendjét,
 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal
kapcsolatosak,
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
6.5. Intézményi Tanács
Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti
kapcsolattartás formája, rendje.
Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum,
mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben
véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős.
Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az
iskolával való kapcsolattartás során.
Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola
működéséről.
Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának
hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.
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Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat
vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az
iskola igazgatója és helyettese évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév
szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves
iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt
feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok
teljesítéséről.
Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület
értekezleteire is meghívható.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza
meg.

6.6. A tanulók közösségei
a.) Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az
osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
 Minimum 2 fő, maximum 3 képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe

b.) A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában
működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy
képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
c.) Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók, tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A
diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért és az igazgató által 5 évre megbízott
pedagógus segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat érdekében is.
A diákönkormányzat- a nevelőtestület véleményének kikérésével- dönt saját működéséről, a
diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el,
és a nevelőtestület hagyja jóvá.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési- oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. A fénymásolót és az ehhez
szükséges papírt az iskola szükség esetén biztosítja.
Diákönkormányzatot segítő tanár és a diákönkormányzat vezetője a véleményezés tárgyát
képező írásos anyagot, illetőleg a szabályzattervezetet az igazgatónak adja át, aki gondoskodik
annak nevelőtestület elé terjesztéséről,
A nevelőtestület véleményét, illetőleg a jóváhagyással kapcsolatos döntését az igazgató írásban
közli a diákönkormányzat (tanulóközösség) képviselőjével,
A diákönkormányzat (tanulóközösség) a döntést hozó értekezletére az igazgatót meghívhatja, ill.
az igazgató azon részt vehet.
Az igazgató a diákönkormányzatot a tervezetek előkészítésébe bevonhatja, a
diákönkormányzattól azokra előzetesen javaslatot kérhet,
A diákönkormányzat véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár (vagy szülő) képviseli a
nevelőtestület értekezletén. A nevelőtestület értekezletére a diákönkormányzat tanuló
képviselője is meghívható az őket érintő téma tárgyalása idején
Az iskola mindkét tagozatának tanulóit egyaránt érintő ügyekben a diákönkormányzat - a segítő
tanár (szülő) illetőleg a diákönkormányzat vezetője támogatásával - az iskola igazgatójához, a
tanulók egyes csoportjait érintő ügyekben az illetékes igazgatóhelyetteshez, tagintézményvezetőhöz fordulhat.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának fóruma a DÖK gyűlés, osztályfőnöki órák, az
iskolagyűlés. A tanulók 50%-át érintő kérdésekben az iskola vezetésének ki kell kérnie a DÖK
véleményét.
Az iskolagyűlés előkészítésébe a diákönkormányzatot be kell vonni.
Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző
diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói
jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben meghatározott végrehajtásának
tapasztalatairól.

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:





az ünnepélyek, megemlékezések rendjének meghatározásában, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok kijelölésében
a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek
berendezések használata szabályozásának kérdéseiben
mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti
kapcsolattartás formáinak és rendjének meghatározásában.
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6.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartásának formája és rendje
a.) Az igazgatóság és a nevelőtestület
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott
pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
 az igazgatóság ülései,
 az iskolavezetőség ülései,
 a különböző értekezletek,
 megbeszélések.
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
Az iskolatanács tagjai kötelesek:
Az iskolatanács ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kéréseit, véleményét,
javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség és az iskolatanács felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola
vezetésével és az iskolai szülői szervezettel.
b.) A nevelők és a tanulók
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az igazgató:
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 3 havonta,
o a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 az osztályfőnökök:
o az osztályfőnöki órákon
tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselőik útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az iskolatanácshoz fordulhatnak.
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
c.) A nevelők és a szülők
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az igazgató:
o a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén évi 2 alkalommal,
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal,
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,
o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
 az osztályfőnökök:
o az osztályszülői értekezleteken,
o fogadóórákon
tájékoztatják.
A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
 családlátogatások,
 szülői értekezletek,
 a nevelők fogadóórái,
 a nyílt tanítási napok,
 az írásbeli tájékoztatók az E-Kréta felületén
A szülői értekezletek időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők és a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével,
szülői munkaközösség vezetőségével.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola
igazgatójától, valamint a tagintézmény-vezetőtől az iskolai munkatervben évenként
meghatározott igazgatói fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intézményeknél
található meg:
 az iskola fenntartójánál,
18
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az iskola irattárában,
az iskola könyvtárában,
az iskola tanári szobájában
az iskola igazgatójánál

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
 az iskola irattárában,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola tanári szobájában,
 az iskola igazgatójánál,
 az osztályfőnököknél,
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
 az iskolai szülői szervezet vezetőjénél.
A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő
beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

7. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
 Székesfehérvári Tankerületi Központ - fenntartó
 Alcsútdoboz polgármestere és képviselőtestülete
 Családsegítő szolgálat
 Pedagógiai Oktatási Központ
 Oktatási Hivatal
 Szakszolgálat

A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
 Alcsútdoboz képviselőtestülete,
 Megyei Rehabilitációs Szakértői Bizottság
 Pedagógiai Szakszolgálat
 Gyermekjóléti és családsegítő szakszolgálatok
 Prelúdium Művészeti Iskola
 Alcsútdobozért Polgári Egyesület
19
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Alcsútdobozi Labdarúgó Szakosztály

Közművelődési intézményekkel:
 Települési és városi könyvtárak
 Bicskei Művelődési Központ
Társadalmi szervezetekkel:
 Helyi civil szervezetek
 Non-profit társaságok
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart
fenn az illetékes egészségügyi dolgozókkal:
 Iskolaorvos
 Védőnő
 Gyermekfogászat
Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás
részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 13. pontja szabályozza.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a
gyermekjóléti szolgálatokkal.
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős.
Az iskola helyiségeit, épületét az igazgató döntése alapján térítésmentesen használhatják az
alábbi szervezetek:
 Diákkörök
 Szülői munkaközösség vezetősége
Az iskola helyiségeit, épületét a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója döntése alapján
térítés ellenében illetve térítésmentesen használhatják az alábbi szervezetek:
 Helyi civil szervezetek

8. Az iskola működési rendje
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 16:30 óráig tart
nyitva. Az iskola intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő
időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7. 30. óra és délután 16 óra
között az iskola intézményvezetőjének, az igazgatóhelyettesnek vagy távollétük esetén
megbízott helyettesnek az iskolában kell tartózkodnia.
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A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben írásban kell meghatározni:
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül legalább egyiküknek az intézményben kell
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai
rendszerű délutáni foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük
hétfőtől péntekig 7.00 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat –
kötelező óráik órarend szerinti megtartásán túl- az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak
megfelelő időben és időtartamban látják el.

A reggel nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó
vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért,
valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
Az iskolában a tanítási órákat a helyi tarterv alapján 7:50 óra és 13:30 óra között kell
megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10-20 perc.
A délutáni foglalkozásokat 13:30 és 16:30 óra között kell megszervezni 5-10 perces óraközi
szünetekkel.
A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák vagy az egyéb foglalkozások
végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16:30 óráig tart.
Az iskolában reggel 7:15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet
működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók
magatartását, az épületrész rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok
betartását ellenőrizni.
Az iskolában ügyeletes nevelők felügyelnek az alábbi épületrészekben:
 Iskola épülete, tantermek, folyosók, vizesblokk
 Iskola udvara
A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke
(távolléte esetén az igazgató), illetve a részére órát tartó szaktanár (írásos) engedélyével
hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola
elhagyására csak az igazgató adhat engedélyt.
Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik
07:00-12:00 majd 14:00-16:00-ig.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt
a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente
egy alkalommal kell megszervezni.
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Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez
alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.
helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését az ügyeletes
nevelő ellenőrzi.
Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az igazgató
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben –
külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola
épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.
Az iskola épületében dohányozni tilos!
Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola igazgatója
felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel
függ össze.
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni
jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj
mértéke az iskola számára kifizetett összeg 75 százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében
közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak
járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai
diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

8.1. A tanórán kívüli foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
 napközi otthon,
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tanulószoba,
szakkörök,
művészeti foglalkozások, néptánc, énekkar, kézműves foglalkozás
iskolai sportköri foglalkozások,
tömegsport foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.

8.2. A kötelező óraszámba beszámítható feladatok (22-26 óra):
- tanítási óra
- tehetséggondozás
- szakkör
- korrepetálás
- fejlesztő foglalkozás
- felzárkóztató foglalkoztatás
- tömegsport
- énekkar
- délutáni tanórai foglalkozások (napközi, tanulószoba)
- jogszabály szerinti egyéni órakedvezménnyel járó feladatok
8.3. A munkáltató által elrendelt törvényes munkaidőbe beszámítható
feladatok (32 óráig):
- a tanítási órákra való felkészülés,
- a tanulók dolgozatainak javítása,
- a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
- a megtartott tanítási órák dokumentálása,
- dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
- a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
- tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása,
- a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot
segítő feladatok) ellátása,
- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
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részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) a törvény és az igazgató által
meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részének felhasználását maga
jogosult meghatározni.
A pedagógus köteles 10 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a
tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az
adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyetteseinek. A várhatóan
egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyettesekhez el kell juttatnia. A
táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adnia az
iskolatitkárnak.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettesektől kérhet engedélyt legalább
két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra
(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezheti.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő rendszeres
vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a
munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
8.4. A törvényes munkaidőbe beszámítható otthon is végezhető feladatok
- Tanítási órákra való felkészülés
- A tanuló munkájának értékelése
- Mintadarabok elkészítése
- Könyvtárlátogatás, irodalmazás

8.5. A délutáni foglalkozások működésére vonatkozó általános szabályok
A délutáni iskola 2013. szeptember 1-jétől kötelező. Az iskola foglalkozásokat biztosít a
következők szerint.: 7., 8., 9. órában napközis tanóra, 8., 9. órában tanulószoba, 7., 8. és igény
szerint a 9. órában is szakkörök, egyéb foglalkozások működnek.
A napközi, a tanulószoba és az egyéb foglalkozások működésének rendjét az iskolai házirend és
a pedagógiai program szabályozza.
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A napközis és tanulószobai foglalkozásról és minden más délutáni foglalkozásról való eltávozás
csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a foglalkozást vezető nevelő
engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy a
vezetőhelyettes adhat engedélyt.
A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy félévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
iskola igazgatója adhat.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát,
a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában
rögzíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az iskolában az önkormányzat – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.
A napközibe és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai,
ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az
iskolában az önkormányzat ebédet (menzát) biztosít.
A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.
Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A
hit- és vallásoktatásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a
foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és
vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.
2013. szeptember 1-jétől az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben belép a kötelező erkölcstan
vagy hit- és erkölcstan oktatása, melyet az egyházak hitoktatói és az arra képzett pedagógusok
végeznek.
8.6. Az egyéb foglalkozások működési rendje
Az egyéb foglalkozásokra való jelentkezés módját az iskolavezetés határozza meg.
Az egyéb foglalkozásokon a tanuló egyéni jelentkezés útján, a szülő írásos nyilatkozata alapján
vehet részt. A jelentkezéshez csatolt szülői hozzájárulást a szülő formanyomtatványon nyújtja
be. A jelentkezés legalább félévre szól, és a jelentkezést követően a foglalkozásokon való
részvétel kötelező, a mulasztásokról szülői igazolást kell hozni.
25

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az egyéb foglalkozások megtartásra előre meghatározott tematika (foglalkozási terv) alapján
történik.
8.7. Az egyéb foglalkozások időkerete
Az egyéb foglalkozások időtartamát (órakeretét) és helyszínét (tantermét) az igazgató és
helyettese(i) rögzítik a tantárgyfelosztás alapján a tanórán kívüli órarendben, a terembeosztással
együtt.

9. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
Az iskola belső ellenőrzési feladatai:







biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában
és az egyéb belső szabályzataiban előírt) működését,
segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről,
tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi
előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve előzze meg azt,
szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez.

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei


A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
o az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni,
o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni,
o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni,
o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.



A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
o az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni,
o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni,
o az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és
a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével,
o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.
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Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
 Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
o az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni,
o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni,
és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.


Az ellenőrzött dolgozó köteles:
o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni,
o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola
belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint
a tanév során folyamatosan végezni.
 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét
tájékoztatnia kell.
 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az
ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét,
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.
A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
 Igazgató:
o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek,
o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, ügyviteli és technikai jellegű
munkáját,
o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását,
o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát,
o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési
tervet,
o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.


Igazgatóhelyettes:
o folyamatosan segíti, ellenőrzi a beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:
o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét,
o a pedagógusok munkavégzését, munkafelügyeletét,
o a pedagógusok adminisztrációs munkáját,
o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét,
o az ügyelet, felügyelet, ebédeltetés rendjét
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Munkaközösség- vezetők:
o folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen,
o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket,
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal
és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési
terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.

9.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)
működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok
munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
 igazgató
 Igazgatóhelyettes
 munkaközösség-vezetők.

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
 a pedagógusok munkafegyelme,
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
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a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
o a tanítási óra felépítése és szervezése,
o a tanítási órán alkalmazott módszerek,
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a
tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (A tanítási órák
elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az
iskola vezetősége határozza meg.)
a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.

10. Az iskolai könyvtár működési rendje
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében községi és iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres
gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának
biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be,
melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. Biztosítja az ingyenes
tankönyvellátásra jogosult tanulók tankönyveit.
Az iskolai könyvtár működéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros
tanár a felelős.
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 1. sz.
mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek
javaslatának figyelembe vételével történik.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és
azok csoportjai.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,
 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
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A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai
könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre
szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy
tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia.
Az iskolai könyvtár tanítási napokon a tanulók munkarendjéhez igazodóan naponta a
nyitvatartási rend szerint tart nyitva.
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt
segédkönyvek kivételével) 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő 3
alkalommal meghosszabbítható.
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
 kézikönyvek,
 számítógépes szoftverek,
 muzeális értékű dokumentumok.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban
okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot
az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben
kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár vagy -tanító
javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

11. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör és a vezetőség közötti kapcsolattartás
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi
biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
o a heti öt kötelező testnevelés óra (felmenő rendszer)
o a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás
 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon
o a heti öt kötelező testnevelés óra,(felmenő rendszer)
o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai.
 A napközi otthonban és a tanulószobán
o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.

foglalkozások

A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, illetve az iskolában
működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, valamint az iskolai tömegsport órák keretében
kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola igazgatója
által megbízott tanár segíti.
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Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai
sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az
iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az
iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja,
hogy
 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem,
 a téli időszakban: a tornaterem nyitva legyen.
A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben kell
meghatározni.

12. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt az Egyesített Egészségügyi Intézmények vezetőjével. A megállapodásnak
biztosítania kell:
 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat: évente 1 alkalommal
o tüdőszűrés: 8. évfolyam számára
o belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal az 1-4 évf., 5-8. évf. számára.
 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal
 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát
 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 2
alkalommal.
 Ortopédiai vizsgálat évente 1 alkalommal.
 egészségvédő, egészségnevelő tevékenység.
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
13. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóiés gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi)
szabályzatának, valamin tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
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Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának
és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési
formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és
a testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét,
o A tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások, stb.) előtt.
 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni.
A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a
szükséges ismereteket.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, valamint
a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti
időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
13.1. Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
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 ha szükséges orvost kell hívnia,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt
venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálnia az iskola igazgatójának. A
vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okot és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a
baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek
megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
13.2. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok
előírásai alapján
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló
sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a
fenntartónak, egy példányát pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A
jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
14. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
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igazgató
igazgatóhelyettes
szaktanár
munkaközösség-vezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 az intézmény fenntartóját,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi,
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

illetve

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a
benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található
„Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más
foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek
a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia
kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló
az épületben.
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:





a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
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a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek,
stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy
az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:







a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről,
az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület meghatározott szombati
napokon be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv c. igazgatói
utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes
intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó
terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola
igazgatója a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára
és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségében kell
elhelyezni:
 igazgatói iroda

14. Az iskolai tankönyvellátás rendje
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
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Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozóinak a nevét, aki az adott
tanévben:
 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
 részt vesz az iskola tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben, illetve tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az iskola
igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 a felelős dolgozók feladatait,
 a szükséges határidőket,
 a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.
A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szakmai
munkaközösségek véleményének kikérésével – évente a nevelőtestület dönt az alábbiak
figyelembe vételével:
 A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója – az osztályfőnökök
közreműködésével – felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni,
illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani,
valamint tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre.
 A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott
igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt az igazgatónak, tagintézményvezetőnek be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
 A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai
szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
 A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú
tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
 Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összeget felmenő rendszerben tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai
könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.
 Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló
tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás
rendszere nem tudja megoldani.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket.
A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az
iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.
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A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet
(közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények
figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

15. Az iskolai hagyományok ápolása és az ünnepek rendje
A hagyományok célja:
 az iskolai közösség építése,
 egymás iránti tisztelet, megbecsülés növelése,
 a hazaszeretet elmélyítése.
Ünnepélyek:
Intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi ünnepek alkalmából:
 Aradi vértanúk emléknapja október 6.
 1956-os forradalom ünnepe október 23.
 Az iskola névadójának emléknapja március 9.
 1848-49- es szabadságharc március 15.
 A nemzeti összetartozás napja június 4.




















Az intézmény hagyományos rendezvényei:
A tanulmányi és sportversenyre tanulóinkat a lehető legjobban felkészíteni.
Márton napi szavalóverseny – alsó tagozat
Márton napi területi szavalóverseny – Bicske járás iskoláinak – alsó tagozat
Szépíró verseny
Diákolimpia – labdarúgás – alsó felső tagozat
Bozsik Intézményi Labdarúgás – alsó tagozat
Diákolimpia – Többpróba – atlétika – 3.-8. osztályig
Diákolimpia – Mezei futóverseny egész iskola
Kis iskolák labdarúgása, atlétika versenyei
Zrínyi Ilona matematika verseny 3.-8. osztályig
Nádor kupa alsó és felső tagozat
Állatok világnapja – rajzverseny alsó és felső tagozat
Népmese világnapja – pedagógusok előadása
Szépírási verseny alsó tagozat
Szépolvasási verseny – alsó tagozat
Minilimpia – alsó tagozat
Angol felolvasó verseny – felső tagozat
Adventi szavalóverseny – felső tagozat
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A hagyományápolás további formái:
 Márton-napi szavalóverseny
 Magyar kultúra napja – gálaműsor
 Tavaszköszönttő fesztivál
 Néptánc csoportunk fellépései – Bicskei napok, Vál-völgyi Zsúr, Szüreti felvonulás,
stb…

Az iskola ünnepélyeken és rendezvényeken pedagógusoknak és diákoknak egyaránt az
alkalomhoz illő ruhában kell megjelenni.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a
munkatervben határozzuk meg.
16. Az intézményben a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi
eljárás szabályai
16.1. A fegyelmi és az azt megelőző egyeztető eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat közösen működteti
a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.
Az egyeztető eljárás célja:
A kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás rendje:
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén a szülő),
valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért.
- A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a fegyelmi bizottság elnöke felhívja a
kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta.
- A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül
– írásban bejelentheti a fegyelmi bizottság elnökénél, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
- A fegyelmi eljárás folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem
vezetett eredményre.
- Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak a
sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához
szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra a fegyelmi bizottság felfüggeszti.
- Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi eljárás
lefolytatását, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti.
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- Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az egyeztető eljárás
megállapításait, a megállapodásban foglaltakat az iskolai diáktanács gyűlésén a DÖK segítő tanár
nyilvánosságra hozza.
Az egyeztető eljárást az iskola igazgatóhelyettese vezeti le. Az egyeztető eljárásban részt vesz a
sértett, a kötelességszegő, az érintett kiskorúak szülei, és osztályfőnökei, a Szülői Szervezet
elnöke, a Diákönkormányzat elnöke, a Diákönkormányzatot segítő tanár és a gyermekvédelmi
felelős. Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül.
A fegyelmi eljárást az igazgató vezeti le a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Az iskola nevelőtestülete, illetve fegyelmi bizottsága által hozható büntetések:
megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (szociális
juttatásra nem vonatkozhat), áthelyezés másik iskolába – amennyiben az átvételről az
iskolavezetők megállapodtak.
Az egyeztető eljárás célja, hogy mindkét fél lehetőséget kapjon álláspontjának kifejtésére.
Az egyeztető eljárás az iskola igazgatóhelyettesi szobájában zajlik le.
Minden esetben cél, hogy a fegyelmi eljárás elkerülhető legyen.
Amennyiben nem kerülhető el a fegyelmi eljárás úgy szigorúan a jogszabályi feltételeknek
megfelelően kell eljárni.
16.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el.
A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, melyet
az igazgató ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával hitelesít.
A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az
intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás
lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény vezetője a
diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén, a szülői
szervezet vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelességszegő tanulót illetve
törvényes képviselőjét az osztályfőnök útján haladéktalanul értesíti, melyben felhívja a figyelmet
az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére.
Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett
esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon
belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást
folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába
történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett
eredményre.
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Harmadszori kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás alkalmazását
megtagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az
intézményi tanács – ennek hiányában az iskolaszék – véleményét.
Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek személyét
mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció után jelöli ki
az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás időpontját,
melyről az érintett feleket levélben értesíti.
Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért
felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.
Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell folytatni.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában,
közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú
sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell
szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető
eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása
kötelező, ha a tanuló maga, illetve a kiskorú tanuló szülője gyermeke ellen kéri.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza.
A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell foglalni,
melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet.
A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozhat;
d) áthelyezés másik iskolába, mely akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója megállapodott a
másik (fogadó) iskola igazgatójával;
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a tanév végi
osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén csak akkor
alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos;
f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi
vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.
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A fegyelmi eljárás lefolytatásával az igazgató – a nevelőtestület véleményének kikérését
követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása elvárható.
A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét a fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s gondoskodik arról,
hogy az eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő tudja
adni.
Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi
eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus - az igazgatóval való egyeztetést
követően – kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját, gondoskodik
a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárási cselekmények más
résztvevőinek értesítéséről.
Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása
végett bizonyítás felvételére van szükség, fegyelmi tárgyalást feltétlenül meg kell tartani.
A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű
szótöbbséggel megbízott öttagú pedagógusokból álló bizottság (a továbbiakban: a fegyelmi
tárgyalást lefolytató bizottság) folytatja le a fegyelmi eljárás megindításától számított igazgatói
döntést követő harminc napon belül. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság saját tagjai közül
egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tárgyalást levezető bizottság dönthet úgy, hogy a
nyilvánosságot a tanuló illetve képviselője kérésére korlátozza vagy kizárja.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke
szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid
indokolását. Ha az ügy rendkívüli bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a
határozat szóbeli kihirdetését a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság legfeljebb nyolc nappal
elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható,
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
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A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke a kihirdetést követő hét
napon belül írásban megküldi az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette,
a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító kérelmezés jogáról lemondott.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
igazgatóhoz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az
intézmény igazgatója a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz (másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója) továbbítja.
A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A
fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi büntetés
esetén hat hónapnál;
A fegyelmi büntetés végrehajtása – különös méltánylást érdemlő körülményekre és a fegyelmi
vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel – legfeljebb hat hónap időtartamra
felfüggeszthető.
A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a
kötelességszegő tanuló
 közeli hozzátartozója
 osztályfőnöke, illetve tanítója
 napközis nevelője
 felsős tanuló esetén volt tanítója
 a fegyelmi vétség sértettje
 akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.
Panaszkezelésre vonatkozó szabályok:
Amennyiben az intézményi közösség bármely tagja ( tanuló, szülő, nevelőtestület, dolgozó, stb. )
panasszal állna elő, úgy azt írásban teheti meg. az intézmény a panaszt a panaszkezelési dokumentumban
rögzíti, arra az intézményvezető készít intézkedési tervet.
A panasz szóbeli jelzése alkalmával a megoldást egységesen a következőképpen kezeli az iskola. A
problémával az adott érintett személyt kell keresni, majd, ha ott nem sikerült a problémát kezelni, úgy
a vezetőhelyettes, majd intézményvezető hivatott a problémát kezelni, intézkedni.

17. Elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítési rendje
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Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles
papíralapú formában is előállítani.
Az elektronikus nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – papíralapon is
hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
- el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást:
„elektronikus nyomtatvány”,
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát,
- az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.
A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.

18. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
A Köznevelés Információs Rendszerében előállított dokumentumrendszer kezelése
A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Köznevelés Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A
rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény
igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az október 1-jei Országos Statisztikai Adatszolgáltatás (OSA) adatállománya
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk, negyedévente külső tároló lemezre is átmentjük. A
mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni (jelszó) kell, ahhoz
kizárólag az igazgató által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek
férhetnek hozzá).
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19. Az intézményvezető leadott hatáskörei
Az intézményvezető a jogszabály által számára előírt feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbiakat.
1. a igazgatóhelyettes, az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott
tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási
kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát;
2. az éves iskolai munkatervben erre kijelölt pedagógus számára az állami, nemzeti és
iskolai ünnepekről való megemlékezések, rendezvények szervezésével kapcsolatos
feladatokat;
3. az iskolatitkár számára a Köznevelés Információs Rendszerében (KIR) az elektronikus
adatközléssel, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzését;
4. igazgatóhelyettes és tagintézmény-vezető számára a nevelő-oktató munka operatív
irányításával kapcsolatos feladatokat s az azokkal kapcsolatos döntések jogát, különösen:
- a pedagógusok helyettesítési rendjének és az eseti helyettesek kijelölésének
- az ügyeleti rend megszervezésének
- a pedagógus munkából való távolmaradásának jelzése esetén történő azonnali teendőknek
a meghatározását.
5. az igazgatóhelyettesnek, a szakmai munkaközösség-vezetőknek a pedagógiai munka
ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében meghatározottak szerinti
feladatokat;
6. az igazgatóhelyettesek számára a gyermek- és ifjúságvédelmi munka támogatását
7. a munkaköri leírásában ezzel megbízott pedagógusnak a tanulóbalesetek megelőzésével
kapcsolatos feladatokat;
8. igazgatóhelyettes számára a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak
munkarendjének meghatározását;
9. az egyes szervezeti egységek vezetői számára a szakmai munka végzéséről szóló
intézményi beszámoló vonatkozó részének elkészítését
10. a megbízott tankönyvfelelősnek átadja tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőket
11. igazgatóhelyettesnek, iskolatitkárnak átadja a leltárkészítéssel kapcsolatos feladatokat
12. a megbízott felelősnek átadja az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos teendőket, a
partneri elégedettségméréssel kapcsolatos feladatokat
13. igazgatóhelyettesnek átadja, ill. megosztja az óralátogatás feladatait
20. A Pedagógiai programról való tájékozódás lehetősége,
a program nyilvánossága, hozzáférhetősége
Nyomtatott formában, az alább felsorolt helyek nyitva tartási illetve fogadási idejében
tekinthetők meg:
 az iskola titkárságán,
 az iskola irattárában,
A pedagógiai programról ezen túl tájékoztatást kaphatnak
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Az iskola alkalmazottjai:
– az alkalmazotti közösség értekezletein és a felettesi jogkört gyakorló vezető beosztású
alkalmazottaktól
– a munkaközösség-vezetőktől a munkaközösségi foglalkozásokon
– az iskolavezetőségtől a nevelőtestületi megbeszéléseken és egyéb más megbeszélt módon
A tanulók:
– az osztályfőnököktől osztályfőnöki órán
– a diákönkormányzatot segítő pedagógustól a diákönkormányzat megbeszélésein
– az iskolavezetéstől a diákközgyűlésen
– és egyéb más a nevelőkkel megbeszélt formában
A szülők:
– a nevelőktől, osztályfőnököktől a szülői értekezleteken és fogadóórákon
– az igazgatótól a szülői választmányi tájékoztató értekezletén
– és egyéb más a nevelőkkel megbeszélt formában
Az iskolával kapcsolatban nem álló személyek:
– az intézményi közzétételi listán (KIR)
– indokolt esetben személyes tájékoztatás útján.

Záró rendelkezés
A József Nádor Általános Iskola .(intézmény) szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó
szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2019. év augusztus
26. napján fogadta el.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a
diákönkormányzat, az intézményi tanács és a szülői szervezet vezetősége.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának egyetértésével lép
hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület döntésével, a szülői
szervezet vezetősége és a diákönkormányzat, az intézményi tanács véleményezésével és a
fenntartó egyetértésével lehetséges.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:
 a fenntartó
 a nevelőtestület,
 az iskola igazgatója,
 a szülői munkaközösség iskolai vezetősége,
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a diákönkormányzat iskolai vezetősége
az intézményi tanács

Az iskola SZMSZ-e nyomtatott formában, az alább felsorolt helyek nyitva tartási illetve fogadási
idejében tekinthető meg:
 az iskola titkárságán,
 az iskola irattárában,

A József Nádor Általános Iskola .(intézmény) szervezeti és működési szabályzatát, valamint
annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzat 2019. év szeptember 3. napján tartott ülésén
véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.
Kelt,……………………………………….

………………………………………..
iskolai diákönkormányzat vezetője

A József Nádor Általános Iskola (intézmény) szervezeti és működési szabályzatát, valamint
annak mellékleteit az iskolai szülői szervezet iskolai vezetősége 2019. szeptember 9. napján
tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.
Kelt, ……………………………

…………………………………
szülői szervezet vezetője

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési
jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
.............................................
intézményi tanács képviselője
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Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola (intézmény) szervezeti és működési szabályzatát,
valamint annak mellékleteit az iskola nevelőtestülete 2019. augusztus 26. napján tartott ülésén
véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.
Kelt, Alcsútdoboz, 2019. szeptember 15.
igazgató

Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint
annak mellékleteit a Székesfehérvári Tankerületi Központ …….számú határozatával jóváhagyta.
Kelt, ……………………………………………….

……………………………………
tankerületi igazgató
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1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
1.

Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell
felelnie a A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXC. törvény
41.§, 1992. évi LXIII. törvény előírásainak.

2.
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 igazgatója felmentést adhat, de
ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
3.

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:
 papír alapú nyilvántartás,
 számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.

4.
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben
felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az
alábbi pontokban részletezett módon.
5.
Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
 Az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
o igazgatóhelyettes,
o iskolatitkár.
 A tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
o igazgatóhelyettes,
o iskolatitkár,
o osztályfőnökök,
o napközis nevelők,
o gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök.
6.

Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a törvény által engedélyezett esetekben:
 Az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal
kapcsolatosan:
o igazgatóhelyettes,
o iskolatitkár.
 A tanulók adatait továbbíthatja:
o Fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: igazgató.
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o A sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó
adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: igazgató,
igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
o 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: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár.
o A diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: iskolatitkár.
o A tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához
kapcsolatosan adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök.
o Az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat: igazgató.
o A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: igazgató,
igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
7.
Az alkalmazottak adatait 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 igazgató a felelős.
8.
A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt
nyilvántartásokban kell őrizni:
 összesített tanulói nyilvántartás (vezetéséért felelős: iskolatitkár),
 törzskönyv (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnök),
 bizonyítvány (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),
 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár),
 osztálynaplók (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),
 napközis és tanulószobai csoportnaplók (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, napközis
nevelők, tanulószoba vezető),
 diákigazolványok nyilvántartása (vezetéséért felelős: iskolatitkár).
9.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartáshoz csatolva kell nyilvántartani.
10.
Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó
mindenkori módosításáért az igazgató a felelős.
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