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1. Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az
alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola szervezeti felépítését, az intézményi működés
belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az iskola
pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszerek, tevékenységek és
folyamatok összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
Törvények:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről,
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról,
 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről,
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről,
 A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény.
Kormányrendeletek:
 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,
 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény
végrehajtásáról.
Miniszteri rendeletek:
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról,
 a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé
nyilvánítás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola
tankönyvellátás rendjéről,
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen SZMSZ - ot a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat
és az intézményi tanács véleményének kikérése után.
A SZMSZ a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti az intézmény előző SZMSZ - a.
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A SZMSZ – ot nyilvánosságra kell hozni. A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény
honlapján.
1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény
valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű.
A SZMSZ-ban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik az
intézménnyel kapcsolatba kerülnek, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg
igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ határozatlan időre szól.
2. A köznevelési intézmény általános jellemzői
2.1. A köznevelési intézmény jellemzői
Neve:

Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Székhelye:

8394 Alsópáhok, Fő út 122.

Típusa:

általános iskola

OM azonosítója:

037531

KLIK kódja:

KLIK 180013

Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó neve:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Fenntartó székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 32.

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

általános iskolai nevelés – oktatás
Alsó tagozat, felső tagozat
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelése- oktatása

2.2. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:
Körbélyegző:
Dr. Szántó Imre Általános Iskola, 8394 Alsópáhok, Fő út 122.
Hosszú bélyegző:
Dr. Szántó Imre
Általános Iskola
8394 Alsópáhok, Fő út 122.
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2.2.1. Az iskolai bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
 az igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben,
 az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben,
 továbbá az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba,
valamint a félévi eredményeknek az értesítő füzetbe való beírásakor.
2.3. Az intézmény feladat-ellátási rendje
TEÁOR
85201-1
85201-2
85202-1
85202-2
85591-1
85591-4

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1 - 4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása
(1 - 4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5 - 8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása
(5 - 8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés

Az intézmény képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
Alsópáhok község Önkormányzata gyakorolja, a Keszthelyi Tankerülettel kötött határozat
melléklete szerint az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz
szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket)
leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az iskolát fenntartó és működtető Keszthelyi
Tankerület számára.
Az intézmény szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó
hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.
4. Az intézmény szervezeti felépítése
4.1. Az intézmény vezetője







felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat,
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más
hatáskörébe,
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
képviseli az intézményt.
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel:
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a
diákönkormányzatokkal való megfelelő együttműködésért,
 a tanulóbaleset megelőzéséért,
 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott
munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a
vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan
kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az
intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés
eredményét is figyelembe veszi.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák,
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás,
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve,
ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más
munkavállalójára átruházhatja.
4.1.1. Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az igazgatót távollétében vagy akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti az
azonnali döntést nem igénylő ügyek kivételével. Amennyiben az igazgató és az
igazgatóhelyettes egyaránt akadályoztatva vannak, a helyettesítéssel az igazgató a
nevelőtestület egy tagját bízza meg.
4.1.2. Az igazgató által átadott feladat- és hatáskörök
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Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből az
igazgatóhelyettes számára átadja az alábbiakat:






az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a tanórán kívüli választható
foglalkozások meghirdetésének jogát,
a pedagógusok és a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását,
szabadságuk kiadásának nyilvántartását,
a szükséges helyettesítések megszervezését, kiírását és nyilvántartását,
a pedagógus távollétek nyilvántartását,
a szükséges helyettesítések kiírását és ellenőrzését.

4.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
 az igazgatóhelyettes,
 az iskolatitkár.
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató
közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak
tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza
meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
kaphat, a megbízás határozott időre – 5 évre szól. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre,
valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása
tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rá bízott feladatokért.
Az igazgatóhelyettes, mint az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatót akadályoztatás
esetén felelősséggel és teljes jogkörrel helyettesíti.
Az igazgatóhelyettes egyéb feladatai az igazgatóval történő munkamegosztásból adódóan a
következők:












Segíti alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát.
Önállóan és az igazgatóval közösen óralátogatásokat végez.
Jóváhagyásra elkészíti a tantárgyfelosztást.
Elkészíti az órarendet.
Nyilvántartja a helyettesítéseket.
Nyilvántartja a szabadságokat.
Felügyeli a tankönyvrendelést.
Szervezi és irányítja alsó tagozaton a felzárkóztatást, tehetséggondozást.
Segíti és ellenőrzi a tanulók tanítási órán kívüli tevékenységét.
Félévi értekezleten értékeli az 1. félév munkáját.
Gondoskodik a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti előírások betartásáról.

Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a
munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra.
Az iskolatitkár főbb feladatai:
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az ügyiratkezelést, az iktatást mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint végzi
önállóan és teljes felelősséggel,
lebonyolítja az intézmény levelezését,
vezeti a tanulói nyilvántartást,
végzi az 1. osztályos tanulók beírását, közreműködik a 8. osztályos tanulók
továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációban,
felelős a bizonyítványok, törzslapok gondos őrzéséért, a törzslapok évenkénti
köttetését intézi,
vezeti a tanügyi és egyéb hivatalos megbeszélések, értekezletek jegyzőkönyveit,
lebonyolítja a diákigazolvány igénylésével és kiadásával kapcsolatos teendőket,
részt vesz a személyzeti nyilvántartás végzésében, az ügyintézést az igazgató utasítása
alapján végzi,
ellátja a gépelési feladatokat.
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4.3. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza.

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola
Intézményvezető (igazgató)

Intézményvezető-helyettes
(igazgatóhelyettes)

Alsós munkaközösségvezető

- Napközis
csoportok
vezetői
- Tanítók

Felsős
munkaközösség-vezető
Technika
Magyar
Történelem
Ének
Rajz
Testnevelés
Német, angol
Matematika
Biológia
Kémia
Fizika
Földrajz szakos tanárok

Iskolatitkár

Diákönkormányzatot
segítő tanár

Karbantartó

Takarítók

4.4. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőinek munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét középvezetők – munkaközösség-vezetők segítik meghatározott feladatokkal,
jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettes,
 az alsó- és felső tagozat munkaközösségének vezetői.
Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért,
hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak
és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.
4.5. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és
jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása
és pedagógus értékelési rendszer teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően
szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb
természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
 igazgatóhelyettes,
 a munkaközösség-vezetők,
 az osztályfőnökök,
 a szaktanterem- és szertárfelelősök,
 a pedagógusok.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők
elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési
feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a
meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők),
 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
 a SZMSZ-ban előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.
5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló
alapdokumentumok határozzák meg:





szakmai alapdokumentum,
a szervezeti és működési szabályzat,
a pedagógiai program,
a házirend.

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
- a tanév munkaterve,
- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
5.1.1 Az iskola szakmai alapdokumentuma
A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai
alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja.
5.1.2 A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:



Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét - 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv
megnevezésével, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a
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kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és
azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját.
a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el. Az iskola pedagógiai programja
megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola
vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal
kapcsolatban.
5.1.3 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető készíti el. Elfogadásához (az őket illető
kérdésekben) be kell szerezni a szülői szervezet, a diákönkormányzat, az üzemi tanács és a
fenntartó véleményét. A munkaterv egy példánya az iskola informatikai hálózatában elérhetően
a tantestület rendelkezésére áll.
5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény.
 a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé
nyilvánítás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
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Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
évente - az iskola igazgatója határozza meg minden év december 15-ig.
5.2.1. A tankönyvellátás célja és feladata
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a
továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a
tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
A pedagógusok, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választhatják meg az
általuk alkalmazni kívánt tankönyveket. A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet,
amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban
meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
Az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan az iskola köteles tartós
tankönyvet rendelni az adott tantárgyakból a matematika kivételével.
Ezt először a 2013/2014. tanévre szóló tankönyvrendeléskor kell alkalmazni az 1. osztályban,
majd felmenő rendszerben.
Az állam által biztosított ingyenes tartós tankönyveket az igazgatónak az iskola könyvtári
állományába kell venni és a házirend alapján kiadni a tanulóknak. Ez nem vonatkozik a
munkafüzetekre, feladatlapokra, azok tartós tankönyvként nem használhatók.
A NAT felmenő rendszerű bevezetésével érintett 1. és 5. évfolyamokon, majd felmenő
rendszerben csak olyan tankönyvet rendelhet, amelyet a kerettanterv kihirdetése után
nyilvánítottak tankönyvvé és rajta van a hivatalos tankönyvjegyzéken.
A szülőket tájékoztatni kell osztályonként a használni kívánt tankönyvek össztömegéről.
1-4. évfolyamokon az órarendet úgy kell elkészíteni, hogy az egyes tanítási napokon
használt könyvek tömege a 3 kg-ot ne haladja meg.
A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók órarendjének összeállításánál,
különösen a tankönyvek tömegét tekintve egyetértési joggal rendelkezik
Az iskola legkésőbb május 31 - ig közzéteszi a könyvtárból kikölcsönözhető kötelező
olvasmányoknak a jegyzékét.
5.2.2. Az igazgató tankönyvellátással kapcsolatos feladatai, a tankönyvfelelős megbízása
Az iskola igazgatója minden év január 10-ig köteles felmérni:
 hány tanulónak kell, vagy lehet tankönyvellátást biztosítani iskolai könyvtárból való
kölcsönzéssel,
 a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekhez való hozzáféréssel,
 hányan akarnak használt tankönyvet vásárolni.
E felmérés során a szülőket a Nkt. 46. §. (5) alapján tájékoztatni kell arról, hogy:
 Kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra.
 kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, vagy
 kik jogosultak normatív kedvezményre.
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A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20 -áig tájékoztatja:
 a nevelőtestületet,
 az iskolai szülői szervezetet,
 az iskolai diákönkormányzatot,
és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év január
25 -éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, amelyben kijelöli a tankönyvfelelőst,
aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Iskolánkban a
tankönyvfelelős Szántó Istvánné iskolatitkár.
A tankönyvellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Munkájáért a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a Könyvtárellátó díjazást fizet, amelynek
forrása a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján a központon keresztül az
iskolának átengedett összeg.
Az iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátás rendjéről tájékoztatja a szülőt.
Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e
tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a
normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem.
5.2.3. A tankönyvfelelős feladatai a támogatás iránti igény felmérésében
Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15 -ig köteles felmérni, hogy hány tanuló
kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.
E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre.
Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell
elvégezni.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal
megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére
nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság
az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a
normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív
kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában november 24 -ig ismerteti az intézmény
vezetőjével.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további
kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap
benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra,
amelyet aláírásával igazol.
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A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:
 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, (a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai
igazolószelvényt),
 ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt
 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
 sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
 rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló
tanulói tankönyvtámogatás nem adható.
Az iskola helyben szokásos módon teszi közzé a normatív kedvezményen túli további
kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés
elbírálásának elveit.
Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, vagy
a szülő hozzájárulásával kezel.
5.2.4. A tankönyvrendelés menete
A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelést,
majd aláíratja az igazgatóval.
A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az iskolával.
A tankönyvellátási megállapodás aláírása után a Könyvtárellátó jelszót küld az iskolának,
amivel a könyvtárellátó elektronikus felületére be tud lépni és elkezdheti a tankönyvrendelést.
A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is
figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét a
tankönyvfelelőssel kötött megállapodás szabályozza.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás
lehetőségét.
A kiadó (forgalmazó) a hivatal által felügyelt elektronikus rendszerből megkapott
megrendeléseket 30 napon belül elfogadja, és az elfogadást visszaigazolja a Hivatal által
felügyelt elektronikus rendszeren keresztül.
A megrendelés véglegessé válik, ha az iskola a kiadó (forgalmazó) visszaigazolását 5 napon
belül elfogadja.
Május 15-ig el kell készíteni a kerettanterv szerinti tankönyvrendelést (a 2013/2014-es tanévre
az 1. és 5. osztályokban, majd felmenő rendszerben).
A tankönyvrendelés módosításának határideje június 15.
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A Könyvtárellátó a tankönyveket augusztus 31-éig szállítja ki az iskolába.
A pótrendelések elküldésére szeptember 5-ig van lehetőség. A kiadó (forgalmazó) a
rendeléseket az esetben 10 napon belül fogadja el. A pótrendelés akkor válik véglegessé, ha a
forgalmazó visszaigazolását az iskola 5 napon belül elfogadja.
A visszáru elküldésének határideje szeptember 30.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a
szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet
meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt
tankönyvvel kívánja megoldani.
Az iskolának legkésőbb június 10-ig a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel közzé kell tennie
azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az
iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtárosi
feladatokat ellátó tanár munkaköri kötelessége.
5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
5.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
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,

-

a 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.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
- az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes - férhetnek hozzá.
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6. Az intézmény munkarendje
6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese közül legalább
egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.30 óra között az
intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális
feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.
6.2. A pedagógusok munkaidejének tartama, beosztása
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti
munkaidőkeret első napja - ellenkező írásos hirdetmény hiányában - mindenkor a hét első
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot
tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben
lehetséges.
6.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
A pedagógusok heti munkaideje 2013. szeptember 1-től a következő részekből áll:
 Kötött munkaidő – a teljes munkaidő 80 %-a – heti 32 óra, ebből:




Neveléssel, oktatással lekötött munkaidő – a teljes munkaidő 55 – 65 % - a,
22-26 óra (tantárgyfelosztásban megjeleníthető foglalkozások)
 tanítási órák,
 egyéb foglalkozások (Nkt. 4. §. (4) – szakkör, sportkör, énekkar,
korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítők, napközis
foglalkozás, tanulószobai foglalkozás),
Foglalkozásokkal ki nem töltött munkaidő – 32 óra fennmaradó része (Nkt. 62.
§. (6)
Foglalkozásokkal ki nem töltött munkaidőben ellátott feladatok különösen
a következők:
- a tanítási órákra való felkészülés,
- a tanulók dolgozatainak javítása,
- a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
- eseti helyettesítés,
- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a
helyettesített órák vezetése,
- javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, egyéni tanrendű
tanulók beszámoltatása,
- kísérletek összeállítása,
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dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás,
a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, országos
kompetencia-mérésen,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, 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,
megőrzéskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények
megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
tanulók kísérése orvosi vizsgálatokra, szűrésekre (pl. fogászat),
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,
az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák
keretében
meg
nem
valósítható
osztályvagy
csoportfoglalkozás.

Kötetlen munkaidő – a teljes munkaidő 20 %-a – heti 8 óra, amelyet a pedagógus nem
köteles az intézménybe tölteni, azt szabadon használhatja fel.

6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a
pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések
figyelembe vételére.
6.3.1. A pedagógusok munkarendje
A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A
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pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó
pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az
igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a
tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz
utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az iskolatitkárnak.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú
tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az
igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint
– helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra
(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
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.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal
értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon
előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.
6.3.2. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az igazgató által elrendelt kötelező
és nem kötelező órákból, egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával
összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok, az egyes
iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és
időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához
elismert heti kötetlen munkaidő (a heti 40 óra 20 % -a, azaz nyolc óra) felhasználásával
történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról –
ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell
vezetnie.
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően az igazgatóhelyettes elektronikus formában készíti el és
adja ki a munkavállalók részére.
Minden munkavállaló köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő-nyilvántartó
lapját, és a hónap végén az aláírt nyilvántartó lapot az igazgatóhelyetteshez eljuttatni.
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A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennek
túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség.
A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi unkaidőnek
nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő összegzésénél 40 órának
kell kijönnie.
6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében a
nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg.
Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő
figyelembevételével az igazgató és az igazgatóhelyettes tesznek javaslatot a napi munkarend
összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A
napi munkaidő megváltoztatására a technikai dolgozók esetében az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes szóbeli vagy írásos utasításával történik.
Iskolatitkár munkarendje: 8.00 -16.00 óráig
Takarító munkarendje: délelőtt: 6.30 - 7.30,
délután: 13.00 - 20.00 (osztott műszakban dolgozik).
Tornatermet takarító munkarendje: délelőtt: 7.00 – 8.00,
délután: 16.00 – 23.00 (osztott műszakban dolgozik).
Karbantartó munkarendje: 7.00 – 15.00.
A munkarendek nem tartalmaznak ebédszünetet.
Tanítási szünetekben, rendkívüli esetekben a munkarend rugalmasan változhat.
6.5. Munkaköri leírás-minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van,
amelyet az alkalmazást követő egy héten belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.
Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők munkaköri leírását
külön készítjük el az osztályfőnökök számára azért, hogy az osztályfőnöki feladatok ellátásának
megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a
pedagógus munkaköri leírását.
6.5.1. Tanár munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanító/tanár/ idegen nyelv-tanár
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb feladata: tanuló személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos
fejlesztése, tanítványainak a középfokú tanulmányokra való sikeres felkészítése.
Nevelői tevékenysége és életvitele


nevelő- oktató munkáját a társadalomban elfogadott erkölcsi normáknak megfelelően
végzi,
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kollégáiról, munkatársairól, a tanulókról a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel
beszél,
családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban
együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és
szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi,
szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat,
saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában sem
azon kívül nem tanítja,
nevelésében követi a személyes nyitottságon, pozitív gondolkodáson alapuló nevelési
módszereket,
részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a
családias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe
történő bevonásában,
közreműködik az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott céljainak
megvalósításában, abban, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel
részt vegyen a kultúra, a gazdaság és a társadalom értékeinek átadásában.

A főbb tevékenységek összefoglalása
 megtartja a tanítási órákat,
 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az
igazgatónak,
 munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik,
 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti
túl,
 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles
a munkahelyén tartózkodni,
 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály
elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,
 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,
 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról
hiányzó vagy késő tanulókat,
 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1
osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,
 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a
témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt
időpont előtt tájékoztatja,
 a tanulóknak adott osztályzatok szóbeli értékelését azonnal, írásbeli dolgozatnál a
kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,
 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom
dolgozatok értékelése),
 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
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 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, és
egyéb feladataira,
 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai
munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
 fogadóórákat tart az igazgató által kijelölt időpontban,
 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján
szervezi meg,
 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
 az igazgató beosztása szerint részt vesz a javító-, osztályozó- és különbözeti
vizsgákon, iskolai méréseken,
 helyettesítés esetén szakszerű órát tart,
 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az
osztályokban elvégzendő tananyagról, a várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása
előtt tanmeneteit a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében az
igazgatóhelyetteshez eljuttatja,
 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az
épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,
 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek,
stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,
 folyamatosan
végzi
a
tanítványai
felzárkóztatásával,
korrepetálásával,
versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,
 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, mozi látogatásra stb.
 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,
 az osztályozó értekezleteket megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók
osztályzatait,
 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára,
akkor erre a tényre az osztályozó értekezlet előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az
eltérés okát az értekezleten megindokolja,
 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, nyári táborban, erdei iskolában,
szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét,
 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Különleges felelőssége
 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat,
 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve
az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.
6.5.2. Testnevelő munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: testnevelő tanár
Legfontosabb feladata: tanuló személyiségének, képességeinek folyamatos fejlesztése,
szemléletének formálása, a középfokú tanulmányokra történő sikeres felkészítése.
A főbb tevékenységek összefoglalása
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szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat,
feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a
két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak,
munkaidejének beosztását az SZMSZ tartalmazza,
a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl,
legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a
munkahelyén tartózkodni
a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály
elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik
gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb
helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet
a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja
tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról
hiányzó vagy késő tanulókat,
rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot,
de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának,
a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal,
az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli
feleletére csak egyetlen osztályzat adható,
tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai
munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein,
évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban
megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
helyettesítés esetén szakszerű órát tart, tovább halad a tananyaggal,
egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az
osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja
bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület
kiürítésében
előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai sportversenyeket,
versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat
elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi-látogatásra, stb.
kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel
a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló
lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, akkor erre a
konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián
megindokolja
beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, nyári táborban, erdei iskolában,
szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét

Speciális feladatai


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

6.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A kiegészítő munkakör megnevezése: osztályfőnök
Közvetlen felettese: az igazgató
Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra
Jelen osztályfőnöki munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként
értelmezendő.
A főbb tevékenységek összefoglalása


















feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak,
feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát érintő pedagógiai, szervezési, stb.
feladataira,
a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységét ennek alapján
szervezi meg,
részt vesz a munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, bizonyítványok,
stb.
vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,
előkészíti és megszervezi osztálya osztálykirándulását, az előírt időben leadja a
kirándulási tervet,
felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az
osztály diák-önkormányzati vezetőségével,
biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi
rendes diákközgyűlésen való részvételét,
folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,
a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és
szorgalom jegyére,
előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és
tanulókkal kapcsolatos tevékenységében,
közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és
elbírálásában,
minden tanév első osztályfőnöki óráján ismerteti osztályával az iskolai házirendet,
közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya
tanulónak a középfokú tanulmányokra történő jelentkezését,
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folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,
minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és
halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett tanulók névsorát, az
ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba,
folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a tanulók adatainak változását, a
bejárók, a menzások adataiban bekövetkező változásokat,
a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót,
az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.

Ellenőrzési kötelezettségei








havonta ellenőrzi a napló adatait, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az
igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek,
minden hónap végén a naplót ellenőrzésre átadja az igazgatónak,
figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 5 munkanapon belül
igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,
a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,
a tájékoztató füzet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi
eredményéről, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén az SZMSZ előírásai szerint értesíti a
tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200
órát meghaladó éves hiányzás esetén,
a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata,
valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló
kárára.

Különleges felelőssége






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

6.5.4. Takarító munkaköri leírás mintája
A munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása




az igazgató közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban,
napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat
felmossa,
napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket, udvart,

27













naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség
szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket,
mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az
épület állandó tisztán tartását,
szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a
villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek
billentyűzetét,
napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli
esetben az asztalok lapját fertőtleníti,
kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edények
rendszeres ürítése, tisztítása, szükség szerinti fertőtlenítése,
porszívózza a szőnyegeket,
szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat,
nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosók súrolását, a
függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását,
a nagytakarítások időszakában az igazgató utasítása szerint az általa takarított
épületben elvégzi az ablakok tisztítását,
a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
az elektromos energiával,
folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség
esetén az igazgatónak, vagy helyettesének.

6.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással
összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt
tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása
után, rendkívüli esetben - igazgatói engedéllyel - azok előtt szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben
kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 13.25 óráig be kell
fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon
történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák –
engedéllyel - szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli
esetben.
6.7. Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló),
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b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
f) átvételnél, ha azt az iskola igazgatója előírja,
g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Ha a tanuló kérésére előrehozott vizsgát szeretne tenni, köteles az osztályozó vizsga kitűzött
időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az
igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.
6.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legalább 16.30 óráig van nyitva. Az iskola tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva
munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon –
rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre –
eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
6.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit,
stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A
foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus
felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A
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szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó
belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára
kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a
technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel
való egyeztetés után – szabadon használhatja.
6.10. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézmény tanulói, munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a
dohányzás tilos. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink
számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és
az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai
rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek
(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a
távollétet igazolatlannak tekintjük.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény igazgatója.
6.11. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök tűz-, baleset-,
munkavédelmi oktatást tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten –
felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. Az oktatás során szólni kell az iskola
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. Az oktatás megtörténtét és
tartalmát dokumentálni kell, az oktatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, informatika és testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi
előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a
tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag
kell ismertetni az előírásokat.
Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan
esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet
(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus
köteles elvégezni és adminisztrálni.
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A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus,
aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a
kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott iskolatitkár végzi digitális
rendszer alkalmazásával.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót kell tartani, amelyről a fenntartó gondoskodik. A tájékoztató tényét
és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal
igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az
intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti
az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiai
eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.
6.12. A mindennapos testnevelés szervezése
Tanulóink számra pedagógiai programunk a 2012/2013. tanévtől az 1. és 5. osztályban, majd
felmenő rendszerben heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből a heti 5 órát az órarendbe
iktatva szervezünk. A többi évfolyamon kifutó rendszerben diáksportkörben sportolhatnak a
tanulók.
A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2 órás gyógy-testnevelési foglalkozást
biztosítunk azokak a tanulóknak, akiknek ezt az iskolaorvos javasolta. Ezek a tanulók a
rendes testnevelési órákon is részt vehetnek
6.13. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint
az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat
szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik. A
foglalkozásokról naplót kell vezetni.


A tehetséggondozást szolgáló foglalkozásokat a munkaközösség-vezetők és az igazgató
egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások
időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.



A tanulók a neveléssel – oktatással kapcsolatos közös tevékenységük megszervezésére
öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését és
működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív
tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók
kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok végzik az igazgató engedélyével.



Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza
a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola
tanulói a Házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben
kötelesek megjelenni.
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A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek fejlesztését célozza. A tanulók
intézményi, környéki, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt,
szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre való
felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a munkaközösségek és az igazgatóhelyettes a
felelős.



A felzárkóztatások, korrepetálások, egyéni foglalkozások célja az alapkészségekképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A felzárkóztató
foglalkozásokat, egyéni foglalkozásokat, korrepetálásokat az igazgató által megbízott
pedagógus tartja.



Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik. Vezetője az igazgató által megbízott
ének- és karvezetés szakos tanár. Elsősorban a közös éneklés igényét hivatott kielégíteni, de
az iskolai, és községi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A próbák
meghatározott időben, a rendkívüli eseteket leszámítva heti egy alkalommal tarthatók. Ez
időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével
szervezhetők.



Mozi látogatást a tanulók osztályfőnökük részvételével osztályszintű program
keretében szervezhetnek a tanítási idő után. Lehetőség szerint olyan filmeket kell
választaniuk, amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és
alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve
tanulságokkal szolgáljanak az általános iskolai korosztály számára.



A kultúra fejlesztése érdekében az alsó-és felső tagozatos tanulók számára évi három
alkalommal a szorgalmi időben, a tanítási órák után színház-látogatást szervezünk.



Az osztálykirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves,
pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben
olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. Az osztálykirándulások
szervezését és lebonyolítását az osztályfőnökök végzik.

Erdei iskolát szervezünk a mindenkori 4 osztályos tanulók részére. A szervezést a 4-es
osztályfőnök végzi. Az erdei iskola olyan pedagógiai projekt, amelynek megvalósítási ideje
alsó tagozaton minimum 3 éjszaka és 4 nap. Helyszíne eltér a lakóhely jellegétől, és ideje a
szorgalmi időre esik. Jellemzője, hogy:
 az iskola tantervének integráns részét képezi;
 a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
 az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a
projektmódszer alkalmazására építi;
 kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.
Az erdei iskolában a szállást és az étkezést az „Alsópáhoki Óvodás és Iskolás Gyermekekért
Alapítvány” finanszírozza. Az utazás és a programok költsége, a kísérő két nevelő ügyeleti és
készenléti díja, valamint a szállásának- és étkezésének költsége a fenntartót terheli.
A felső tagozatos tanulók szervezett nyári táborozáson vehetnek rész, amelyet a szorgalmi
időszak letelte után, általában június hónap utolsó hetére szervez a diákönkormányzatot segítő
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tanár. A nyári táborban résztvevő három pedagógus ügyeleti és készenléti díját, szállását,
étkezését a pedagógiai programban jóváhagyottak alapján a fenntartó finanszírozza.
7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
7.1. Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési
– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az iskolai
laptopokat az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben szóbeli munkáltatói
engedéllyel azokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a
laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő
rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.
7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:






tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó értekezlet,
tájékoztató és munkaértekezletek, általában havi gyakorisággal,
nevelési értekezlet évente legalább két alkalommal,
rendkívüli értekezletek szükség szerint.

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak
legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést
igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető
személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy, a
jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten
végzi. Osztályértekezlet az éves munkatervben megjelölt időpontokban évente legalább
négyszer, szükség szerint az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály
aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályban meghatározzak kivételével nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi
ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába
kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró
értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév
végén az iskolavezetés által kijelölt időpontban osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól indokolt esetben az igazgató adhat felmentést.
7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a
gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség az igazgató megbízása alapján
részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai
háziversenyek megszervezésében.
A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot
tehetnek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása
legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben két
munkaközösség működik, alsó- és felső tagozatos munkaközösség.
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi lés a tanév végi értékelő értekezlet előtt a
munkaközösség munkájáról.
7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
7.4.1. A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján a pedagógiai programmal és
az éves munkatervvel összhangban a szakmai munkaközösségek feladatai az
alábbiak:



Koordinálják és javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét.
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőségével. Az intézmény
vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.
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A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei
és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése
céljából.
Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
Segítik a pedagógusok továbbképzését.
Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.
Ellenőrzik a szaktanárok által összeállított osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák
anyagát.
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget.
Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,
tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.
Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.

7.4.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai











Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a
munkaközösség éves munkatervét.
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai
munkáját.
Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a
munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.
Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről,
intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.
Az igazgató megbízására szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez,
tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.
Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán
kívül.
Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a
nevelőtestület számára.
Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a
közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles
tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető
személyes véleményét kéri, akkor a tájékozódás számára nem kötelező.

7.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai
(hatályos 3013. augusztus 31-ig)
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés évente három alakalommal (december,
április és augusztus hónap utolsó napjáig adható a dolgozók részére a folyamatosan végzett
többletfeladatok ellátásának elismeréseképpen.
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A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés dolgozóknak történő odaítéléséről és a
kereset-kiegészítés összegéről az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslata
alapján az iskola igazgatója dönt. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
összegéből részesül - a legalább 1 éve az intézményünkben dolgozó - határozatlan időre
kinevezett pedagógus, aki az alábbi szempontok valamelyikének megfelel:


a mindenkori 1. és 8. osztály osztályfőnöke,



aki a tanítási, foglalkozási időn kívül kulturális-, sport programokat, kirándulásokat,
nyári táborozást szervez,



aki gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el,



akinek tanítványai eredményesen szerepelnek tanulmányi- és sportversenyeken,



aki színvonalas iskolai ünnepségeket és egyéb rendezvényeket szervez, községünkkel
közös szervezésű rendezvényeken feladatot végez.



aki a tanítási, foglalkozási időn kívül kulturális-, sport programokat, kirándulásokat,
nyári táborozást szervez,



aki gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el,



akinek tanítványai eredményesen szerepelnek tanulmányi- és sportversenyeken,



aki színvonalas iskolai ünnepségeket és egyéb rendezvényeket szervez, községünkkel
közös szervezésű rendezvényeken feladatot végez.

Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:
 akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,
 akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő
végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója,
 ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal –
számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége.
7.6. Teljesítménypótlék alkalmazása (hatályos 2013. augusztus 31-ig)
Iskolánkban teljesítménypótlékot nem alkalmazunk.

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
8.1. Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek és iskolában foglalkoztatott
munkavállalóknak az összessége.
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8.2. A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló technikai
dolgozókból áll.
Az igazgató a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:
 szakmai munkaközösségek,
 szülői munkaközösség,
 diákönkormányzat,
 osztályközösségek.
8.3. A szülői munkaközösség (továbbiakban SZM)
Az iskolában működő SZM döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
 saját pénzeszközeikből a segélyek, az anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.
Az SZM munkáját az iskola igazgatójával összehangolva végzi. A SZM vezetőségével történő
folyamatos kapcsolattartásért, az SZM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő
beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
8.4. Az intézményi tanács
A nemzeti köznevelési törvény 73. §. (4) - (6) bekezdései szerint amennyiben a (3)
bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi
tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.
Az intézményi tanács:
 jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági
nyilvántartást a hivatal vezeti,
 székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,
 tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján
a feladat ellátására,
 elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével
azonos településen lakik,
 ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja
el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az
elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra,
ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a
hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba.
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Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.
Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskolaműködését.
8.4.1. Az iskola, a vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája,
rendje
A nemzeti köznevelési törvény alapján a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők,
a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből
alakult intézményi tanács a nevelési-oktatási intézménynek a működését érintő valamennyi
kérdésben véleményt nyilvánító egyeztető fóruma.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős.
Az intézményi tanácsot működési rendjében meghatározott 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 a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai
munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző értekezletéről készített jegyzőkönyvet a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül az igazgató
elküldi.
Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni az iskola vezetősége részére tartandó
tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és igazgatóhelyettese évente két
alkalommal (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 meghívhatóak.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai munkaterv és az intézményi tanács működési rendje határozza meg.
8.5. A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok,
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezetőség áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja
össze, akit ezzel a feladattal a diákközösség javaslatára az igazgató bíz meg határozott,
legfeljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben az iskolai munkarendben
meghatározott időben diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzatot segítő
tanár kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15
nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit előzetes bejelentés után
szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a Házirend elfogadása előtt.
A vélemények írásos beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály által
meghatározott véleményeztetésen felül az iskola nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben
a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
8.6. Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
 az osztály diák-önkormányzati képviselőinek megválasztása és delegálása a
diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök.
Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettessel konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév
júniusában.
8.7. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre







Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diák-önkormányzati képviselőivel, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét,
az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti. Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
39






Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. Részt vesz a munkaközösség
munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat osztályában.

8.8. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
8 .8.1. Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább négy
szülői értekezletet tart. A szülői értekezleteken az osztályba tanító tanárok is részt vehetnek.
Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői
munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői
értekezletet az igazgató hívhat össze.
8.8.2. Tanári fogadóórák
Az iskola pedagógusai tanévenként hetente, a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban
tartanak fogadóórát. Rendkívüli esetekben telefonon vagy személyesen egyeztetett időpontban
is fogadhatják a szülőket.
8.8.3. A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a tájékoztató füzet vezetésével és a
honlapon, hirdetőtáblán közzétett információk segítségével tesznek eleget tájékoztatási
kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a tájékoztató füzet útján
történhet.
Az osztályfőnök a tájékoztató füzet, illetve a honlap útján tájékoztatja a szülőket a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt
munkanappal nappal az esemény előtt.
8.8.4. A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt
képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az
osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével)
csak egyetlen osztályzat adható. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten
belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
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A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden tanulót megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntéshozótól. A tanulóközösséget érintő
döntéseket kifüggesztett hirdetés formájában kell a tanulók tudomására hozni.
Bármelyik tanulónak lehetősége van arra, hogy az igazgatói és a pedagógusok felé kérdéseit,
felvetéseit, javaslatait szóban vagy írásban jelezze, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra
illetékes személytől. Az tanulónak az írásban benyújtott kérdését, észrevételét alá kell írnia.
Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
 alapító okirat,
 pedagógiai program,
 szervezeti és működési szabályzat,
 házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők,
illetve az alapító okirat kivételével megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat
a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról munkaidőben az
igazgató vagy az igazgatóhelyettes ad tájékoztatást. A Házirendet minden tanulónak és
szülőjének a beiratkozáskor átadjuk, illetve a Házirend lényeges változásakor tájékoztatást
nyújtunk részükre.
8.9. A külső kapcsolatok rendszere és formája
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeresen munkakapcsolatot tart fenn
a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító iskolaorvossal, iskola-fogásszal, védőnővel.
Az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáért a fenntartó a felelős. Az iskola-egészségügyi
szolgáltatások szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi.
A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
 az iskolaorvos, iskola-fogorvos,
 az iskolai védőnő,
 az ÁNTSZ Keszthely városi tiszti főorvosa.
8.9.1. Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX. 3.) NMrendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az általános iskola
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Munkáját szakmailag az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Keszthely város tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi.
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában az intézmény igazgatója, munkáját közvetlenül az
igazgatóhelyettes segíti.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
igazgatójával.
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat
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 Az iskola tanulóinak folyamatos egészségügyi felügyeletét, a tanulók évente egy
alkalommal történő szűrővizsgálatát előírja a Köznevelési törvény 46. § (6) bekezdése d)
pontja, valamint a Köznevelési örvény 25.§ (5) bekezdése előírja a diákok rendszeres
egészségügyi ellenőrzését.
 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. (IX.
3.) NM-rendelet alapján történik.
 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógy-testnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál
testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha
a vizsgálat oka később következett be.
 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a diáksportköri versenyeken induló diákjaink
sportorvosi szűrését, és az érvényes igazolások kiadását elvégzi.
 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi
intézkedések végrehajtását.
 Sürgősségi eseti ellátást végez.
 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a
védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi
vizsgálatokon részt vegyenek.
 Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velük
konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.
Az iskola-fogorvos évente két alkalommal (ősszel-tavasszal elvégzi a tanulók fogászati
szűrését.
8.9.2. Az iskolai védőnő feladatai
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat, látásvizsgálat stb.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatójával és
igazgatóhelyettesével.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

8.9.3. Ifjúságvédelem
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 69.§ (2) f) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógust bíz meg az ifjúságvédelmi feladatok ellátásával,
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koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus kapcsolatot tart
fenn a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson
eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
9. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
9.1. A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások célja
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a
nevelőtestület tagjai, a szülői közösség, az iskolaszék, továbbá iskolán kívüli szervezetek
(pl.:egyházak, egyesületek) kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanulók az egyéb
foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a foglalkozásra,
megjelenésük kötelező.
Az intézményben az alábbi egyéb tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:
napközi, szakkörök, énekkar, diáksportkör, korrepetálás, tanulmányi szakmai és
sportversenyek, könyvtár, kulturális rendezvények, hittan, zeneiskolai foglalkozások, fejlesztő
foglalkozás, gyógy-testnevelés.
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató-helyettes rögzíti a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt.
9.2. Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai
A napközis foglalkozás a tanórára való felkészülés, a szabadidő hasznos eltöltésének
színtere. Az első négy évfolyamom létszámtól függően szerveződik. Szorgalmi időszak alatt
működik tanítási napokon. A működés rendjét, időbeosztását a szakmai munkaközösségek
dolgozzák ki és a foglalkozási napló rögzíti. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a
szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján történhet a foglalkozást tartó nevelő
engedélyével. Heti időkerete 22,5 óra (napi 4,5 óra).
Tanulószoba szervezése elsősorban 5-8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi
időszak alatt működik tanítási napokon 13.25 – 16.00 óráig.
A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási
módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában, törekedjen a házi feladatok
minőségi ellenőrzésére. A tanulószobai foglalkozásokon külön gondot kell fordítani a hiányos
felkészültségű tanulókra.
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató
bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör
működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi
osztályzatában. A szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves munkatervben és a
tantárgyfelosztásban - a működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell.
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Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az
iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját.
A diáksportkör (DSK) a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére,
a mozgás a sport megszerettetésére alakult meg, keretében sportcsoportok szervezhetők. A
ISK, mint szervezeti forma önálló szabályzat alapján működik, iskolánk tanulóinak nyújt
lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A felső tagozaton
a korrepetálás differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra, vagy az egész osztályra
kötelező jelleggel a szaktanárok javaslatára történik.
A tanulmányi, és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi a települési és az országos meghirdetésű
versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek
tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A
szervezést munkaközösség-vezetők irányítják.
Az iskola könyvtári helyisége minden tanítási napon nyitvatartási idejében, valamint
könyvtári tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.
Külső tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének indíthat (pl. kismotor). Az iskola
által szervezett külső tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől.
A tanfolyamokon részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő.
Osztálykirándulások
Hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerése, az osztályközösségek formálódására
szolgálnak. Az osztálykirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell
tervezni. A szervezést és a pontos célkitűzéseket a diákképviselőkkel és az osztály szülői
közösségével kell egyeztetni.
A kirándulás költségeit úgy kell megállapítani, hogy az a szülőket a legkisebb mértékben
terhelje. A kirándulás várható költségeiről a szülőt az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik
írásban nyilatkoznak a kirándulás költségének vállalásáról. A kiránduláshoz annyi kísérő
nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20
tanulónként legalább egy főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges
felszerelésről is. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatónak, a
kirándulás időpontja előtt legalább két héttel.
A külföldi utazásokra vonatkozó közös szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben egyéni és csoportos utazáshoz, amelynek célja
továbbképzésen, kulturális, sport és tudományos rendezvényen való részvétel az igazgató
engedélye szükséges.
A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az utazó
csoport vezetője az utazás előtt egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A kérelemnek
tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő
tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.
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Múzeum, színház, mozi, kiállítás, tárlat stb. látogatások, sportrendezvények tanítási időn
kívül bármikor szervezhetők. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye
szükséges.
Az iskola tanulóközösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is
tarthatnak.
Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény
vezetőinek, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet.
10. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
10.1. A tanulói hiányzás, késés igazolása
A tanulói hiányzással, késéssel kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre.
Szabályzatunkban a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében az alábbi eljárási
szabályokat rögzítjük.
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást:




ha a kiskorú tanuló a szülő előzetes írásbeli kérelmére a rendelkezésekben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
a tanuló hatósági intézkedés, vagy más alapos indok miatt nem tudott megjelenni.

Igazoltnak kell tekinteni a késést:



ha a bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A
kiskorú tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély
megadásáról tanévenként három napról az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az
osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi
előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
10.2. A tanulói késések kezelési rendje
A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen
késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A
magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök
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végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóval
együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó
szabálysértési eljárást.
10.3. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik.
Tanköteles tanuló esetében:
 első igazolatlan óra után a napló adatai révén a szülő értesítése,
 a második igazolatlan hiányzás után a szülő iktatott postai levélben történő
értesítése,
 a 10. igazolatlan óra után a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni),
 a 30. igazolatlan óra után a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az
irattárban kell őrizni),
 az 50. igazolatlan óra után a jegyző és a kormányhivatal értesítése.
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai
úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
10.4. Versenyen, nyílt napon résztvevő tanulókat megillető kedvezmények
Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül a tanuló egy, országos versenyek
előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak
látja. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és
dátumáról, valamint a verseny időpontjáról és tartamáról. A megyei és országos szervezésű
versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő
bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.
Iskolai vagy városkörnyéki versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei
versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási
órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a
versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban a szaktanár javaslatának meghallgatása
után az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt
módon jár el.
A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb egy
intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni az osztályfőnök
javaslata és az igazgató döntése alapján. A nyílt napon való részvételt nem kell rögzíteni a
naplóban, és ezt a hiányzást nem kell figyelembe venni az összesítésnél.
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Ha az előzőekben szabályozott esetekben az osztályfőnök a hiányzást iskolaérdekből történő
távollétnek minősíti, a tanítási napokról, órákról való távolmaradást nem veszi figyelembe a
hiányzások havi összesítésénél.
10.5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi
meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a
tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a
tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a
nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló
szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény
vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés
esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja.
Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket
kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga
visszaszáll az alkotóra.
10.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan
megszegte, a közoktatásról szóló 2011. CXC. törvény 53. §. (1) bekezdése szerint fegyelmi
eljárást lehet indítani.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg:
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
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tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

10.7. Fegyelmi tárgyalás
Kötelező fegyelmi tárgyalást tartani akkor, ha az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre,
ha a diák vitatja a terhére rótt kötelességszegést, illetve ha a tényállás tisztázása ezt indokolja.
Ha fegyelmi tárgyalásra kerül sor, arra meg kell hívni a tanulót, a szülőt, az iskolai
diákönkormányzat képviselőjét, mivel a fegyelmi ügyekben véleményezési jog illeti meg.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság elnökét saját tagjai közül választja meg.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha
a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.
A fegyelmi büntetés lehet:
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (pl. kirándulás),
 áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba vagy iskolába.
10.7.1. A fegyelmi tárgyalás menete








A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira.
Ismertetni kell a diák terhére rótt kötelességszegést.
Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük, az ügyre
vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban
foglaltakról véleményt nyilváníthasson és bizonyítási indítvánnyal élhessen. Ez a jog a
fegyelmi eljárás egész menete alatt megilleti őket.
Meg kell hallgatni az intézményi diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről.
A bizottság fegyelmi határozatot hoz.
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A bizottság elnöke kihirdeti a határozatot, ismerteti annak rendelkező részét és a rövid
indoklást. Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb egy héttel elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást - lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül -egy
tárgyaláson be kell fejezni. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet
kell készíteni. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg
kell küldeni az ügyben érintett feleknek.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
- a tanuló nem követett el kötelességszegést,
- a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
- a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
- a kötelességszegés ténye nem bizonyítható,
- nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell
írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló és a szülő is tudomásul vette, a
határozat megküldését nem kéri.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv
megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi
büntetést, a büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi
jogra való utalást.
A fegyelmi határozat indoklása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a
tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező
részben foglalt döntés indoklását, elutasított bizonyítási beadvány esetén az elutasítás
okát.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét is
idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójához benyújtani.

10.8. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §. -ában szereplő felhatalmazás alapján
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető
eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
11. Az intézményi hagyományok ápolása
11.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének
megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok
ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület
az iskola éves munkatervében határozza meg.
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11.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei







A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 15.)
minden esztendőben megtörténik. A történelmi események évfordulóira a tanulóközösségek
műsort készítenek szaktanáraik segítségével. Ezeket az ünnepi megemlékezéseket minden
évben községünk lakóival közösen, a községi Művelődési Házban tartjuk.
Az iskola tornatermében előadott műsor keretében emlékezünk meg az aradi vértanúk
mártírhalálának évfordulójáról.
Osztályfőnöki és történelem tanítási órák keretében minden évben megemlékezünk a
kommunizmus áldozatairól, a Nemzeti Összetartozás Napjáról illetve a Holocaustról.
A 8. osztályos tanulók ballagási ünnepi műsora régi színfolt az iskola életében. Kialakult
színvonalát és szerkezetét meg kell őrizni, mert a legrégibb hagyományaink egyikeként az
iskolai hagyományok szerves részét képezi.
Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót.

11.3. Iskolai szintű rendezvények





A Mikulás napi rendezvény az alsó tagozaton osztályszinten, a felső tagozaton Mikulásnapi
buli keretében zajlik. Szervezők és lebonyolítók az osztályfőnökök, illetve felső tagozaton a
diákönkormányzat.
Az iskolai hagyományrendszer legrégibb eleme a ballagás, amelyek megőrizte az iskola
kezdeti éveiből származó lényeges jegyeit. Megszervezése, lebonyolítása, az igazgató, a 7.
osztályos osztályfőnök és tanulók feladata. A szervezésben való alkotó közreműködés a
végzős osztályfőnökök feladata is.
Fontos esemény a tanulók körében a farsangi bál, amely szervezése és lebonyolítása a
szülői közösséggel együtt történik.

11.4. A hagyományápolás külső megjelenési formái
11.4.1. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete, sportöltözete
Ünnepi viselet:
Az iskolai ünnepélyeken a tanulók számára kötelező az ünnepi viselet, amely:
 a lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz,
 a fiúknak: sötét nadrág, fehér ing.
Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér póló,
tornanadrág vagy melegítő.
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12. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait.
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető
fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt egyes alapkövetelményekkel:
 a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az
állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű
foglalkoztatására,
 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
 nincs legalább háromezer könyvtári dokumentumunk.


Könyvtárosi feladatokat ellátó tanárunk heti 5 órában biztosítja a könyvtár nyitva
tartását, könyvtári órák megtartását. Az iskola számára vásárolt dokumentumokat
könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett
dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

Iskolai könyvtári állománnyal kapcsolatos alapfeladatok és kiegészítő feladatok
Iskolánk könyvtárral kapcsolatos alapfeladatai a jogszabályoknak megfelelően a következők:








gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára,
a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.

Az iskolai, könyvtár kiegészítő feladata továbbá:
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a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,

A könyvtárosi feladatokat ellátó pedagógus iskolai tankönyvellátással kapcsolatos
feladatai:
 segíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását,
 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számának változását,
 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását,
 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására,
 az iskola könyvtári állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd
kikölcsönzi a tanulóknak.
Az SZMSZ -nak a könyvtárhasználattal kapcsolatos rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni
az iskola honlapján.
A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása




Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell
venni.
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni.

A könyvtár szolgáltatásai
 Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az
utóbbiak korlátozott számban).
 Tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök
(pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése.
 Lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata.
 Tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 Könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása.
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója
igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is
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igénybe vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját
szabályzatunk „Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat” cím alatt tartalmazza.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap, amely még egy hónapra
meghosszabbítható. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba
(attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot
előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére
kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az
ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra
kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók
kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés módja és ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók könyvtári helyiség ajtajára kifüggesztett
információkból tájékozódhatnak.
A tanári kézikönyvtár
Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai a tanáriban egy
erre a célra kijelölt szekrényben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és egyéb
feladatokat szintén az iskola könyvtárosi feladatait ellátó tanár látja el.
Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár feladata:
Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat
és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai
könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb
dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat
nyilvántartásához szükséges eszközökkel.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos
feladata az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása.
E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és
rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:
Gyűjtőkör:
A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus,
tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A
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gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt főés mellék gyűjtőkör határozza meg.
Az állománybővítés fő szempontjai:
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre
szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres,
átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre.
Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók
meg:
 A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tartozó köteteiből (kötelező és nem
kötelező olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) még van pótolnivaló
elsősorban az ajánlott olvasmányokból. A határainkon túl élő magyar nyelvű írók és
költők műveinek száma kevés, ezért ezek beszerzése is fontos lenne.
 Több szakkönyv beszerzését teszi szükségessé a természettudományos tantárgyakkal
kapcsolatosan felmerülő igények kielégítése (például: a biológia, kémia, földrajz,
fizika tantárgyból).
 A szaktanárok gondos választása ellenére is néha elengedhetetlenné válik, hogy a
tanulók által nem használt tankönyvekből is szerezzünk be néhány könyvtári példányt
- elsősorban tartós tankönyvekből - mert azok olyan információkat tartalmazhatnak,
amelyek különösen hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben
foglalkozó diákok számára (pl. matematika, fizika, kémia, biológia
feladatgyűjtemények).
 Az idegen nyelv tanulásához szükséges segédletek sok tanuló által nem vagy csak
nagyon nehezen fizethetők meg. Ezért a korábbinál még nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk az ő nyelvtanulásukhoz szükséges könyvtári kínálat bővítésére (könyvek,
tesztkönyvek, idegen nyelvű folyóiratok, CD-k stb.).
Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők
Könyvtárunk típusa: iskolánk általános iskola, ahol nappali rendszerben nyolc évfolyamos
képzés folyik. Könyvtári dokumentumaink száma 3000 dokumentum alatti, amely
dokumentumokat az iskola tanulói és dolgozói használják.
Földrajzi elhelyezkedése: az iskola községünk központjában található, az iskolai könyvtári
helyiség tanulóink számára az iskola épületén belül rendelkezésre áll.
Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program
megvalósításának, általános nevelési céljaink elérésének. Állományával segíti a diákok és a
pedagógusok felkészülését a tanítási órákra, a tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozásokra, biztosítja a szükséges dokumentumok - pl. verseskötetek, kötelező
olvasmányok, szakkönyvek, növényhatározók, atlaszok stb. - használatát is. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárosi feladatokat ellátó pedagógus segítségével a magyar
nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák alsó-és felső
tagozaton is megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok,
valamint a könyvtár, mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.
A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
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Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amely megőrzi, feltárja,
szisztematikusan gyűjti, és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek
megalapozzák az általános iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör):
Fő gyűjtőkör:
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
 lírai, prózai, drámai antológiák,
 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,
 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei,
 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom,),
 tematikus antológiák,
 életrajzok, történelmi regények,
 ifjúsági regények,
 általános lexikonok,
 enciklopédiák,
 az újonnan belépő etika- és erkölcstan tantárgyak tanításához szükséges
dokumentumok,
 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,
 általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
 községünkre vonatkozó helytörténeti kiadvány,
 a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok,
 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek,
 pszichológiai művek, a gyermek- és ifjúkor lélektana.
Mellék gyűjtőkör:
 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre,
 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. audio- és
videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak.
Tipológia/dokumentumtípusok:
Írásos nyomtatott dokumentumok
 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv,
 térképek, atlaszok.
Audiovizuális ismerethordozók
 képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta),
 hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD).
Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás
CD-k.
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Egyéb dokumentumok:
 pedagógiai program,
 házirend,
 SZMSZ.
A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül
A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
 lírai, prózai és drámai antológiák,
 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,
 klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei,
 általános lexikonok.
A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,
 általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
 a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok,
 az újonnan belépő etika- és erkölcstan tantárgyak tanításához szükséges
dokumentumok,
 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek,
 a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok.
Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom),
 életrajzok, történelmi regények,
 ifjúsági regények,
 általános lexikonok,
 enciklopédiák,
 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató
alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,
 Zala megyére és Alsópáhok községre vonatkozó helytörténeti kiadványok,
 pszichológiai művek, gyermek- és ifjúkor lélektana,
 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.
Az iskola könyvtára folyamatosan szeretné beszerezni a teljes mélységi szintű
dokumentumokat, anyagokat. Ha az eseti állománygyarapítást a fenntartó által biztosított
keretösszeg fedezi, a beszerzésről a könyvtárosi feladatokat ellátó tanár dönt a
munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, felettese véleményét kikérve.
Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat
A könyvtár használóinak köre
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Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára
előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához
szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:





név,
születési hely és idő,
anyja neve,
állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha a tanuló/dolgozó helyi vagy környékbeli.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az
intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató
tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó
kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
Az adatokat a könyvtár rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári
nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a
könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.
A könyvtárhasználat módjai





helyben használat,
kölcsönzés,
könyvtárközi kölcsönzés,
csoportos használat.

Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
 a kézikönyvtári állományrész,
 a külön-gyűjtemények: audiovizuális anyagok, muzeális dokumentumok,
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtárosi feladatokat ellátó tanár szakmai segítséget ad:
 az információk közötti eligazodásban,
 az információk kezelésében,
 a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
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Kölcsönzés


A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárosi feladatokat ellátó tanár
tudtával szabad kivinni.



Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel
szabad.



A kölcsönzés nyilvántartása papír-alapon történik.

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
időtartamra. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható újabb hónapra. A
több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása
szükség esetén 2 hónap lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely letelte után a
dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10.- Ft
késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén
könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn
felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a
kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell
szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az
olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel
pótolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje
A könyvtár nyitvatartási idejét tanév elején a könyvtárosi feladatokat ellátó pedagógus
órarendjének ismeretében maga határozza meg úgy, hogy a könyvtári helyiség minden tanítási
napon legalább egy órát nyitva tartson.
A nyitvatartási rendet kifüggeszti a helyiség ajtajára.
Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárosi feladatokat ellátó tanár, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat,
foglalkozásokat tarthatnak.
A foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak ütemterve szerint
kerül sor.
A könyvtárosi feladatokat ellátó tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
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A könyvtár egyéb szolgáltatásai:





Információ nyújtása,
Szakirodalmi témák figyelemmel kísérése,
Irodalomkutatás
ajánló bibliográfiák készítése.
Katalógusszerkesztési szabályzat

A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
 raktári jelzet,
 bibliográfiai és besorolási adatokat,
 ETO szakjelzeteket,
 tárgyszavakat.
A dokumentum-leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra
ugyanazok szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:









főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat,
szerzőségi közlés,
kiadás sorszáma, minősége,
megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve,
oldalszám + mellékletek: illusztráció; méret - sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám,
megjegyzések,
kötés: ár,
ISBN szám.

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév, vagy a mű címe),
 cím szerinti melléktétel,
 közreműködői melléktétel,
 tárgyi melléktétel.
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Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet
rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi
művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter - szám.
A szakirodalmat ETO - szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
Az iskolai könyvtár katalógusa
A tételek belső elrendezése szerint:
 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján).
 tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus).
Dokumentumtípusok szerint:
 könyv.
Tankönyvtári szabályzat
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:



a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet
folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy
részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Köznevelési Információs Iroda
(www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében az alábbi webcímen:
www.kello.hu

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:


Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.



Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett
tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat
tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló
nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig vissza kell juttatni az iskolai
könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább
a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és
kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az
iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
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A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve
elolvassák, és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és
visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:
NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
 Az iskolai könyvtárból a …....…/…….... tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből
beszerzett – ingyenes tankönyvellátás által biztosított tankönyveket.
 A tankönyvek átvételét az aláírásommal igazolom.
 20…….. június 15.-ig az átvett tartós tankönyveket visszaszolgáltatom az iskolai
könyvtárnak
 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben a tankönyvet
megrongálom, vagy elhagyom, azért anyagi felelősséggel tartozom. A tankönyvet más
forrásból pótom, vagy a tankönyv árát az iskolának megtérítem.
Alsópáhok, 20________________________
tanuló aláírása
___ osztály
A tanulók legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, vagy a tanév közben felvett
tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű
használatából származó értékcsökkenést.
A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
 listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
 listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott
olvasmányokról
Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
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Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os,
 a második év végére legfeljebb 50 %-os,
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os,
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
 ugyanolyan tankönyv beszerzése,
 anyagi kártérítés.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel,
a
tankönyv
elvesztésével,
megrongálásával
okozott
kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével
kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
13. Záró rendelkezések
Jelen szervezeti és működési szabályzatot csak a nevelőtestület módosíthatja az a szülői
munkaközösség, az Intézményi Tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket,
mint pl. a belső ellenőrzés, az iratkezelés szabályzatát önálló szabályzatok tartalmazzák.
E szabályzatok jelen Szervezeti és Működési Szabályzatváltoztatása nélkül módosíthatók.
A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba és határozatlan időre szól. A módosított SZMSZ-ot nyilvánosságra kell hozni. /(Nkt.
25 § (4)/.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete az Adatkezelési Szabályzat.
Alsópáhok, 2014. május 12.
__________________
Tamás Gyuláné
igazgató
A Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményezési
eljárásával kapcsolatos jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a ______________ iktatószám alatt
találhatók.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 2014. _____________________ -án
______________ számú határozatával elfogadta.
Záradékok – Nyilatkozatok
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Nyilatkozat
Az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításához és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Alsópáhok, 2014. május 14.
____________________________
Szülői Munkaközösség elnöke
Nyilatkozat
Az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat
módosításához és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének
helyi rendjét szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseihez egyetértését adja.
Alsópáhok, 2014. május 14.

________________________________
Diákönkormányzatot segítő tanár

Nyilatkozat
Az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola Intézményi Tanácsának képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításához és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Alsópáhok, 2014. május 14.
_________________________
Intézményi Tanács elnöke
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
melléklete
1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell
felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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 érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló
szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben
felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza
meg az alábbi pontokban részletezett módon.
4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a)

az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:


igazgatóhelyettes,



iskolatitkár,

 osztályfőnökök,
b)

a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:


igazgatóhelyettes,



iskolatitkár,



osztályfőnökök,



napközis nevelők,



gyermek- és ifjúság védelmi felelős.

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által
engedélyezett esetekben:
a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos
adatait továbbíthatja:

64



igazgató,



igazgatóhelyettes,



iskolatitkár.

b) az

alkalmazottak

adatait

a

bíróságnak,

rendőrségnek,

ügyészségnek,

a

közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek,
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a
nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény igazgatója továbbíthatja.
6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:


a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a
közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi,
iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó
intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet,
intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR
működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója;



a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
intézmény igazgatóhelyettese;



a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
iskolatitkár;



a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermekés ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;



a

családvédelemmel

foglalkozó

intézmény,

szervezet,

a

gyermek-

és

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős;


a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős;
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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 tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a
számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell
nyilvántartani. Ennek kezeléséért az iskolatitkár a felelős.
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