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A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a II. Rákóczi 

Ferenc 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 

intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony 

megvalósulását szabályozza. 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-

oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint 

működési rend kialakítását szolgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

illetve az iskolai Házirend.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapvetően a közoktatási intézmény felnőtt 

dolgozóira állapít meg szabályokat, a Házirend pedig elsősorban a tanulók iskolai 

életével foglalkozik. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az a helyi dokumentum, amely a 

magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy 

adott intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a 

belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű 

jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az 

iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. 

 

E dokumentumok a következők: 

1. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok 

 Alapító okirat 

 Pedagógiai program (nevelési program és helyi tanterv) 

 Házirend 

 Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

 Tankönyvellátási szabályzat 

2. Munkaügyi, munkajogi (belső) szabályok 

 Közalkalmazotti szabályzat 

3. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) 

működését meghatározó szabályok: 

 A Közalkalmazotti Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 

 A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Az oktatás korszerűsítéséért Alapítvány Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
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 A Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként kell elkészíteni: 

 az iskolai könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát (11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 6/C. § (2) bekezdés), 

 az intézmény Adatkezelési Szabályzatát (1993. évi LXXIX. törvény a 

közoktatásról 2. sz. melléklet). 

 

Az alapító okirat a fenntartó nyilatkozata (határozata) az adott nevelési és oktatási 

intézmény létrehozásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatározza a 

közoktatási intézmény típusát, feladatait, és dönt a működés feltételeinek 

biztosításáról. 

 

Az alapító okiratban szereplő feladatok alapján az iskola nevelőtestülete készíti el 

az intézmény pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelő és oktató 

munkát szabályozza. 

 

A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

legfontosabb feladata, hogy olyan – a magasabb szintű jogszabályok előírásainak 

megfelelő – iskolai szervezetet és működést hozzon létre, amely a 

legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, 

valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és 

hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola 

igazgatója további utasításokat (belső szabályzatokat) készíthet. Ilyen önálló 

szabályzatok a következők: 

 a dolgozók munkaköri leírásai, 

 ügyviteli, iratkezelési és irattározási szabályzat, 

 Munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, 

 Tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv. 

 

Az óvodák, iskolák és kollégiumok Szervezeti és Működési Szabályzatának 

tartalmát a fentebb ismertetett jogszabályok határozzák meg. A felsorolt 

tárgykörök azonban nem jelentik azt, hogy ennél több kérdéssel nem foglalkozhat 

a Szervezeti és Működési Szabályzat. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. § (1) 

bekezdésének r) pontja szerint ugyanis a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos minden olyan kérdés rendezhető a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, amelyet más intézményi belső szabályzatban a 

jogszabályi előírások alapján nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 
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Minden intézmény, szervezet legfontosabb szabályzata a Szervezeti és Működési 

Szabályzat. Ezzel egyetlen más belső szabályzat sem állhat ellentétben. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat jelentőségét növeli, hogy a benne foglaltak 

megtartása nemcsak az iskola dolgozóira nézve kötelezőek, hanem előírásai az 

intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre (tanulókra és szüleikre) is 

vonatkoznak, sőt befolyásolják az intézmény és a fenntartó kapcsolatát is. 

 

„A Szervezeti és Működési Szabályzat normatív, kötelező szabályozó ereje nem 

vitatható. Előírásai a közoktatási intézménnyel kapcsolatban levők esetében 

ugyanolyan erővel bírnak, mint a jogszabályok. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak megtartásáért a közoktatási intézményben dolgozók 

fegyelmi felelősséggel tartoznak.” 

          (Dr. Szüdi János) 
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK  

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzat 2013. év március hó 22. 

napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és 

elfogadásra javasolta. 

 

Sárospatak, 2013. március 22. 

 

      Kiss Gabriella – Ivánné Rácz Judit sk. 

      iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 
 

 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint annak mellékleteit az iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 26. 

napján tartott ülésén elfogadta. 

 

Sárospatak, 2013. március 26. 

        

       Szegedi Istvánné sk. 

       igazgató 
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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, 

FELADATA 
 

1. a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti 

felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára 

vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. 

 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok 

összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai 

az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai: 

 

Törvények: 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról 

 

Kormányrendeletek: 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 

 

Miniszteri rendeletek: 
22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

tankönyvellátás rendjéről 

26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásra 
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2.  AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ 

HATÁLYA 
 

 A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közoktatási intézmény szervezeti 

felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének 

előterjesztése alapján a nevelőtestület 2013. március 26. napján fogadta el. 

 

 Az intézmény fenntartója: A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. év 

március hó  26. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel az ezt 

megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné vált.  

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső 

szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és a 

tanulójára nézve kötelező érvényű. 

 

 

2.1. Az iskola alapadatai az alapító okirat alapján 

 
Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Az intézmény székhelye, címe: 3950 Sárospatak, Petőfi utca 1. 

Az intézmény telephelyei:  3950 Sárospatak, Patika köz 2. 

Az intézmény vezetője: Szegedi Istvánné igazgató 

Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy 

Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal működő általános iskola alapfokú  

nevelési-oktatási intézmény 

Az intézmény gazdálkodásának formája: részben önállóan gazdálkodó      

 költségvetési  szerv  

Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Az intézmény felügyeleti szerve: KLIK Sárospataki Tankerülete 

     3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

Az intézmény alapító okiratának  

 száma:  

 kelte:  
Az intézmény alapításának éve: 2001. 

Felvehető maximális létszám: 700 tanuló 

Az intézmény tevékenységei 
 Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 

 alaptevékenység(ek) és forrásaik: 
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A szakfeladat megnevezése Száma 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 

80122-5 

Napköziotthon, iskolaotthon és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

Diáksport 92403-6 

SNIa, SNIb, BTMNS, látássérült  

 

 kiegészítő tevékenységeket folytathat: 

A szakfeladat megnevezése 

Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 

szervezhet. 

A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató 

munkát, a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját. 

 

 

A feladat ellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátáshoz az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő 

Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló, de a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ tartós használatában lévő: 

- a 229 hrsz-ú Petőfi u. 1. sz. alatt álló ingatlan a rajta található oktatási épülettel, 

tornateremmel, ebédlővel, berendezésekkel, udvarral; 

- a 422 hrsz-ú Patika köz 2. sz. alatti ingatlan a rajta található oktatási épülettel, 

berendezéssel, udvarral, tornateremmel, öltözőkkel. 

 

A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

állóeszközök, szemléltetőeszközök. Az iskola a rendelkezésre álló 

vagyontárgyakat feladatainak ellátáshoz szabadon használhatja. 

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésre 

álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

 

2.2. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 

 

a) Alap- és egyéb feladatok 
 Alapfeladat: Nyolc évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézményként 

általános iskolai tanulók nevelése, oktatása.  

 Napköziotthon és menzai étkezés biztosítása. 

 Egyéb feladatok, speciális képzési formák: Az iskolai nevelő-oktató munka 

keretében a pedagógiai programban meghatározottak szerint emeltszintű 

matematika oktatás. 

 Az iskolai sportkörök és tömegsport foglalkozások a Sárospataki Rákóczi 

Diáksport Egyesületen belül működnek, külön megállapodás formájában. 
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b) Az intézmény alapdokumentumai 
Az intézmény jogszerű működését az alapító okirat biztosítja. 

Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program, kiegészülve a 

Minőségirányítási, a Környezeti nevelési és az Egészségnevelési program 

határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódva és a 

kerettantervre épülve tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait.  

 

A pedagógiai program részei: 

I. Az intézmény 

II. Nevelési program 

III. Az iskola helyi tantervének általános tudnivalói 

IV. Helyi tanterv 

 

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető: 

 igazgatói iroda 

  igazgatóhelyettesi iroda 

 Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok 

megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait 

tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, - valamint a 

felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület szeptember 

30-ig véglegesíti. 

 

c) Az intézmény jogosultságai: 

 Az általános iskola egyes évfolyamainak elvégzését igazoló 

bizonyítványok kiállítása. 

 Bizonyítványmásodlatok kiállítása, nyolc osztályos végzettség tanúsítása. 

A bizonyítványmásodlat kiállításáért a 2.000 Ft illetéket kell fizetni 

(illetékbélyeg) az 1990. évi XCIII. tv. VIII. melléklete alapján. 

 Diákigazolványok kiállítása a 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján. 

 



 12 

3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 
 

3.1. Az iskola szervezete 

3.1.1. Az iskola vezetősége 

 Az iskola vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

Az igazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók 

alkotják: 

 az igazgatóhelyettes 

 Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, 

a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 

Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik. 

 Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. 

 Az igazgatóhelyettes megbízását a pályázati értékelés után a tankerület 

igazgató adja. 

 Az igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

lehet (megbízása 5 évre szól). 

 Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat 

munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 

Munkaköri leírásuk az SZMSZ 1. sz. mellékletében található. 

 Az iskolavezetőség tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A belső ellenőrzési szabályzatot az SZMSZ 

melléklete és az éves munkaterv tartalmazza. 

 

3.1.2. Az iskola kibővített vezetősége 

Az iskola kibővített vezetőségének tagjai: 

 igazgatóhelyettes 

 szakmai munkaközösségek vezetői 

 diákönkormányzat-vezetői 

 közalkalmazotti tanács elnöke (a jogszabályokban előírt esetekben). 

 

 A kibővített iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, 

véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

 Az iskola kibővített vezetősége rendszeresen havonta egyszer tart 

megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető 

készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. 

 

3.1.3.  Az iskola dolgozói 
 

 Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó 

engedélyezése alapján a következők: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 

Pedagógusok: 
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 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 munkaközösség-vezetők 

 szaktanárok 

 tanítók 

 gyermekvédelmi felelős 

 könyvtáros 

Ügyviteli dolgozó: 

 iskolatitkár 

 gondnok 

 ügyviteli munkatárs 

Kisegítő dolgozók: 

 takarítók 

 Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A 

munkaköri leírások az SZMSZ mellékletében találhatók. 

 

 

3.2. Az iskola szervezeti egységei  

 

3.2.1.Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet 

érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a 

tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A 

munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi 

adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a 

szervezeti egységeket. 

 
Az intézmény élén az igazgató áll. 

 

 

3.2.2. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy 

az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő 

tevékenységeket folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. 

Az intézmény szervezeti vázlata a következő: 
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Az iskola szervezeti felépítésének vázlata 

 

IGAZGATÓ / IGAZGATÓHELYETTES 

Alsó 

tagoza-

tos 

mun-

ka-

közös-

ségve-

zetők 

Humán 

munka-

közös-

ségve-

zető 

Osztály-

főnöki 

munka-

közös-

ségveze-

tő 

Reál 

mun-

kakö-

zösség-

vezető 

Termé-

szettud. 

munka-

közös-

ségveze-

tő 

Diákön-

kormány-

zat vezető 

Gyermek-

védelmi 

felelős 

Hit- és 

erkölcs-

tan 

tanítók 

 

Isko-

latit-

kár 

Gond-

nok 

Ügy-

viteli 

mun-

katárs 

Ta-

ka-

rítók 

Ped. 

asszisz-

tens 

Nevelők Nevelők 

Könyvtá-

ros neve-

lők 

Nevelők Nevelők Nevelők         

T        A        N        U        L        Ó        K 
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3.3. Belső ellenőrzés 

 

3.3.1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. 

Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben 

történjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola 

igazgatója felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású 

dolgozója felelős a maga területén. 

Az ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési tervet készítenek, ezt ütemezik a 

pedagógiai program és az éves munkatervek alapján. Az ellenőrzésről értesítik az 

ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, 

segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az 

ellenőrzés természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet 

ellenőrzésre. 

 

Az iskola belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

 Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás, nevelés minél hatékonyabb 

kielégítését. 

 Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon 

az eredményeket a pedagógusoktól. 

 Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, 

leggazdaságosabb ellátását, továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét. 

 Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. 

 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az 

intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek 

minősülő intézkedésekre, hibákra, hiányosságokra is. 

 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 

 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a 

gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

 Az iskola hatékonyságának megállapítása és fejlesztésének lehetséges útja 

ugyancsak nagy segítség. 

 

3.3.2. Az ellenőrzést végzők 

 az intézmény vezetője, 

 az igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 a munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál a munkamegosztás alapján, 

 osztályfőnökök saját szaktárgyaikon, illetve osztályaikon belül, 

 a gyermekvédelmi felelős. 

A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben 

jelentési és beszámolási kötelezettségük is az igazgatóhelyettesek és az igazgató 

számára. 
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3.3.3. Az ellenőrzés területei 

 pedagógiai, szervezési, tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése, 

 időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 

 tanórákon, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos 

dokumentumok, tanulói produktumok, mérések. 

 

3.3.4. Formái 

 óraellenőrzés, 

 foglalkozások ellenőrzése, 

 eredményvizsgálatok, felmérések, 

 helyszíni ellenőrzések, 

 a működés rendje (takarítás, stb.). 

 

 

3.4. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

3.4.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről; 

 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai 

(pedagógia) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérését, illetve 

megelőzze azt; 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

3.4.2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei 

Az ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

3.4.3. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 
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 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 

dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 

utasítás szerint időben megismételni. 

 

3.4.4. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket 

tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

3.4.5. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, 

az iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési 

tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen 

felettesét tájékoztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik 

érintett fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött vagy annak felettese) 

kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó 

figyelmét; 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

3.4.6. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 Igazgató: 

- ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

- ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, ügyviteli és technikai 

jellegű munkáját; 

- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

- összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves 

ellenőrzési tervet; 

- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése 

felett. 
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 Igazgatóhelyettes: 

- folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és 

ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

o a pedagógusok munkavégzését; munkafegyelmét; 

o a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és 

eredményességét; 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi munkát. 

 Munkaközösség-vezetők: 

- folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 

nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi 

eredménymérésekkel). 

 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv 

részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv 

elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

 

3.5. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 

3.5.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a 

nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja 

szerint előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről; 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

3.5.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 munkaközösség-vezetők. 
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Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat 

elvégzésére kijelölni. 

 

3.5.3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 

során 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (A 

tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai 

munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 
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4. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA 

 EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 
 

4.1. Az iskolaközösség 

 Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 

 

4.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

 Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozókból áll. 

 Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint 

iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok /Mt, 

Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek/ valamint a Közalkalmazotti szabályzat 

rögzíti. 

 

4.3. A nevelők közösségei 

4.3.1. A nevelőtestület 

 A nevelőtestület 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 alkalmazottja, a gazdasági vezetője, valamint a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. 

 A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben, a nevelés-oktatási intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntése, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. 

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, 

d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

 beszámolók elfogadása, 

e) a házirend elfogadása, 

f) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

g) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára 

 bocsátása, 

h) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

 szakmai vélemény kialakítása, 

i) jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell 

kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az 
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egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az 

igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 

 A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott esetekben. 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

4.3.2. Az alkalmazotti közösségek jogai 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 

véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának 

mérlegelnie kell. 

 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 

kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója 

az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az 

egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen 

egyetért. 

 

A döntési jog a rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési 

jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör 

gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben – testületi jogkör esetén a testület 

abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha 

kétharmad része jelen van. 

 

4.3.3. Értekezletek 

 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

- félévi és év végi osztályozóértekezlet 

- nevelési értekezlet. 

 Aktuális feladatok esetén az értekezletek száma nőhet. 

 Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az igazgató, továbbá a 

nevelőtestület egyharmada kéri. Ha az iskolai szülői szervezet, 

diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a 

kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 
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 A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ 

másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének 

kérésére – titkos szavazással is dönthet. 

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha 

az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos 

beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. 

Ilyen értekezlet lehet: 

- egy osztályban tanító nevelők értekezlete 

- felső tagozat nevelőinek értekezlete 

- alsó tagozat nevelőinek értekezlete. 

 

4.3.4. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket 

hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, a pedagógusok 

kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. 

 Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- alsó tagozatos munkaközösség 

- humán munkaközösség 

- reál munkaközösség 

- természettudományi munkaközösség 

- osztályfőnöki munkaközösség 

 Az intézmény szakmai, a nevelőtestület által átruházott munkaközösségeinek 

jogkörei:  

A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség-vezetőt választanak 2 

évenként a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, 

koordinálására.  

 

A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal 

és az éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek 

feladatai: 

- javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét; 

- fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani 

eljárásokat, javaslatokat tesznek a szakkörök, felzárkóztatók, emelt szintű 

irányok megválasztására; 

- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi 

versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények 

kihirdetését; 
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- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a 

tanulók ismeretszintjét; 

- szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezhetik a pedagógusi 

álláshelyek pályázati anyagát; 

- összeállítják az intézmény számára a pályakezdő pedagógusok fejlesztési 

ütemtervét, támogatják annak megvalósulását; 

- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek; 

- javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 

 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

- összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját; 

- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért, a szaktárgyi oktatásért; 

- módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat 

(tanórákat) szervez, segíti a szakirodalom felhasználását; 

- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösségek tagjainak 

tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a 

követelményrendszernek való megfelelést; 

- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a 

munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti 

átsorolására; 

- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, 

intézkedést kezdeményez az igazgató felé; 

- képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége 

felé, és az iskolán kívül; 

- összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető 

részére; 

- állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait. 

 A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló 

munkaterv szerint tevékenykedik. 

 A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja 

 A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak jelölése után a 

munkaközösség tagjai választják meg. 

 A munkaközösség-vezetők munkájukat az SZMSZ mellékletében található 

munkaköri leírás alapján végzik. 
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4.4. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület 

tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés 

döntése alapján. 

 Amennyiben az alkalmai munkacsoportot az iskola vezetősége hozza létre, 

erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. 

 

4.5. A szülők közösségei 
Az iskolában szülői szervezet működik. 

 

4.6. A tanulók közösségei 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, 

az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza 

meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket az SZMSZ 

mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik.  

Az osztályközösség tagjaiból képviselőt választ az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

 A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. 

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat 

vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. 

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az SZMSZ mellékletében lévő 

szervezeti és működési szabályzat szerint folytatja. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a nevelők választják az 

igazgató egyetértésével. 

 Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak alapján. 

Lebonyolításáért a diákönkormányzat vezetői és az igazgató egyaránt 

felelősek. 

 A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

 saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

 vezetőinek, munkatársainak megbízására. 
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4.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

4.7.1. Az iskola vezetősége és a nevelőtestület 

 A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató 

segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján 

valósul meg. 

 A kapcsolattartás fórumai: 

- szűk körű vezetőség ülései 

- iskolavezetőség ülései (kibővített) 

- különböző értekezletek 

- megbeszélések. 

Ezek a fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

 Az iskola vezetősége az aktuális feladatokról a nevelői szobákban elhelyezett 

hirdetőtáblákon, valamint írásbeli tájékoztatókon (körözvények) keresztül is 

értesíti a nevelőket. 

 Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- Az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. 

- Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az iskolavezetőség (szűk körű, kibővített) felé. 

 A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján 

közölhetik az iskola vezetőségével (szűk körű, kibővített). 

 

4.8. A szülői szervezet választmánya 
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 

érdekében szülői szervezet működik. 

 

Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A 

szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után az osztályok szülői 

értekezletein választott képviselőkből (osztályonként 2 fő) alakult testület nyílt 

vagy titkos szavazással választja meg egyszerű többséggel. 

 

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják: 

 elnök, 

 elnökhelyettes. 

 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az 

iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola 

Szülői Szervezet Választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának 
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munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek 

részt. 

 

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart 

kapcsolatot. 

 

Az iskolai Szülői Szervezet Választmánya akkor határozatképes, ha azon az 

érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

4.9. A nevelők és a tanulók 

 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az igazgató vagy helyettesek tájékoztatnak (iskolarádión, körözvényen 

keresztül folyamatosan): 

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen 

rendszeresen (évente legalább 1 alkalommal), 

- a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül az osztályfőnökök, a 

diákönkormányzat vezetői, a munkaközösség-vezetők, az SRDSE elnöke, 

- az osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat. 

 A tanulót egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és 

írásban tájékoztatni kell. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 

 

4.10. A nevelők és a szülők 

 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

- az igazgató vagy helyettese: 

 iskolai szülői értekezleten, 

 alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül; 

- az osztályfőnökök: 

 az osztály szülői értekezletén, 

 fogadóórán (előzetes megbeszélés alapján) 

tájékoztatják a szülőket. 

 A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok 

szolgálnak: 

 családlátogatások, 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák (előzetes egyeztetés alapján), 

 nyílt napok, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

 A szülői értekezletek idejét az iskolai munkaterv tartalmazza. 



 27 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola vezetőségével, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 

működési szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve 

házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő 

személyeknél, illetve intézményi helyiségekben található meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatói és igazgatóhelyettesi szobájában. 

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie: 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél, 

 az osztályfőnököknél, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőknél, 

 a szülői szervezet vezetőjénél. 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
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5. AZ ISKOLAI TANULÓK JOGÁLLÁSA. JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 
 

Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a 

kötelezettségek teljesítésének. 

 

 A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 

 A tanulói jogviszony 

 keletkezésekor a  

 megszűnésekor a nemzeti köznevelésről 53§-a 

 szüneteltetésekor a nemzeti köznevelésről 55 §-a alapján kell eljárni. 

 A tanuló tanulmányi kötelezettségének magántanulóként is eleget tehet. A 

magántanulóvá nyilvánításról a szülő írásbeli kérelme alapján az osztályfőnök 

vagy nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgató dönt. 

 A tanulók jogait és kötelezettségeit a magasabb jogszabályok alapján készített 

házirend tartalmazza. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend összeállítása előtt ki kell kérni a szülők, a nevelők, a tanulók és a 

szülői szervezet véleményét. 

A házirendet az iskola vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. 

Elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolai diákönkormányzat, szülői 

szervezet egyetértési jogot gyakorol. 
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6. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE, ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOK 
 

6.1. A tanulók értékelésének rendje 
A törvény 1. 3. 4.§-a rendelkezik a tankötelezettségről, annak teljesítéséről, a  

pedig a tanulók tudásának, előmenetelének, szorgalmának, magatartásának 

értékeléséről, az érdemjegyekről és az osztályzatokról. 

 

Az egész éves folyamatos tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A tanár, tanuló, 

szülő így látja a folyamatos előrehaladást, a nehézségeket. 

Az értékelés serkentő, előremutató legyen. 

Az értékelés célja: 

a)  a tanulók minősítése, 

b) visszajelzés a szülőnek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges 

hiányosságokról. 

Az iskola megőrzi a hagyományos értékelési kategóriákat. Az első 

évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

értékelést alkalmazunk. A második évfolyam végén és a magasabb 

évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló tudásának értékelésére az 5 

fokozatú skálát alkalmazzuk. 

Az értékelés közlésére az OH által rendszeresített nyomtatványokat 

használjuk. Tanulóinkat félévente legalább 3 érdemjegy alapján értékeljük 

osztályzattal. 

 

Az érdemjegyszerzés módjai: 

 szóbeli feleletek 

 írásbeli munka 

 témazáró dolgozat 

 önálló kiselőadás 

 óraközi munka 

 csoportteljesítmény 

 részvétel versenyeken, pályázatokon, iskolán kívüli keretekben is. 

 

Lehetőleg a szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma a heti 1 vagy 2 órás 

tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú 

tantárgyaknál havonta legalább 1 érdemjegy legyen, amely alapján osztályozható 

a tanuló. Szóbeli és írásbeli érdemjegyek fele-fele arányban legyenek. Az írásbeli 

dolgozatokat egy évig őrizzük meg. 

 

Az írásbeli munkák ellenőrzésekor piros színt használunk, a minőségi javítást a 

tanár kézjegyével látja el, a mennyiségi ellenőrzés alkalmával csak láttamoz. A 
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napköziben ugyanezen a módon, de zöld színnel jelezzük az ellenőrzést a felső 

tagozaton. 

Az osztályzatok közül kiemelt szerepük van az ún. nagydolgozatoknak és a 

témazáró dolgozatoknak. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük. A 

rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény. Minden pedagógus követelje 

meg a hangos, közérthető, összefüggő magyar beszédet. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi, az esetleges elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

Azoknak a tanulóknak a szüleit – akiknek teljesítménye elégtelent mutat, 

november végén és április elején a tájékoztató füzeten keresztül értesíteni kell. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 

áttekinti és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a 

tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, az igazgató vagy 

igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető felhívja az érdekelt pedagógus 

figyelmét, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról és indokolt esetben változtassa 

meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület 

ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatokat az évközi érdemjegyek alapján 

a tanuló javára módosíthatja (a nemzeti köznevelésről 54. §. 6. pontja szerint). 

 

 

6.1.1. A magatartásjegyek feltétele, minősítése 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

 A közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével 

elősegíti és társait is erre ösztönzi. 

 Szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne. 

 A házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias. 

 Fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és 

iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás. 

 A házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

 Fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 
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Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

 A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs 

befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni. 

 A házirendet és egyéb szabályzatokat gyakran nem, vagy ismételt állandó 

figyelmeztetéssel tartja be. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem tud udvariasan viselkedni, nem 

tisztelettudó. 

 Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít. 

 Fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

 Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be. 

 Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a 

közösségnek. 

 A házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle. 

 Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

 

 Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Aktivitás, példamutatás Igen jó, 

nagyfokú 

Közepes Gyenge 
Negatív vagy 

romboló 

 

 

2. 

A közösségi célokkal 

azonosulás – érdekeinek 

figyelembevétele – 

munkában való részvétel 

 

Igen 

 

 

Élen jár 

Ellene nem 

vét 

 

 

Aktívan részt 

vesz 

 

Ingadozó 

 

 

Közömbös 

 

Szemben áll 

 

 

Érdektelen 

3. Hatása a közösségre 
Pozitív 

Befolyást nem 

gyakorol 
Nem árt Negatív 

4. 
Törődés társaival 

Gondos, 

segítőkész 
Segítőkész Ingadozó 

Közömbös, 

gátló 

5. Házirend betartása Betartja, arra 

ösztönöz 
Betartja 

Részben tartja 

be 

Sokat vét 

ellene 

6. 
Viselkedése, hangneme 

 

Kifogástalan 

Kívánnivalót 

hagy maga 

után 

Még 

alakítható 

Durva, 

goromba 

7. 
Fegyelmezettség Nagyfokú Megfelelő 

Udvariatlan, 

nyegle 

Elégtelen, 

kifogásolható 
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6.1.2. A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma 

 

Példás 

1.  Tanulmányi munkában: 

 Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit: 

 Életkörülmények helyzetét 

 Képességek szintjét. 

Igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. 

Munkavégzése pontos, megbízható. 

Minden tárgyban elvégzi feladatait. 

2.  Önállóság szintje: 

 Önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

3. Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig 

felkészült, figyel, érdeklődik. 

4. Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai 

tárgyakban a tananyagon felül produkál. 

Jó 

1. Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra 

lelkiismeretesen készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

2. Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy 

mihez kell segítséget kérnie. 

3. Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 

4. Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

Változó 

1. Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

2. Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

3. Munkája változékony jellegű. 

4. Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

 

Hanyag 

1. Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

2. Nem hajlandó munkavégzésre. 

3. Nem törődik kötelességeivel. 

4. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 

Megjegyzés: a 2., 3. és 4. szempontnál figyelembe kell venni az életkori 

sajátosságokat. 

 

Szorgalom érdemjegy 

 Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

1. Tanulmányi munkája 
Igényes Figyelmes Ingadozó Hanyag 
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2. 
Munkavégzése 

Kitartó, pontos, 

megbízható 
Rendszeres Rendszertelen 

Megbízha-

tatlan 

3. Ált. tantárgyi 

munkavégzés 

Önálló munkavégzés 

 

Mindent 

elvégez 

 

Ösztönzésre 

dolgozik 

 

Önállótlan 

 

Feladatait 

nem végzi el 

4. Többféle feladatot 

vállal-e? 
Igen Keveset Ritkán Nem 

5. Munkabeosztás: 

 önellenőrzés 

 önálló 
munkavégzés 

 

Igen jó 

 

Jó 

 

Közepes 

 

Gyenge, vagy 

nincs 

6. Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

Igen sokszor 

rendszeresen 

Előfordul Ritkán Egyáltalán 

nem 

 

 Ezeket a szempontokat ismerje a gyerek. 

 A minősítésnek legyen írásos nyoma. 

 

 

6.2. Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi 

szabályai 

 A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók az 

igazgató által meghatározott időben a nevelőtestület által meghatározott 

módon adnak számot tudásukról. 

 Az iskola igazgatójának engedélye szükséges ahhoz, hogy az iskola két vagy 

több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket a tanuló az 

előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthesse. 

 A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt. 

Ha javítóvizsgára kötelezett tanuló, akkor rögzíteni kell a vizsgák szabályait. 

Ha a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi időben nem teljesíti, csak 

akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelel. A 

javítóvizsga időpontja: minden év augusztus 20-30. közötti időszak. 

 Ha az igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen meghaladja a kétszázötven 

órát, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie a nevelőtestület és a helyi 

tanterv által meghatározott tantárgyakból. Ha egy adott tantárgy évi 

óraszámának 30 %-át eléri az igazolt és az igazolatlan órák száma és a tanuló 

összes hiányzása a 250 órát meghaladja, a tanuló osztályozó vizsgát köteles 

tenni. Az osztályozóvizsga félévkor és tanév végén szervezendő. Az 

osztályozó- és javító vizsgák bizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot az 

iskola igazgatója bízza meg, amely három főből áll. 

Elnök: igazgatóhelyettes vagy munkaközösség-vezető, esetleg igazgató. 

Tagjai: a tantárgyat tanító nevelő, vele azonos szakú nevelő. 
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Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a 

vizsgát a tárgyév kijelölt időpontjában leteheti. 

A tanulót és szüleit az osztályozó- és javítóvizsgáról legalább 15 nappal előtte 

értesíteni kell. Az osztályozó- és javítóvizsga jegyzőkönyveit iktatottan 

irattárban kell tárolni. 
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7.  AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 

 KAPCSOLATAI  
 

 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola 

vezetőségének állandó kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 KLIK Sárospataki Tankerülete, 

 a helyi polgármesterrel, 

 a pedagógiai intézettel, 

 a helyi oktatási intézmények vezetőségével, 

 a helyi nevelési tanácsadóval, 

 a családsegítő, gyermekjóléti,  

 DSE szervezettel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.  

A közoktatási intézmény képviselője  a megbízott intézményvezető, aki 

esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely 

munkatársának. 

 Az eredményes oktató és nevelő munka érdekében az iskola rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, 

gazdálkodókkal: 

 KLIK Sárospataki Tankerülete (fenntartó) 

 Polgármesteri Hivatal 

 Járási Hivatal 

 Carolina Óvoda és Bölcsőde 

 Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 

 BAZ. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény 

Sárospataki Tagintézménye 

 Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 

 Az oktatás korszerűsítéséért Alapítvány 

 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és 

Diákotthona 

 Vay Miklós Református Szakképző Iskola 

 Sárospataki Közszolgáltatási Noprofit Kft. 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Gondozási Központ 

 Sárospataki Rendőrkapitányság 

 Védőnők 

 Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola (Hercegkút) 

 A Művelődés Háza és Könyvtára 

 Egyházak (görög katolikus, református, római katolikus) 

 Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

 Sárospataki Táncművészeti Iskola 
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 Gyermekorvosok 

 Gyámügyi Osztály 

 Comenius Tanítóképző Főiskola és egyéb pedagógusképző főiskola 

hallgatói 

 Makk Hetes Étterem. 

 A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége döntése 

alapján térítésmentesen használhatják az alábbi törvényes bejegyzett gyermek- 

illetve ifjúsági szervezetek helyi csoportjai: 

 Diákönkormányzat, 

 Diáksport egyesület, 

 Egyházi felekezetek hittanórákon. 

 A nevelők szakmai munkájának segítéséért, fejlesztéséért az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek az alábbi területi (iskolaközi, városi) 

szakmai munkaközösségek munkájába kapcsolódnak be: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdése 

alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet. 
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8. A TANÍTÁSI, KÉPZÉSI IDŐ, TANÓRÁN KÍVÜLI 

FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE  
 

8.1. A tanítási, képzési idő 
A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon – a 2011. évi CXC. törvény 27. 

§-a alapján meghatározott tanítási napból áll. 1998. szeptember 1-jétől a 181 

napos tanítási napra minden évfolyamon át kell térnie az iskolának.  Iskolai 

hagyományként a szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a 

tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok száma egy tanítási évben az öt napot nem 

haladhatja meg. A tanítás nélküli munkanapok száma megnövelhető abban az 

esetben, ha az iskola 2011. évi CXC. törvény 27. §-ának (3) bekezdésében 

foglaltak alapján az ehhez szükséges időt megteremti. 

 

8.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: 

napközis foglalkozások, tanulószoba, szakkörök, énekkar, diáksport egyesület, 

tanfolyam, korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, 

könyvtárlátogatás, hitoktatás, stb. A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az 

igazgatóhelyettes rögzíti az órarendben, terembeosztással együtt. 

 

8.2.1. Napközis foglalkozás 
A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. A napközis és tanulószobai 

foglalkozásokon a tanulók felügyeletét folyamatosan biztosítani kell. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt 

kérelme vagy külön kérvénye alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. 

A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket az 

iskola vezetése bírálja el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a 

gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. 

 

8.2.2. Szakkör 
Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 

lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 

lehet indítani. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, 

melyet a szülő a tájékoztató füzetbe vagy külön felmérő lapra jegyez be. A 

jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló 

szorgalmának megítélésében. 

 

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre 

meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról 

szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök térítésmentesek. A szakkörökről való 

hiányzást igazolni kell. Az érdeklődésnek megfelelően térítés ellenében is 

szervezhető szakkör meghatározott időkereten túl. 



 38 

8.2.3. Énekkar 

Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az 

énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az 

énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől 

kérheti. (A belépéskor is szükséges az írásos jelentkezés.) 

 

8.2.4. Diáksport egyesület 

A DSE a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul meg. A DSE, mint szervezeti forma az iskola tanulóinak 

nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken. A DSE vezetősége a 

saját bevétellel – anyagi felelőssége tudatában – rendelkezik. (A DSE és pártoló 

tagok tagsági díjat fizetnek.) Ellátja az iskolai sportkörök feladatát. 

 

8.2.5. Tanulószobai foglalkozás 
Tanulószobai foglalkozások a helyi önkormányzat, a fenntartó jóváhagyásával, 

szülői igény alapján szervezhetők. Tanulószobai foglalkozásokat a felső tagozat 

tanulói számára szervezünk. A tanulószobai foglalkozásokon szaktanár vagy a 

tanulószoba vezetője zárkóztatja fel a tanulókat a közismereti tantárgyakból. 

 

8.2.6. Korrepetálás 
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatása. 

A felső tagozat korrepetálási órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök és 

szaktanár javaslatára a felső tagozaton a korrepetálás meghatározott időpontban 

történik. Javaslatot a szaktanár és osztályfőnök tesz a szülő beleegyezésével. 

Jelentkezés után a korrepetálásra is a tanórákra meghatározott szabályok 

vonatkoznak. A korrepetálás ingyenes. 

 

8.2.7. Versenyek 

Tanulmányi, sport és egyéb versenyeken a tanulók részt vehetnek. A tanulók az 

intézményi, a városi, a kistérségi, a megyei és az országos meghirdetésű 

versenyeken részt vehetnek, szaktanári felkészítést igénybe véve. A fizetős 

versenyeken való részvételhez a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

8.2.8. Hit- és erkölcstan oktatás 

Az iskolában a 22/2013. (III.22.) EMMI Korm. rendelet szerint hit- és  erkölcstan 

oktatást szervezhetünk minden nyilvántartásba vett és bejelentkezett felekezet 

számára. A hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára 

választható, szülői nyilatkozattal. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít 

az intézmény órarendjében. Azok a tanulók, akik a hit- és erkölcstan oktatást nem 

választják, erkölcstan oktatáson vesznek részt. A hit- és erkölcstan oktatását az 

egyházak által kijelölt személyek végzik. 
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8.2.9. Iskolai könyvtár 

Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató 

munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát a könyv és könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység. 

 

 

8.3. Az iskolai könyvtárak működése 
 

8.3.1. Az iskolai könyvtár működtetésének szakmai követelményei 

 Az iskolai könyvtár alapkövetelményei: 

 legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, 

amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és 

legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkozástatására; 

 könyvtárostanár (tanító) alkalmazása (vagy tanító spec. koll.). 

 legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 

 szabadpolcos állományrész biztosítása, 

 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a 

nyitva tartásbiztosítása. 

 Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 

információkat és információhordozókat, amelyekre az iskolai nevelő és oktató 

tevékenységéhez szükség van. Az iskolai információhordozók használatához, 

az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a 

könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel rendelkezik. 

 Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai könyvtárral, a pedagógiai – 

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános 

könyvtárakkal és együttműködik az iskola székhelyén működő 

közkönyvtárral. 

 

8.3.2. Az iskolai könyvtár feladatai 

 Az iskolai könyvtár alapfeladata: 

 gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 tanórai foglalkozások tartása, 

 az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését. 

 

 Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
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 tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai – szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása, 

 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában, a tartós tankönyvek tárolásában és nyilvántartásában. 
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9. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától 18.00 

óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az 

épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók 

rendezvény esetén. 

 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és 

délután 16.00 óra között az iskola igazgatójának, helyettesének vagy megbízott 

középvezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

 

A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben úgy kell írásban 

meghatározni, hogy a hivatalos munkaidőben mindig kijelölt vezetőnek kell az 

iskolában kell lenni. 

 

A reggeli ügyelet kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló 

intézkedések megtételére. 

 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 13.30 óra között 

kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 

és 15 perc. (Indokolt esetben nulladik óra is tervezhető 7.15 – 8.00). 

 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30 óráig, pénteken 

16.00 óráig tart. 

 

Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben 

tanári ügyelet is működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a 

házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának 

megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

Az iskolai szünetekben való udvaron tartózkodást és a tízóraizást a Házirend 

szabályozza le.  
 

Az ügyeletes feladatai: 

a) Ügyeletes tanárok: - ellenőrzés 

  - eligazítás 

b) Ebédeltetésnél a napközis csoportvezető köteles a rendről és fegyelemről a 

tanulókkal közösen gondoskodni. 

 A kulturált étkezési normák szokását biztosítani. 

 A kézmosást elvégeztetni. 

 Az ebédeltetési idő rendjét betartani. 
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A tanári szoba rendje: 

A tanári szobában a tanulók nem tartózkodhatnak! Szükség esetén kopogtatással, 

másik nevelőt megkérve hívhatják ki a keresett nevelőt. 

 

A tanítási óráknak a nevelést és az oktatást kell szolgálniuk, ezért a tanítási órák 

rendjét tilos zavarni! Rendkívüli esetben az igazgató vagy igazgatóhelyettes 

engedélyével kerülhet rá sor. 

 

Az osztályterem váltását – szaktanterem esetén – gyorsan és fegyelmezetten 

hajtsák végre a tanulók. Szolgálja ezt a pontos óra befejezése. A hetesek 

ellenőrizzék az átvett tantermet. 

 

A tanítás befejezése után az órát tartó nevelő köteles a tanterem rendjét 

ellenőrizni, ha lehet, a székeket a padon elhelyeztetni. 

 

Tanítási időn kívül csak indokolt esetben tartózkodhatnak a tanulók az iskola 

épületében és udvarán, vigyázva a rendre, fegyelemre, hogy ne zavarják az 

iskolában folyó tanítási órákat. Ezek megtartásáért és megtartatásáért az érdekelt 

nevelő és tanulócsoport felelős. 

 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a 

részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhatnak engedélyt. 

Nyílt napokra – a 8. osztályosokat – a szülő írásos kérelmével lehet elengedni. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat az utolsó tanítási óra és 14.30 óra  között, illetve 

15.40 órától a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak 

az igazgató beleegyezésével lehet. 

 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 

irodában történik 8.00 óra és 16.00 óra között. 

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A 

nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
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 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a tanulói 

Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért, 

 a helyiségek használatáért felelős személyek vagy az igazgató tudta és 

hozzájárulása nélkül sem tanulók, sem nevelők, sem más személyek (külsős) 

nem használhatják a helyiségeket. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 
használhatják. Ez alól az iskola igazgatója sem adhat felmentést. 

 

Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától 

engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén).  

 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak 

az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha 

ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit 

használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás 

szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

 

Az iskola épületében és annak 5 méteres körzetében dohányozni tilos! 

 

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az 

iskola igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól 

és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

Az iskolában plakátokat, felhívásokat, stb. kihelyezni csak az igazgató és 

igazgatóhelyettes engedélyével lehet. 

 

Az iskola telefonját magánbeszélgetésre csak indokolt esetben lehet használni.  

 

Balesetek jelentése 
A balesetet az órát vagy ügyeletet tartó tanár köteles jelenteni: 

 az iskola igazgatójának 

 a gyermek szülőjének 

 a beteg vagy sérült gyermeket a lehető legrövidebb időn belül orvosi 

ellátásban kell részesíteni 

 a beteg vagy sérült gyermeket mindig felnőtt kísérettel engedünk el az 

iskolából. 
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A gyermekkel és a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és 

az elvárható magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség 

szerint (tanórai, kirándulás, stb. során) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek 

megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, 

amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg 

kell tartaniuk. 

Az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a nevelési-

oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak 

feladatait a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén. 3 

napon túli sérülés esetén az internetes baleseti jegyzőkönyv felvétele szükséges. 

 

A pedagógusok munkarendje 

 A pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, amely kötelező órából, valamint 

a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekkel, tanulókkal, a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges időből áll. 

 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgatóhelyettes állapítják meg az intézmény tanórarendjének függvényében. 

A konkrét napi munkabeosztások összeállításával az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. 

 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén, annak okát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles 

jelenteni az intézmény vezetőjének, akadályoztatás esetén a helyettesnek, 

hogy a helyettesítésről intézkedni tudjanak. A hiányzó pedagógus köteles 

hiányzásának kezdetekor az igazgatóhelyetteshez eljuttatni a szükséges 

tananyagot, amit a helyettesítő vagy a vezetés számára kijelöl. 

 Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal 

előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra 

(foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezheti. 

 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzások esetén 

– lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő 

pedagógust legalább 1 nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták 

meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 

 A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját – a munkaidőkeretre 

vonatkozó rendelkezések (Mt. 118/A.§) alapulvételével – oly módon kell 

megszervezni, hogy a pedagógus a heti kötelező óraszáma egy tanítási évre 

jutó időkeretét teljesíteni tudja. Ehhez a munkáltató a pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret 

kialakításával szervezi meg. A tanítási időkeretet a következők szerint kell 

megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok számát meg kell szorozni a 
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pedagógus-munkakörre megállapított heti kötelező óraszám egy ötödével. A 

tanítási időkeretet az adott tanítási napra a pedagógus kötelező órájának 

terhére tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan 

kieső tanítási nap után, amely az Mt. 151. §-ának (2) bekezdéséven megjelölt 

távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára esik. A nevelési-oktatási 

intézmény vezetője a fenntartó egyetértésével meghatározhatja azokat a 

távolléteket, amelyekkel a tanítási időkeretet csökkenteni lehet. A tanítási 

időkeret teljesítésénél a ténylegesen megtartott, továbbá a pedagógus heti 

kötelező órájának teljesítésébe beszámítható órák vehetők figyelembe. A 

rendes munkaidőn belül végzett tanításért óradíj a tanítási időkereten felül 

teljesített többlettanításért állapítható meg. 

 

A pedagógusok tanítási időkeretének meghatározásakor figyelembe vesszük a 

versenyre kísérésre, továbbképzésre, mérés-értékelésre, vizsgáztatásra, 

tanulmányi kirándulása, erdei iskolára fordított időt. 

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak 

munkarendjét az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan 

működése érdekében. 

 

A rendkívüli események bekövetkeztekor szükséges teendők: (8/2000. (V.24.) 

3/2.a.) 

Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amely bekövetkeztét előre nem 

lehet látni. 

A riasztás módja: Háromszor három szaggatott csengő. A sorakozás és az épület 

elhagyásának rendje, menekülési útvonal: 

 

Tűzriadó terv: 

Kézi tűzriadó gomb megnyomásával és hangjelzésre. 

 

Menekülési útvonalak: 

Szintenként ki vannak táblázva. 

 

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel: 

 a gyerekek, tanulók szülei: Minden esetben a földszinti ügyeletes nevelőt 

megkeresve segítséget kér a bent tartózkodás okához. 

 mindazon személyek, akiknek semmilyen kapcsolata nincs az intézménnyel, 

hanem üzleti (pl. zöldségárus, stb.) tevékenységgel vagy bármilyen más eseti 

ügyekkel kapcsolatosan kívánnak az intézménybe belépni, benntartózkodni 

(pl. terembérlés, stb.) napközben: Minden esetben az intézmény vezetőjét kell 

megkeresni, a bent tartózkodásra engedélyt kérni. 
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Az épületben – 15.30 óra után – a szülők a gyerekeket a földszinten (aula) várják 

meg. 

 

Be kell szerezni a szülők írásbeli nyilatkozatát minden olyan iskolai döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul (pl. egyenruha, tornafelszerelés, 

köpeny, stb.). Ez nem vonatkozik az étkezési díj fizetésére. 
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10. A NAPKÖZI OTTHONBA, TANULÓSZOBÁRA, 

SZAKKÖRBE VALÓ FELVÉTEL DÖNTÉSI ELVEI ÉS A 

MŰKÖDÉSI RENDJÜK 
 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – 

tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 mazsorett csoport, 

 diáksport egyesület szakosztályai. 

 

A tanulók egész napos foglalkoztatásáról napközi és tanulószoba szervezésével 

lehet gondoskodni. 

A napközi otthonba, ha a létszámkeret engedi, mindenkit fel kell venni, aki oda 

jelentkezik. 

Ha több a jelentkezők száma a megengedett létszámkeretnél, akkor 

 az állami gondozott 

 a veszélyeztetett helyzetű 

 a hátrányos helyzetű 

 gyermekét egyedül nevelő szülő 

 mindkét szülője dolgozik  

sorrendben kell felvenni. 

Egész napos oktatás 1-4. évfolyamon, napközis csoportok 5-8. osztályig 

működnek. Az 5-8. osztályos tanulók minden év utolsó tanítási napjáig kérhetik 

felvételüket a következő tanévre napközis csoportba vagy tanulószobára 

(következő tanév elején indokolt esetben). A jelentkezés egyben 

kötelezettségvállalás. A napközis, tanulószobai jogviszony megszűnéséhez szülői 

kérelem szükséges. 

A tanulók felvételéről az iskolavezetés dönt. A tanulók foglalkoztatása szorgalmi 

időben 1-4. évfolyamon napi négy és fél óra, 5-8. évfolyamon napi 3 óra. 

A szülők írásbeli vagy személyes kérelmére a tanulók engedélyt kaphatnak a 

napköziből való korábbi távozásra. 
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Az egész napos iskola 

 

(1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha  

érintett tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik 

iskolába történő átvételével gondoskodik annak a tanulónak az ellátásáról, aki 

– kiskorú tanuló esetén akinek a szülei – nem kívánja ezt az ellátást igénybe 

venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és 

egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen 

szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell 

megszervezni. Az iskola a pedagógiai programját az Nkt. 26. § (3) 

bekezdésben meghatározottak alapján készíti el. 

(2) Az egész napos iskolai nevelés-oktatást a közoktatási törvény 52. §. (3) 

bekezdésében az adott évfolyamra meghatározott kötelező tanórai 

foglalkozások megtartásával, továbbá legalább az 52. §. (7) bekezdésében és 

az 53. §. (4) foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell 

megszervezni, biztosítva továbbá az 52. §. (11) bekezdésében szabályozott 

egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet. 

(3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani 

a.) a segítségnyújtás a házi feladatok elkészítéséhez, 

b.) a tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai 

támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni 

tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek, 

c.) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 

(4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése 

esetén is biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást és étkeztetést 

mindazon tanulók számára, akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelnek. A fenntartónak az intézményvezető közreműködésével meg kell 

teremetenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói 

biztonságos iskolai tárolásához. 

(5) E szakasz rendelkezéseit az iskolaotthonos nevelés-oktatásra kifutó 

rendszerben kell alkalmazni. 

 

A napközi és a tanulószoba rendje:  

 Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. Tanórán kívüli foglalkozás pl.: a tanulószoba. Ezt oly módon kell 

megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai 

felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. 

 A szülő joga, hogy kérje, gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe 

vehesse (20/2012.VIII.31. 19.§). 

 A szülő kötelessége: elősegítse gyermekének a közösségbe történő 

beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak 

elsajátítását. 

 A pedagógus joga, hogy irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, minősítse a 

tanulók teljesítményét (38. §). 
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 A tanuló joga, hogy tanulószobai ellátásban részesüljön  

 A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a választott foglalkozásokon, 

megtartsa a tanórán kívüli foglalkozások rendjét (12. §.). 

 

A tanuló fegyelmi felelőssége: 
A fegyelmi eljárást indíthat a nevelőtestület, az igazgató, igazgatóhelyettes. Az 

eljárás menete: szülői értesítés, fegyelmi tanács kijelölése (tagjai: osztályfőnök, 

igazgató, dök-képviselő), fegyelmi tárgyalás, fegyelmi határozat. A fegyelmi 

határozat döntései lehetnek: igazgatói megrovás, tantestületi megrovás, más 

osztályba való áthelyezés, más iskolába történő áthelyezés (32. §). 

Tanköteles korú tanulóval szemben ez a fegyelmi büntetés nem alkalmazható. 

 

A napközi és a tanulószoba házirendje: 

 A nyugodt, csendes tanulás feltételeinek megteremtése (tanuló, nevelő 

részéről) 

 összesített órarend,  

 egyéni, délutáni elfoglaltságok, 

 aktuális, napi, szabadidős programok kiírása, tudatosítása. 

 Szülői igazolások: egyéni, rendkívüli elfoglaltságok esetén. 

 Betegség esetén: orvosi igazolások. 

 

A napközi és a tanulószoba időrendje, napirendje: 

 Kezdés: a tanítási órák után. Tanulási idő 14.30 – 15.30 óráig, felsőben 

ezenkívül 15.40 – 16.15 óráig. Értéktárgyakért az iskola teljes felelősséget 

nem vállal. 

 A tanulók az iskolai uzsonnát kulturált körülmények között fogyasztják el. 

 A tanulószobai foglalkozás befejezése: 16.30 órakor (korábban a foglalkozást 

a tanuló csak nevelői engedéllyel hagyhatja el). 

 

A tanuló joga: 

 A délutáni szabadidős foglalkozásokon való részvétel (előzetes bejelentés 

alapján szülői engedéllyel). 

 

A tanuló kötelessége: 

 Az egyéni felkészülés a másnapi tanórákra (az egyéb tevékenység esetén is). 

 

A tanuló részére a napközi és a tanulószobai foglalkozás ideje alatt is biztosított a 

könyvtárban, a szabadidős programokon való részvétel (a regenerálódás, a 

pihenés, az ismeretszerzés céljából). 

Csendes kikapcsolódásra a foglalkozáson is sor kerülhet a nevelő által szervezett 

keretek között (olvasás, gyűjtőmunka, stb.). 
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A napközis és a tanulószobai foglalkozás: 

 tanulási technikákat sajátíttat el, 

 önálló tanulást igényel a tanulóktól (erre épít), 

 biztosítja a pedagógusi felügyeletet, a tanulásban való segítségadást (esetleg 

egy-egy csoport részére is), a másnapi felkészülést (a nevelő a napközi otthoni 

foglalkozásokhoz hasonlóan egyéni, differenciált foglalkozást is végez, 

meggyőződik arról, hogy a tanulók készülnek-e a szóbeli, megtanulandó 

anyagból, mennyiségileg ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat), 

 tanulópárok működésére ad lehetőséget. 

 

A tanulási tevékenység során a tanulók a délutáni foglalkozásokon: 

 az aznapi leckét tanulják. 

 

A nevelőnek biztosítani kell: 

 a másnapi tantárgyak ismeretanyagának ismétlését, gyakorlását. 

 

A tanuló kötelessége a tanulási folyamatban (tevékenység során): 

 a kulturált, fegyelmezett magatartás társaival, nevelőjével (a helyettesítő 

nevelővel) szemben, 

 az önálló tanulás, a képességek szerinti teljesítés 

 a tanuláshoz szükséges tankönyvek, taneszközök biztosítása. 

 

Kötelezettség elmulasztása esetén elmarasztalásban részesülhet: 

 szaktanári 

 osztályfőnöki 

 igazgatói figyelmeztetésben, megrovásban 

 napközis, tanulószobai csoportból való kizárás. 

Ezek az elmarasztalások tükröződnek a félévi, év végi magatartás, szorgalom 

minősítésben.  

A tanulók az ellenőrző könyvet a délutáni foglalkozásokon is maguknál tartják. A 

tanulószobai foglalkozás csoportvezetője, az ott helyettesítő pedagógusok, az 

intézmény vezetője kapcsolatot tartanak a tanulók szüleivel. Egységesen, 

tárgyilagosan tájékoztatják a szülőket a közösen (tanulók, pedagógusok által) 

kialakított szabályokról, jogokról, kötelességekről. 

Kezdeményezhetik a szülők összehívását. 

A szülők észrevételeiket, kéréseiket időben jelzik a csoportvezetőnek, a 

helyettesítő nevelőnek, az intézmény vezetőjének. 

Kezdeményezhetik szülői értekezlet megtartását. 

 

Szakkörök: 

A tanulók igényeinek megfelelően, képességeik fejlesztése céljából az iskolai 

költségvetés terhére, társadalmi erőforrásból vagy önköltséges szakkörök 

működhetnek. 



 51 

A szakkörnek tagja lehet önkéntes jelentkezés alapján minden tanuló. Felvétele 

egész iskolai évre szól, ehhez a szülő írásbeli beleegyezése szükséges előző év 

május 20-ig. 
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11. A TANULÓK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSÁNAK ELVEI 
 

 A tanuló joga, hogy a nevelési oktatási intézményben, családja anyagi 

helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben, 

tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben 

mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek 

megfizetése alól vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének 

halasztására vagy részletekben való fizetésére (A nemzeti köznevelésről szóló 

tv.58.§. 5. bekezdés). 

 Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az 

összegét, amelyet az iskolafenntartó – a tanulói létszám alapján számítva – 

más célra fel nem használható támogatásként kap, a piaci áron forgalomba 

kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához (tartós tankönyv 

támogatására). 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 

1993.évi LXXIX.tv. 

 „6.§. (1) A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek 

során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

  (2) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat 

veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, 

segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

  (3)  Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

munkájához szükséges feltételekről. 

  (4)  A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy 

milyen időpontban és hol kereshető fel. 

  (5)  A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős feladata különösen: 

  a) az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen 

 problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, 

 hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

 intézményt kereshetnek fel, 

  b) a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott 

 beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál – a 

 veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson 

 megismeri a tanuló családi környezetét, 

  c) gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel 

 meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a 

 gyermekjóléti szolgálatot, 
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  d)  a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az 

 esetmegbeszéléseken, 

  e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeresen vagy 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi 

 a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

 illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az 

 önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén 

 javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő 

 nyújtására. 

  f) az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi 

 a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. 

 gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, 

 ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona, stb.) címét, 

 illetve telefonszámát, 

  g) tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős 

 programokról. 

  (6) Az iskolának és a kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítani a 

szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve a gyógyult szenvedélybeteg 

tanulók beilleszkedésének elősegítésére. 

  (7) Az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt 

a tanulónak és a szülőnek a középiskolai, szakiskolai tanulmányok 

megkezdéséhez. 

  (8) A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási 

intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett 

rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, 

fogyasztása.” 

 

 A gyermekek védelméről szóló törvény 40. §-ában foglaltak szerint a 

gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy figyelemmel kísérje a településen élő 

gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét és segítse a nevelési-

oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak az ellátását. 

  

 Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott látja el 

munkaidejének (heti 40 óra) ötven százalékában a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat. 

 Munkaköri leírásban így a következő szerepel: 

 tantárgyi óraszáma: 11 óra (felkészülés, verseny, stb.), (tanórán kívüli 

tevékenység is lehet benne, pl. szakkör, felzárkóztató). 

 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátására: 20 óra. 
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12. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE   
 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

 

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, 

aki az adott tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

 

A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai 

dolgozókkal az iskola igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell: 

 az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének módját, 

 a felelős dolgozók feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét, 

 a felelős dolgozók díjazásának módját, mértékét. 

 

A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 

a szakmai munkaközösségek, ahol nincs szaktanárok véleményének kikérésével - 

évente a nevelőtestület dönt az alábbiak figyelembe vételével: 

 A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója - az osztályfőnökök, 

valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével - felméri, 

hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló 

részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani, 

valamint tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak normatív 

kedvezményre. 

 A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által 

kiadott igénylő lapon vagy ennek alapján az iskola által szerkesztett lapon 

jelezheti. Ennek benyújtásával együtt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek 

be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságukat igazoló 

okiratot. 

 A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, 

az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot 

és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

 A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, és erről az iskola 

igazgatója írásban értesíti a szülőket. 

 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon 

megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra 

történő felkészüléshez. 

 Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt 

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és 

kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és 
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tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba 

állományába kerül. 

 A 2013/14-es tanévtől az 1. évfolyam államilag biztosított ingyenes tartós 

tankönyvet használ, mely a további években felmenő rendszerben 

bevezetődik. 

 A tartós tankönyvek nyilvántartása a könyvtárban történik. Rongálás esetén a 

szülő köteles megtéríteni az árát. 

 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó 

készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai 

munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják 

ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 

A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartó tankönyv vásárlására, rendelkezésére 

álló összeget az iskola mely tankönyv vásárlására fordítja. 

A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, 

ahol nincs az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét. 

 

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a 

tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 
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13. MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI  
 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 

biztosítják: 

 Az 1. évfolyamon heti 5 óra testnevelés órán. 

 A 2-3. évfolyamon az emelt óraszámú testnevelés oktatás keretében heti 5 

tanítási órán. 

 A 4. évfolyamon heti 3 kötelező testnevelés órán, 

a többi tanítási napon pedig játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

 Az 5. évfolyamon heti 5 testnevelés órán. 

 A 6-7. évfolyamon az emelt óraszámú testnevelés oktatás keretében heti 5 

tanítási órán, tömegsport foglalkozáson. 

 A 8. évfolyamon a heti 2 vagy 3 kötelező testnevelés óra, 

az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, melyek 

tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak 

 A napközi otthonban és a tanulószobán a játékos, egészségfejlesztő 

testmozgás. 

 

A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolában működő diáksportköri 

egyesület szakosztályainak keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola 

minden tanulója jogosult részt venni, aki a sportegyesületi tagdíjat befizeti. 

 

Az iskola igazgatója az iskolában működő diák sportegyesülettel együttműködési 

megállapodást köt, melyet évenként felül kell vizsgálni. 

 

A tanórán kívül szervezett diák sportegyesületi foglalkozásokon való 

részvételhez az iskola biztosítja, hogy 

 az őszi, téli és tavaszi szünetben: a tornaterem, sportudvar, edzőterem, stb. 

tanár felügyelete mellett nyitva legyen. 

 

A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben 

kell meghatározni. 
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14. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI 

FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA  
 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 

igazgatója vagy fenntartója megállapodást köt az iskola-egészségügy vezetőjével. 

 

A megállapodásnak biztosítania kell: 

 az iskolaorvos rendelését 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi 

területeken: 

 fogászat: évente 1 alkalommal (fogorvosok) 

 belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal 

 szemészet: évente 1 alkalommal. 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát 

(minden évben a 8. osztályosok), 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági 

szűrővizsgálata évente minimum 4 alkalommal, de havi rendszerességgel és a 

felmerülő igény szerint történik. 

 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola felnőtt felügyeletet biztosít. 

 

Iskolaorvosi – védőnői ellátás 
Szolgáltató neve:  Városi Önkormányzat Rendelőintézete 

   3950 Sárospatak, Comenius u. 20. 

   Telefon: 06-47/513-110; fax: 06-47/311-400 

Védőnők neve: Lukács Györgyné 

Rendelkezésre állás helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sp., Petőfi u.1. 

       Védőnői szoba, Sp., Comenius u. 16. 

Rendelkezésre állás ideje: szerda 8 – 14 óráig 

Elérhetősége:  06-47/313-137 

   06-20/236-6508 (Lukács Györgyné) 

Iskolaorvos neve: Dr. Kántor Irén 

Elérhetősége: Gyermekorvosi Rendelő, Sárospatak, József A. u. 24. 

   Telefon: 06-47/313-830 
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15. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A 

TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉ-

SÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI 

VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK)  
 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 

részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek 

veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

15.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatosan 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskola munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó 

tervnek a rendelkezéseit. 

 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni és 

dokumentálni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával 

kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-

megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Kötelesek ügyelni arra, hogy a 

rájuk bízott gyerekek mindig felügyelet alatt, a látókörükben legyenek. 

 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a 

tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az 

egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a 

különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat 
(rendkívüli órák, iskolai ünnepélyek, rendezvények). 

 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését 

szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni 

kell: 

az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

a Házirend balesetvédelmi előírásait, 

rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, 

stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a 

menekülés rendjét, 

a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások, stb.) előtt. 
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 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét. 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti 

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 

időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. 

 

A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A 

munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az 

ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzata tartalmazza. 

 

 

15.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés 

vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulók elsősegélyben kell részesítenie; 

 ha szükséges, orvost kell hívnia; 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie; 

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet vagy rendkívüli eseményt azonnal 

jeleznie kell a szülőnek és az iskola igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó 

is köteles részt venni. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 

csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben 

mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell 

várnia az orvosi segítséget. 

 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy 

hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
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15.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb 

jogszabályok előírásai alapján 
 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni és e balesetekről internetes jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a 

szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A jegyzőkönyv 

elkészítését az érintett pedagógus és az iskolatitkár végzi. 

 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos 

baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi 

szabályokat az iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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16. DOLGOZÓI JUTTATÁSOK 
 

16.1. Munkaruha, munkaköpeny, védőszemüveg odaítélésének feltételei 
 

Munkaruha 
Takarítók 

Szaktanárok (köpeny): 

- technika, rajz, számítástechnika, fizika 

Testnevelő tanárok 

Kémia szakos tanár 

15.000 Ft/év 

6.250 Ft/év 

 

15.000Ft/év 

6.250Ft/év 

 

Az összeg az évi infláció mértékével folyamatosan növekedhet a fenntartó 

jóváhagyásával.  

A munkaruha kifizetése a tárgyévben az igazgató egyeztetésével történik. 

 

Védőszemüveg 

A munkáltató védőszemüveggel kapcsolatos kötelezettségeit a képernyő előtti 

munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI.3.) EüM rendelet előírásai szabályozzák. A módosítást a 3/2002. 

(VIII.30.) ESzCsM rendelet iktatta be. 

2/2022.(VIII.30.) ESzCsM rendelet 2. § c) pontja alapján: 

„Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi 

munkaidejéből négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz 

használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.” 

 

Ennek a rendeletnek megfelelően iskolánkban képernyős munkakörben az 

iskolatitkár dolgozik. 

A dolgozó az orvos által megállapított látásromlás (dioptriaváltozás) esetén 

jogosult ismételt védőszemüvegre. A dioptria mértékéről szóló igazolást a 

számlához mellékelni kell. 

Iskolai hozzájárulás: lencse monitorszűrő réteggel + keret 25.000 Ft értékben. (A 

keret hozzájárulása az infláció mértékével nő a fenntartó jóváhagyásával.) 

 

16.2. Rendkívüli juttatás 

A fenntartó jóváhagyásával temetési segély fizethető közeli hozzátartozó 

(házastárs/élettárs, szülő, gyermek, testvér) halála esetén. 
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17. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES 

 TEENDŐK  
 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan 

előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét 

akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és 

egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola 

épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli 

eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola 

igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket kézi csengővel 

(kolomppal) és verbális módon értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul 

hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv 

mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók 

részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
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 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e 

esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia és a napló hiányzók 

névsorával összevetni! 

 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola 

igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően 

a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye 

szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által 

meghatározott szombati napokon be kell pótolni. 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó 

terv” tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők 
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részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való 

fenyegetés esetére („bombariadó terv”) tartalmazza. 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 

történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény 

igazgatója a felelős. 

 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő 

kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A 

gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény 

minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi 

helyiségeiben kell elhelyezni: 

 Porta (Sárospatak, Petőfi utca 1.). 
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18. ETIKAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A pedagógus és az iskola valamennyi dolgozója köteles az alábbiak szerinti 

magatartást tanúsítani: 

 Az iskola pedagógusai és más dolgozói a tanulóktól vagy azok 

hozzátartozóitól – a mindennapi életben szokásos figyelmesség kivételével – 

ajándékot, kölcsönt és jogtalan előnyt nem fogadhatnak el. 

 A tanulók munkáját magáncélra sem tanítási időben, sem azon kívül igénybe 

venni nem szabad. 

 A pedagógus a saját tanítványait magántanítványként nem taníthatja díjazás 

ellenében. 

 A tanulók és a szülők között mindennemű pénzgyűjtés, sorsjegyárusítás tilos! 

A tilalom nem vonatkozik a tanulmányi kirándulásra és a diákönkormányzat, 

DSE által szervezett rendezvényekre való pénzgyűjtésre (mozi, hangverseny, 

színház, balesetbiztosítás, stb.). Az engedély körébe tartozó ügyeket a tanuló 

vagy szülő aláírásával igazolni kell. 

 Bárminemű kereskedelmi tevékenység, árusítás a tanulók körében nem 

folytatható! 

 A pedagógus a hivatali titkot minden körülmények között köteles megőrizni! 

Hivatali titoknak minősül az iskolában a neveléssel-oktatással, a tanulókkal és 

a nevelőkkel, dolgozókkal kapcsolatos minden információ, esemény, adat. 

 Intézményt érintő nyilatkozatokat csak az igazgató engedélyével lehet tenni. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a Szülői Szervezet Választmánya és a Diákönkormányzat 

egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület, 

 az iskola igazgatója, 

 a Szülői Szervezet Választmányának iskolai vezetősége, 

 a Diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további 

rendelkezéseket önálló szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen 

szabályzatok, utasítások előírásait az iskola igazgatója a Szervezeti és Működési 

Szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. 
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MELLÉKLETEK 
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1. sz. melléklet 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata 

 

I. A könyvtár típusa, feladata: 

A könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményeként működő iskolai 

könyvtár. Biztosítja az általános iskola oktató-nevelő munkájához szükséges 

dokumentumokat (könyv, folyóirat és egyéb információs anyag). Különféle 

szolgáltatásaival segíti a tanulók olvasóvá nevelését, dokumentumokban való 

tájékozódását, önálló ismeretszerzésre való nevelését. Biztosítja az iskola 

vezetése és a pedagógusok számára szükséges szakirodalmat. Lehetővé teszi a 

használók számára az érdeklődési körüknek megfelelő szépirodalmi 

dokumentumokat. 

 

a) A könyvtár használói: pedagógusok, az iskola tanulói. 

 

b) 1. Alapfeladatok: 

 a könyvtári dokumentumok folyamatos fejlesztése, megfelelő szintű feltárása 

és a használók rendelkezésére bocsátása; 

 tájékoztatás a dokumentumokról és könyvtári szolgáltatásokról; 

 tantárgyakhoz kapcsolódó könyvtári órák, foglalkozások tartása; 

 egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása; 

 a dokumentumok kölcsönzése, ezen belül a tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzése is. 

 

c) 2. Kiegészítő feladatok: 

 tanórán kívüli könyvtári foglalkozások tartása; 

 kapcsolattartás a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral, közös szervezésű 

programok kialakítása, lebonyolítása; 

 kapcsolattartás A Művelődés Háza gyermekrendezvényeivel. 

 

 

II. A könyvtár gyűjtőköre: 

A könyvtár alapfokú oktatási és szakkönyvtár minőségben a feladatok ellátásához 

szükséges dokumentumokat szem előtt tartva a pénzügyi kereteket, a 

könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételét. Beszerzi szisztematikusan 

gyűjtve a pedagógiai, tudományos, történelmi, földrajzi, helyismereti, 

honismereti, művészeti, természettudományi tartós használatra szánt könyveket, 

segédkönyveket, szépirodalmi műveket és az oktató-nevelő munka 

szemléltetéséhez, a tananyagok könnyebb megértéséhez szükséges képi és 

elektronikus információhordozókat is. 

Válogatva szerzi be a többi tudományhoz tartozó dokumentumokat. 
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A költségvetési keretösszegen túl igyekszik a könyvtár pályázat útján is 

gyarapodni. 

Gyűjteménye olyan ismerethordozókkal is gyarapszik, melyek lehetővé teszik a 

könyvtár-, dokumentum- és információhasználat tanulását és tanítását. 

A szerzeményezést a könyvtáros végzi, melyhez segítséget nyújt az 

iskolavezetés, s melynek fő meghatározója az iskola pedagógiai programja és 

helyi tanterve. 

 

 

III. A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai: 
1. Az 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

módosításáról 

2. Nemzeti alaptanterv 

3. Az iskola pedagógiai programja 

4. A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998.(IV.8.)MKM rendelete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM 

rendelet módosításáról 

5. A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998.(II.18.)MKM rendelete a 

tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről. 

6. Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a 

tankönyvfejlesztéshez. 

7. A művelődési és közoktatási miniszter 25/1998.(VI.9.)MKM rendelete a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 

10/1994.(V.13.) MKM rendelet módosításáról. 

 

 

IV. Gyűjtőköri utasítás: 

A könyvtárban az állomány elhelyezése szak- és szépirodalmi állományra, 

gyermekversek, sorozatok és gyermekmesék állományára tagolódik. Ezt egészíti 

ki a kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, összefoglaló művek, stb., 

melyek csak helyben használhatók). 

A szabályozás az ETO tudomány területeinek felel meg. Beszerzésnél a szak- és 

ismeretterjesztő irodalom a teljes állomány kb. 60 %-át teszi ki. 

 

Szakirodalmi állomány: 

000 Általános művek 

 Minden olyan irodalom és eszköz, mely szerkezetében, felépítésében, 

tartalmában új ismeretet hordoz. A gyermekek részére kiadott 

kölcsönözhető dokumentumok fejlesztése folyamatos. 

 Erősen válogatva szerezzük be a dokumentumokat. 
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100 Bölcselet, filozófia, pszichológia, erkölcs, esztétika. 

 Kiemelten szerzendők be a személyiségfejlesztést, erkölcsi nevelést, lelki 

higiénét ismertető művek. 

 A filozófia körébe tartozó dokumentumokat erősen válogatva szerezzük 

be. 

 

200 Vallástudomány, mitológia 

 Igényesen válogatva szerezzük be a vallással kapcsolatos 

dokumentumokat. Főbb hangsúlyt az ismeretterjesztő művekre fektetünk, 

kiemelve a bibliai történeteket, meséket. 

 

300 Társadalomtudományok 

 Válogatva szerezzük be az ismeretterjesztő könyveket, elsősorban 

állampolgári ismeretekre vonatkozó műveket. A nevelői szakállományt 

teljességre törekvően bővítjük, ide sorolva a jogszabályokat és közlönyöket 

is. Néprajzi gyűjtemények közül a hagyományőrző, mesterségeket 

bemutató ismerethordozókat részesítjük előnyben. 

 

301 Szociológia 

 Iskolatörténettel kapcsolatos dokumentumok teljességére törekszünk, s a 

történelemtanuláshoz szükséges szociográfiai dokumentumokat szerezzük 

be válogatva. 

 

330 Közgazdasági tudományok 

 Főleg a pedagógusok számára szerzünk be erősen válogatva nemzetközi és 

hazai gazdaságról szóló műveket. 

 

340  Jogtudomány 

 Teljességgel szerzeményezzük a jogszabályköteteket, útmutatókat. 

 

350 Közigazgatás, közrendészet 

 Beszerezzük a KRESZ szabályokat tartalmazó könyveket és 

videofelvételeket. 

 

355 Hadtudomány 

 Válogatva szerzeményezzük az e témában megjelent gyerekek számára 

kiadott helytörténetei és történelmi szempontból fontos dokumentumokat. 

 

370 Pedagógia, pályaválasztás 

 Teljességre való törekvéssel gyűjtjük az oktatásügy szabályozására 

vonatkozó ismerethordozókat, a pedagógia körébe tartozó kézikönyveket, 

sorozatokat, időszaki kiadványokat, 1-8 osztályra szóló tantárgy-metodikai 

sorozatok köteteit, melyek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódnak. 
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 Nem hiányozhatnak a különböző felvételi, pályaválasztási szakmákat 

ismertető művek sem. 

 

390 Néprajz 

 Válogatva gyűjtjük be az e témakörben megjelent könyveket. Fő hangsúlyt 

fektetünk a helytörténeti feldolgozásra ajánlott művek közül a néprajzi 

kiadványokra, a nép kézművességet bemutató művekre. 

 

500 Természettudományok (matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia) 

 Beszerzendő minden olyan mű (segédkönyv, lexikon, enciklopédia, stb.) 

amely e követelményeknek megfelel. Beszerezzük a természet 

jelenségeivel, összefüggéseivel, törvényszerűségével kapcsolatos 

ismeretterjesztő műveket. Ide sorolandók a különböző tantárgyak 

tanításához, ismereteinek elsajátításához szükséges szakkönyvek, játékos 

matematikai, fizikai, kémiai összefoglalók. Kiemelten gyűjtjük a 

környezet- és természetvédelmi ismerethordozókat. 

 

580 Növénytan 

590 Állattan 

 Gyűjtjük a növény- és állathatározókat, a népszerű gyermeksorozatokat 

(búvár), kiadványokat. 

 

600 Alkalmazott tudományok 

 Beszerezzük a felfedezőkről, tudósokról, találmányaikról szóló 

ismeretanyagot. 

 

610 Orvostudományok. Egészségügy 

 Válogatva gyűjtjük a tanulók biológiai érettségének megfelelő felvilágosító 

könyveket, az egészséges életre nevelést szolgáló műveket, valamint a 

biológia tantárgyhoz szükséges dokumentumokat. 

 

620 Technika 

 Válogatva gyűjtjük a technikai alapismereteket, a technika fejlődését 

bemutató ismeretterjesztő könyveket. 

 

635 Kertészet 

636 Állattartás 

641 Háztartás 

 Válogatva szerezzük be a házi kertészkedésről, lakásban nevelhető 

növényekről szóló kiadványokat, a gyerekek számára tartható 

háziállatokról szóló műveket, a háztartás (szabás, varrás, kötés, horgolás) 

mintakönyveit. 
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700 Művészetek – játék, sport 

 Válogatva szerezzük be az általános ismereteket nyújtó könyveket, 

művészeti korokat, stílusokat bemutató dokumentumokat. Az összefoglaló 

műveket részesítjük előnyben. A zenei dokumentumok közül azokat 

szerezzük be, melyek segítik a zenei ismeretek megalapozását, a 

zeneirodalomban való tájékozódást. Gyűjtjük válogatva a 

játékgyűjteményeket, logikai játékokat tartalmazó műveket. Ezen kívül a 

sportágakkal, iskolai testneveléssel foglalkozó könyveket, a sportágak 

szabálykönyveit, melyek kapcsolódnak az iskolai oktatáshoz. 

 

800 Nyelvészet és irodalomtudomány 

 Gyűjtése széleskörű. A nyelvhelyességgel, nyelvműveléssel kapcsolatos 

ismeretterjesztő műveket, az anyanyelv rendszerét, a magyar helyesírás 

szabályait bemutató műveket szerezzük be. Ide soroljuk még az idegen 

nyelvek tanulását segítő műveket, szótárakat. Gyűjtjük a világirodalommal 

kapcsolatos műelemzéseket, a versmondás, az olvasás művészetét 

ismertető műveket. 

 A magyar irodalom témaköréből beszerezzük a népszerű irodalmi 

műveket, életrajzokat, irodalmi elemzéseket, az „Így élt...” sorozat köteteit. 

 

900 Földrajz, történelem, honismeret 

 Gyűjtjük az országunkról, szülőföldünkről szóló munkákat, 

olvasmányokat. Ide soroljuk a világ országait bemutató műveket, 

útleírásokat is. Válogatva szerezzük be a történelmi életrajzokat, történelmi 

ismereteket tartalmazó műveket. Teljes mértékben beszerzendő a legújabb 

történelmi olvasókönyv, a világtörténelmi és hazai történelemmel 

foglalkozó kötetei. 

 

Szépirodalmi állomány: 

1. Képeskönyvek, költemények, sorozatok 

 Alsó tagozatos tanulók, főleg az olvasást kezdők számára gyűjtjük a 

kisszövegű képeskönyveket, találós kérdéseket, mondókákat, verseket. Ide 

soroljuk a Már tudok olvasni, a Búvár és Kolibri zsebkönyveket és a Bölcs 

bagoly sorozat ismeretterjesztő köteteit. Gyűjtjük a gyermekverseket, 

klasszikusok verseit is. 

 

2.  Meséskönyvek 

 Teljeskörűen szerezzük be a népmeséket, magyar- és világirodalom 

mesíróinak klasszikus alkotásait, besorolva a maiakat is. 

 

3.  Regények, elbeszélések, történetek 

 A tananyaghoz kapcsolódó magyar és külföldi klasszikus alkotásokat, a 

kötelező és ajánlott irodalmat a teljesség igényével gyűjtjük. Beszerzi a 

gyermekekről szóló, gyermekeknek szóló regényeket és elbeszéléseket, 
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rövid történeteket, érdekes tudnivalókat, gyermeksorozatokat, állatokról, 

természetről szóló regényeket és elbeszéléseket is. 

 

4.  Színművek 

 Szerzeményezzük a műsorfüzeteket, színdarabokat, melyek gyermekeknek 

szólnak, valamint az iskolai és nemzeti ünnepélyek lebonyolításához, 

ünnepléséhez szóló kiadványokat. 

 

Kézikönyvtári állomány: 

 Nagy gonddal tervezzük és szerezzük be ezt az állományt. Ide soroljuk a 

lexikonokat, enciklopédiákat, kézikönyveket, adattárakat, szótárakat, 

művészi albumokat, összefoglaló műveket, gyűjteményes munkákat. 

Figyelni kell arra, hogy többkötetes műveknél ne legyen hiány. 

 Fontos az is, hogy mindig új ismeretanyaggal bővüljön az állomány. 

 

 

V. Állománybavétel, - kivonás: 

a) Az állománybavétel az érvényben lévő szabályok szerint történik. A nevelői 

kézipéldányokat (tankönyveket, munkafüzeteket) a brossúra nyilvántartásba 

vesszük fel. Az ideiglenes nyilvántartás adatai nem szerepelnek a csoportos 

leltárkönyvben. 

b) Az állomány nyilvántartásai: 

- címleltárkönyv 

- csoportos leltárkönyv 

- brossúra nyilvántartás 

c) Az állomány feltárása folyamatban van 

- raktári katalógus 

- szerzői és címkatalógus 

d) Az állományból való törlés a 3/1975.(VIII.18.)KM-PM sz. együttes 

rendeletében meghatározottak szerint történik. A törlési jegyzéket az 

igazgatóval engedélyeztetni kell, és csak utána lehet a leltárkönyvekből a 

kivezetést végrehajtani. 

 Amortizációs idő: 

- tankönyvek esetében: 2-3 év 

- egyéb segédletek esetében: 4 év 

 

 

VI. Az állomány védelme: 
A 3/1975.(VIII.18.)KM-PM. sz. rendeletben meghatározottak szerint kell az 

időszaki, teljeskörű állományverziót végrehajtani. 
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VII. A könyvtárhasználók köre: 

Az általános iskola tanulói és az intézményben dolgozó pedagógusok, akik 

kölcsönzés formájában, vagy helybenhasználat során vehetik igénybe a könyvtári 

dokumentumokat. 

Beiratkozni a nyitvatartási idő alatt lehet. Beiratkozási díj nincs, késedelmes 

olvasó sem fizet késedelmi díjat. A kölcsönzési idő 3 hét, mely 

meghosszabbítható. 

A felsorolt dokumentumok az iskola vagyonát képezik, amiért minden használó 

anyagi felelősséggel tartozik. 

 

 

VIII. A könyvtár dokumentumtípusai: 

 könyv 

 kazetta 

 lemez 

 CD 

 DVD 

 

 

IX. A beszerzés formái: 

 vétel 

 ajándék 

 pályázat 
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2. sz. melléklet 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatának melléklete 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben 

meg kell felelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szólóAköznevelési A nemzeti köznevelésről tv, 41§ 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, 

melyekre a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. 

Kivételes esetben (pl. statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál, stb.) 

ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel 

közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő: 

 papír alapú nyilvántartás, 

 számítógépes (elektronikus) nyilvántartás. 

 

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy 

személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény 

egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban részletezett módon. 

 

 

5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri 

leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár. 

 

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár, 

 osztályfőnökök, 

 napközis nevelők,  

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

 

6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók A nemzeti köznevelésről tv. 

38.§ engedélyezett esetekben: 

a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő 

feladatokkal kapcsolatosan: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár. 
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b) a tanulók adatait továbbíthatja: 

 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 

adatot továbbíthatja: igazgató; 

 a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségre vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettes, 

osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az 

érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, 

iskolaváltás esetén az új iskolának továbbíthatja: igazgató, 

igazgatóhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár; 

 szakmai ellenőrzés végzőjének továbbíthatja: igazgató, 

igazgatóhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár; 

 a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 

diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adatot 

továbbíthatja: iskolatitkár; 

 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett 

iskolához, középiskolai intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan 

az érintett középiskolai intézményhez adatot továbbíthat: igazgató, 

igazgatóhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár; 

 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a 

gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot 

továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes; 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- 

és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a 

gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 

céljából adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

 

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell 

nyilvántartani. A személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított közalkalmazotti 

alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított 

gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának 

vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős. 

8. a) A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt 

nyilvántartásokban kell őrizni: 

 összesített tanulói nyilvántartás (vezetéséért felelős: iskolatitkár); 

 törzskönyv (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök); 

 bizonyítvány (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök). 

 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár); 
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 osztálynaplók (vezetéséért felelős. igazgatóhelyettes, osztályfőnökök); 

 napközis és tanulószobai csoportnaplók (vezetéséért felelős: 

igazgatóhelyettes, napközis nevelők, tanulószoba vezető); 

 diákigazolványok nyilvántartása (vezetéséért felelős: iskolatitkár) 

 tanulói azonosító számok nyilvántartása (vezetéséért felelős: 

iskolatitkár). 

b) A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító 

adatait a számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz 

csatolva kell nyilvántartani. Ennek kezeléséért az iskolatitkár a felelős. 

 

9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó 

mindenkori módosításáért az igazgató a felelős. 

 

10. Titoktartási kötelezettség (Mt. 103. § (3).bekezdés) 

A közalkalmazott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, 

valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető 

fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek a közlése a munkáltatóra 

vagy más személyre hátrányos következményekkel járna. A titoktartás nem 

terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 

adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettségre. 

 


