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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 

A Szervezeti és működési szabályzat 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti 
köznevelésről) elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékeny-
ségét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépíté-
sét, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás terüle-
tén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. 

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak 
végrehajtására. 

Az intézmény munkáját az Alapító okiratban foglaltak, a Pedagógiai program, 
az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, valamint e szabályzat alapján végzi. 
A Szervezeti és működési szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok 
hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. 
 

 
 

2. A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 
 
a./  Az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda szervezeti felépítésére 
és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a ne-
velőtestület 2016. november 8-án fogadta el, 2017. január 3-án lép életbe. 
 
b./ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép életbe 

és határozatlan időre szól. 
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II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 
1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alaptevékenysége, alapvető céljai 
 
MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 
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Az 

Szent Miklós Görög-
katolikus Általános 
Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 
 
Szent Miklós Görög-
katolikus Iskola és 
Óvoda 
201577 
3780 Edelény, Bor-
sodi út 36/b 
2011 
Szent Miklós Görög-
katolikus Általános 
Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 
Rakacaszendi Gö-
rögkatolikus Tagis-
kola és Tagóvoda 
Rakacaszendi Gö-
rögkatolikus Tagis-
kola és Tagóvoda 
3826 Rakacaszend, 
Rózsadomb út 17. 
Szent Miklós Görög-
katolikus Általános 
Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola, Oltalom Tag-
óvodája 
3780 Edelény, Mik-
lós Gyula út 3. 
Miskolci Apostoli 
Exarchátus 
3526 Miskolc, Szeles 
utca 59. 
Miskolci Egyházme-
gye 
3526 Miskolc, Szeles 
utca 59. 
Miskolci Apostoli 
Exarchátus 
3503 Miskolc, Pf.: III 
Tel.: 46/509-
889,46/321-703 Fax: 
(46) 509-890 
Önálló egyházi jogi 
személy. 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 1. 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 
Többcélú, közös 
igazgatású közokta-
tási intézmény 
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intézmény neve: 
 
 

vid neve: 
Az intézmény OM azonosítója: 

Az intézmény székhelye: 
Az alapítás éve: 
Tagintézmény: 

 
Rövid neve: 

Tagintézmény címe: 
 
 
 
 

Az alapító szerv neve: 
Székhelye: 

Az intézmény fenntartója: 
Székhelye: 

Levelezési címe: 
 
 

Fenntartó jogállása: 
Törvényességi felügyelet: 

 
Működési területe: 

Az intézmény típusa: 

(Óvodai nevelés, 
általános iskolai 
nevelés, oktatás. 
Alapfokú művészet-
oktatás: a Miskolci 
Egyházmegye a 
székhelyen és valam-
ennyi intézményében 
igény szerint biztosít-
ja 
az alapfokú művé-
szetoktatást.) 

Évfolyamok száma: Székhelyen: általános 
iskola 1-8. évfolyam, 
Székhelyen, és a 
Miskolci Egyházme-
gye  valamennyi 
intézményében igény 
szerint: 12 évfo-
lyammal működő 
alapfokú művészet-
oktatás (1-2. évf. 
előképző, 1-6.évf. 
alapfok, 7-10. évf. 
továbbképző). 
Tagintézményeiben: 
1 összevont óvodai 
csoport  
2 összevont általános 
iskolai osztály 1-4. 
évfolyamon. 
 

Az intézménybe felvehető 
maximális tanulólétszám: 

Székhelyen: 1-8. 
évfolyam 720 fő. 
Tagintézményben: 
tagóvoda: 23 fő, 
tagiskola 25 fő. 
Székhely, tagiskola 
és tagóvoda össze-
sen: 768 fő. 
 
Alapfokú művészet-
oktatás tekintetében: 

Székhelyen:klasszikus zene: fafúvós tan szak: 18 fő, akkordikus 
tanszak: 41, bi Ilentyűs tan szak: 23 fő, vonós tanszak: 6 fő; 
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Népzene: pengetős tanszak: 10 fő, vonós tanszak: 3 fő; 
Táncművészet: társastánc 20 fő, néptánc: 20 fő,  

Képző- és iparművé-
szet: festészet:48 fő 

Homrogdi Görögkatolikus Általános 

Iskola és Óvodában: 
klasszikus zene: 
akkordikus tanszak: 
12 fő, billentyűs 
tanszak: 10 
fő, 
Népzene: fúvós tan-
szak: 8 fő, pengetős 
tanszak: 10 fő; 
Táncművészet: tár-
sastánc: 24 fő, nép-
tánc: 24 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: 24 fő. 
H.G.Á.I.Ó. Szent 
Gergely Gk Általá-
nos Iskola és Óvodá-
ban: 
klasszikus zene: 
billentyűs tan szak: 
10 fő, 
Népzene: fúvós tan-
szak: 5 fő, pengetős 
tanszak: 4 fő, 
Táncművészet: nép-
tánc: 14 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: 8 fő 
Rakacaszendi Gö-
rögkatolikus Tagis-
kola és Tagóvodá-
ban: 
klasszikus zene: 
akkordikus tanszak: 
5 fő, vonós tanszak: 
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2 fő; 
Népzene: fúvós tanszak: 6 fő, pengetős tanszak: 4 fő, vonós 

tanszak: 2 fő; Tánc-
művészet: néptánc: 
12 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: 8 fő 
Szent Miklós Óvoda, 
Bölcsőde és Családi 
Napközi (Miskolc, 
Bocskai út 7.): 
klasszikus zene: 
akkordikus tanszak: 
6 
Népzene: táncművé-
szet: néptánc: 15 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: 6 fő 
Szent Miklós Óvoda 
Kórházi Tagóvoda: 
klasszikus zene: 
akkordikus tanszak: 
la, 
Népzene: Táncművé-
szet: néptánc: 20 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: 1O fő 
Angyalkert Görögka-
tolikus Óvoda: 
Táncművészet: nép-
tánc: 10 fő, 
Képző- és iparművé-
szet: festészet: l O fő 
Székhely és telephe-
lyek összesen: 468 
fő. 
Mindösszesen:1236 
fő. 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy-
ként működő, egyhá-
zi fenntartású közok-
tatási 
intézmény. 

Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálko-
dó. 

Székhely intézmény: 
 

Alaptevékenység TEÁOR 8520 

Nappali rendszerű, 
általános műveltséget 
megalapozó általános 
iskolai nevelés-
oktatás. 
Általános iskolai 
tanulók nappali rend-
szerű nevelése, okta-
tása 
(1-4. évfolyam). 
Általános iskolai 
tanulók nappali rend-
szerű nevelése, okta-
tása 
(5-8. évfolyam). 
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Általános iskolai napközi otthoni nevelés. 
Általános iskolai 
tanulószobai nevelés. 
Iskolaotthonos okta-
tás az általános iskola 
1-4.évfolyamán. 
Különleges helyzet-
ben lévő tanulók 
támogatása: 
- képesség-
kibontakoztató felké-
szítés, 
- személyiségfejlesz-
tő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató 
foglalkozás, 
- integrációs felkészí-
tés. 
Kizárólag magyar 
nyelven folyó roma 
kisebbségi oktatás. 
Két tanítási nyelvű 
oktatás. 
1. évfolyamtól ide-
gen nyelv oktatása. 
4. évfolyamtól emelt 
szintű nyelv oktatása. 
Kulturális, egyéb 
szabadidős, egész-
ségfejlesztési felada-
tok. 
Bejáró tanulók ellá-
tása. 
Speciális egészség-
ügyi célú testnevelési 
foglalkoztatás, 
gyógytestnevelés. 
Gyermek- és ifjúság-
védelemmel összeg-
függő szolgáltatások. 
Általános iskolai 
felnőtt oktatás. 
Iskolában szervezett 
intézményi közétkez-
tetés. 
Tanulók tankönyvel-
látása. 
Sajátos nevelési 
igényű tanulók nap-
pali rendszerű integ-
rált 
általános iskolai (1-8. 
évfolyam) nevelése, 
oktatása a szakértői 
és 
rehabilitációs bizott-
ság szakvéleménye 
alapján: 
aj testi, érzékszervi, 
értelmi, beszédfogya-
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tékos, autista, a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenessé-
gével küzd. 
b, a megismerő funk-
ciók vagy a viselke-
dés fejlődésének 
súlyos 
rendellenességével 
küzdő tanulók (ezen 
belül pl. 
beszédfogyatékosság, 
diszlexia, diszgráfia, 
diszkalkulia, iskolai 
készségek kevert 
zavara, az iskolai 
készségek nem meg-
határozott 
fejlődési zavara, 
kevert specifikus 
fejlődési zavarok, az 
aktivitás 
és figyelem zavarai 
állnak fenn). 
Tanulási zavarral, 
tanulási nehézséggel 
küzdő tanulók neve-
lése oktatása. 
Iskola-egészségügyi 
és ifjúság-
egészségügyi szol-
gáltatások nyújtása. 
Pedagógiai-szakmai 
feladatok ellátása. 
Pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igény-
bevétele. 
Pedagógus szakvizs-
ga, továbbképzés, 
felkészítés. 
Szakmai és informa-
tikai fejlesztési fel-
adatok ellátása. 

Alapfokú művészetoktatás 
 

Művészeti ágak, tanszakok: 
 

 
 
Zeneművészeti ág 
 
Klasszikus zene 
Fafúvós tanszak 
tantárgyai: furulya. 
Akkordikus tanszak 
tantárgyai: gitár, ütő. 
Billentyűs tanszak 
tantárgyai: zongora. 
Vonós tanszak tan-
tárgyai: hegedű. 
Kötelező tantárgyak: 
szolfézs kötelező (4. 
évfolyamig) 

vagy szolfézs ("B" tagozaton végig) 
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zongora ("B" tagoza-
ton 3. évfolyamtói) 
tanult hangszer (ka-
marazene főtárgynál) 
zongora, illetve 
egyéb hangszer, 
szolfézs, zenetörténet 
zeneirodalom, 
zeneelmélet főtárgy-
nál. 
Kötelezően választ-
ható tantárgyak 5. 
évfolyamtói 
szolfézs, vagy zene-
ismeret, vagy zene-
történet-
zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet, 
vagy kamarazene, 
vagy zenekar, vagy 
kórus. 
Választható tantár-
gyak: improvizáció, 
illetve a klasszikus 
zene 
tantárgyai 
valamint a népzene, 
és az elektroakuszti-
kus zene tantárgyai. 

 Népzene 
 
Fúvós tanszak tan-
tárgyai: népi furulya. 
Pengetős tanszak 
tantárgyai: citera. 
Vonós tanszak: népi 
hegedű. 
Kötelező tantárgyak: 
népzenei ismertek, 
szolfézs kötelező (4. 
évfolyam ig) vagy 
szolfézs, ("B" tago-
zaton végig) zongora 
("B" 
tagozaton 3. évfo-
lyamtói). 
Kötelezően választ-
ható tantárgyak: 
népzeneismeret vagy 
szolfézs (5. évfo-
lyamtól) vagy nép-
rajz (5. évfolyamtól), 
vagy 
népi kamarazene (5. 
évfolyamtól), vagy 
népi zenekar (5. 
évfolyamtól), vagy, 
hangszeres, vagy 
vokális tárgy; népze-
nei 
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ismeretek néprajz népi kamarazene főtárgynál. 
Választható tantár-
gyak: a népzene 
tantárgyai, illetve a 
klasszikus 
zene, és az elektroa-
kusztikus zene tan-
tárgyai. 
 
 
 
 
Táncművészet 
 
Társastánc 
Főtárgyak: gyermek-
tánc, klasszikus ba-
lett, történelmi tár-
sastánc, 
viselkedéskultúra, 
tánctörténet. 
 
Néptánc 
Főtárgyak: népi já-
ték, néptánc. 
Kötelező tantárgyak: 
folklórismeret, tánc-
történet. 
Kötelezően választ-
ható tantárgyak: népi 
ének folklórismeret 
tánctörténet kineto-
gráfia. 
Szabadon választható 
tantárgyak: a tanszak 
bármely, az életkori 
sajátosságoknak 
megfelelő gyakorlati 
tantárgya. 
 
Képző- és iparművé-
szet 
 
Képzőművészet 
Vizuális alapismere-
tek (az előképző 
komplex művészeti 
tantárgya). 
Kötelező tantárgyak: 
rajz-festés-ruintázás 
műhely-előkészítő, 
műhelygyakorlat. 
Kötelező műhely-
gyakorlat választható 
tanszakai: 
képzőművészet: 
grafika, festészet, 
szobrászat. 
Szabadon választható 
tantárgyak: művé-
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szettörténet 
népművészet. 

A vagyon feletti rendelkezés joga: Miskolci Apostoli 
Exarchátus  
3526 Miskolc, Szeles 
utca 59. 

Jóváhagyja a Szerve-
zeti és működési 
szabályzatot. 
Jóváhagyja és ellen-
őrzi az iskola költ-
ségvetését. 
Felügyeleti jogokkal 
rendelkezik. 
Kinevezi és felmenti 
az intézményvezetőt. 
Vitás kérdésekben 
dönt. 
A mindenkori vezető, 
illetve az általa meg-
bízott személy. 
 
Mivel az általános 
iskola katolikus ne-
velési intézmény, 
fölötte az 
egyházi felügyeletet - 
más felügyeletek 
jogkörének sértetle-
nül 
hagyása mellett - a 
Miskolci Apostoli 
Exarchátus minden-
kori 
püspök exarchája 
gyakorolja. 
 

� Iskolánk részt vállal az egyház küldetéséből a keresztény hitre neve-
lés területén. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajá-
tos keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, sze-
lídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés 
igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének megva-
lósítását, szeretetük növekedését.  

� Feladatunk, hogy tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan meg-
ismertessük a tudomány és a kultúra alapjaival.  

� A teljes, testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember ne-
velésére törekszünk, aki érti és értékeli a szépet, és tehetségéhez 
mérten újraalkotja; nyitott a kor kihívásaira, modern és egy-
szersmind az Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű.  

 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 
 

1. Körbélyegző (címeres; 4 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény + 
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7. Hosszú bélyegző (6 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefon: (48) 525-134 
Adószám: 18220306-2-05 
B.sz.: 10700086-66754851-51100005 
 

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
gazdasági ügyintéző 
 
 
8. Hosszú bélyegző (6 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefon: (48) 525-134 
 

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
igazgatóhelyettes 
 
 
9. Hosszú bélyegző (6 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefon: (48) 525-134 
Adószám: 18220306-2-05 
B.sz.: 10700086-66754851-51100005 
 

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgatóhelyettes 
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10. Körbélyegző (3 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény + 
 

 
 

Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
iskolatitkár 
 
11. Körbélyegző (4 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény 1 + 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény 2 + 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény 3 + 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény 4 + 
 

   
 

   
 

Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak (a számozás sorrendjében): 
igazgató(1) 
igazgatóhelyettes (2) 
gazdasági ügyintéző (3) 
gazdasági ügyintéző (4) 
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12. Körbélyegző (címeres; 4 cm; 2 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Edelény + 
 

   
 

Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
igazgató, igazgatóhelyettes 
 
 
13. Körbélyegző (4 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és 
Óvoda Rakacaszendi Tagintézménye + Rakacaszend + 
 

 
 

Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
megbízott 
 
 
14. Hosszú bélyegző (6 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus és 
Óvoda Rakacaszendi Tagintézménye  
3826 Rakacaszend, Rózsadomb út 17. 
 

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
megbízott 
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15. Hosszú bélyegző (7 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefon: (48) 525-134 
  

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
igazgatóhelyettes 
 
 
16. Hosszú bélyegző (7 x 1,5 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefon: (48) 525-134 
Adószám: 18220306-2-05 
  

 
 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
igazgatóhelyettes 
 
 
 

 
17. Körbélyegző (3 cm; 1 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda + Edelény  
 
 
 

   
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak:iskolatitkár 
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18. Körbélyegző (4 cm; 2 db) 
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda + Edelény  4  
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda + Edelény  5 
 
 

   
 

Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak:igazgatóhelyettesek 
 
19. OM bélyegző (1 db) 
OM: 201577 
 

 

 
Használatára a következő a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
iskolatitkár, igazgató, osztályfőnökök 
 
Körbélyegző (1,5 cm; 1 db): 
Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda + Edelény + 

 
Használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: iskolatitkár 
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III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 
 
 

1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 
 

Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdál-
kodási joggal ruházta fel. 
 
A gazdasági szervezet megnevezése 
 
A közoktatási intézmény neve: 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
A közoktatási intézmény székhelye:  3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
Telefonszám: 48/ 525-134 
 
A közoktatási intézmény jelzőszámai:  

Adószáma:    18220306-2-05 
KSH szám:    18220306-8520-552-05 
OM azonosító:    201577 
TEAOR:    85.20 
Tagozatok:    01 általános tantervű oktatás 
TB törzsszám:    - 
Működési engedély száma:  13621-6/2011 
 

A közoktatási intézmény bankszámlavezetője: 
 Neve: CIB Bank Zrt. 
 Címe: 3525 Miskolc, Déryné u.1. 
 
A közoktatási intézmény bankszámlájának száma: 
 Pénzforgalmi jelzőszám:  10700086-66754851-51100005  
 Számlaszám:     lásd. pénzforgalmi jelzőszám 
 
Az intézményi étkezési térítési díjak befizetése: a pénztárban készpénzben. 
 

A közoktatási intézmény általános forgalmi adó befizetésére kötelezett, illetve vis--
szaigénylésére jogosult. 

A közoktatási törvényhez kapcsolódó részbe önállóan gazdálkodó intézmény nincs. 
 

2. Az intézményi vagyonkezelés rendje 
 

Az intézmény feladatellátásához rendelt vagyontárgyak a Miskolci Egyházmegye 
(3526 Miskolc, Szeles u. 59.) tulajdonát képezik, melyek térítésmentes használatba adásra 
kerültek. 

Az intézményi vagyonból a földterület és ingatlanok használati joga a Miskolci 
Apostoli Egyházmegyét illeti meg. A feladatellátást a használatba kapott ingatlan, ingó és 
egyéb vagyon szolgálja. Ennek értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves 
mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 
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3. Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírások 
 

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított 
 és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó szervnek kell 
gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénz-
eszközről. 

A költségvetés előkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának eljárási rendjére, 
a beszámolási kötelezettségre a gazdasági szervezet ügyrendje, a belső gazdálkodási sza-
bályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.  

A tervezés alátámasztásához szükséges analitikus nyilvántartások körét az intéz-
mény az előírtaknak megfelelően vezeti. 

Az intézményvezető és a gazdasági vezető az elemi költségvetésnek megfelelő 
részletezésű költségvetési javaslatot - a kiközölt tervezési szempontok alapján, elkülönítet-
ten tartalmazva a működési, fenntartási előirányzatokat, a kiemelt és rendkívüli céllal fel-
használandó előirányzatokat – jóváhagyásra az oktatási referens elé terjesztik.  
 
4. Kötelezettségvállalás rendje 
 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása során a pénztári és bankszámla 
pénzmozgások bizonylatain az arra jogosultak, ill. felhatalmazottak látják el, az érvényesí-
tést, annak ellenjegyzését. 

A készpénz- és bankforgalmat a pénzkezelési szabályzat előírásainak megfelelően 
bonyolítják. 

A házipénztár pénzkészlet összege (pénztárkeret), az előlegekkel, az utólagos el-
számolásra kiadott összegekkel kapcsolatos engedélyezési, eljárási rend a törvényi változá-
sokhoz igazodva pénzkezelési szabályzatban folyamatosan szabályozott. 
 
5. A számviteli alapelvek, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülése 
 

A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági eseményekről számviteli bi-
zonylatokat állítanak ki, amelyek megfelelnek az előírt alaki és tartalmi követelmények-
nek. 
 
6. A főkönyvi és analitikus nyilvántartások összhangja, a beszámoló valódiságának 

megfelelő számviteli, nyilvántartási rendszerrel történő alátámasztása 
 

A főkönyvi számlákhoz az előírt tartalmú és formájú analitikus nyilvántartásokat 
vezetünk, azok főkönyvi könyveléssel való egyeztetését folyamatosan elvégezzük. A költ-
ségvetési pénzforgalmat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a számviteli 
nyilvántartásba az előírtaknak megfelelő időben - a házipénztárban 
a pénzmozgással egy időben, a bankszámlák esetében a bankkivonatok megérkezésekor - 
rögzítetjük, a bevezetés tényét dokumentáljuk. Az analitikus nyilvántartásokban, biztosított 
a logikailag zárt rendszer. 
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7. A beszámoló, a beszámoló felülvizsgálata, zárszámadás, teljesítés 
 

Az intézmény gazdálkodásáról a számviteli folyamat részeként elkészített elkülöní-
tett elemi szintű beszámolót, a tárgyévet követő év március 31- ig a fenntartó felé nyújtja 
be. 
 
 
8. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése 

 
A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek megha-

tározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenő-
mentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. 

Magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, 
valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon 
határozhatók meg a szervezeti egységei. 

 
Az intézmény szervezeti egységei: 

 
Székhely intézmény: 

- alsó tagozat 
- felső tagozat 
- alapfokú művészetoktatás 

 
Tagintézmény (Rakacaszendi Görögkatolikus Tagiskola és Tagóvoda): 

- óvoda 
- alsó tagozat 

 
Tagintézmény (Oltalom Tagóvoda): 

- óvoda 
 

Telephelyek (alapfokú művészetoktatás): 
- tanszakok 

 
 A közoktatási intézmény élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: 

- igazgató 
- igazgatóhelyettesek 
- gazdasági vezető 
- iskolalelkész 

 
9. Tagintézménnyel, művészeti telephelyekkel való kapcsolattartás 
 

Az igazgató az Oltalom Tagóvodában tagintézmény vezetői megbízást ad egy pe-
dagógusnak. A tagintézmény vezető napi rendszerességgel tájékoztatást ad az óvodai fel-
adatellátási hely eseményeiről. Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek heti rendszerességgel 
személyesen is megjelennek a tagintézményben.  

A rakacaszendi tagintézményben az iskola igazgatója, tagintézmény vezetői megbí-
zást ad egy pedagógusnak. A tagintézmény vezető napi rendszerességgel tájékoztatást ad 
az óvodai és az iskolai feladatellátási hely eseményeiről. Az igazgató vagy igazgatóhelyet-
tesek heti rendszerességgel személyesen is megjelennek a tagintézményben.  
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény telephelyeit havi rendszerességgel, a mű-
vészetoktatás szervezésének feladatkörével megbízott igazgatóhelyettes látogatja. Szükség 
szerinti alkalmakkor az igazgató személyesen is megjelenik. 
 
10. Az intézmény felelős vezetője 

 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát 

 a fenntartó gyakorolja.  
A közoktatási intézmény vezetője  felelős az intézmény szakszerű és törvényes mű-

ködéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és 
dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések te-
kintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorol-
ja. 

A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt, kapcsolatot tart hivata-
los személyekkel. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére 
vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 
 
 
11. A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik: 
 
- az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése, 
- a nevelőtestület vezetése, 
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
- a nemzeti- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 
- a tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök 

munkájának összehangolása, 
- jelen szabályzatban és a Házirendben a szükséges módosítások eszközlése, 

a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,  
- a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,  
- a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése, 
- a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása, 
- jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,  
- a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,  
- óralátogatások végzése, 
- a nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenként lelkigyakorlaton való részvételé-

nek biztosítása,  
- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,  
- a diákönkormányzattal  való együttműködés, 
- munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,  
- szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,  
- feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése, 
- javaslattevés kitüntetések adományozására,  
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- másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,  
- továbbtanulás engedélyezése,  
- sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak,  
 

 
 

12. Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai és azok munkatársai 
 
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 
 
Az igazgató közvetlen munkatársai:  

- igazgatóhelyettesek 
- iskolalelkész 
- gazdasági vezető 
- iskolatitkárok 

Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a munkaköri leírásuk 
és a jelen szabályzat tartalmaz. 
 
Az igazgatóhelyettesek, tagintézményvezetők  megbízását s a fenntartó egyetértésével az 
igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott 
pedagógusa kaphat,a megbízás határozott időre szól. 
 
Az iskolalelkész megbízatását a fenntartó adja. Feladata az iskola hitéletének formálása, 
az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása. Munkaköri leírását a fenntartótól kapja. 
 
A gazdasági vezető és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, ha-
táskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. 
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Az igazgatóhelyettes 
 
Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót.  

 
Jogai és kötelezettségei különösen: 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti 

az órarendet. 
- Figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre 

az adatszolgáltatásokat teljesíti. 
- Szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi és záró vizsgákat. 
- Szervezi és lebonyolítja az alapfokú művészetoktatás körében a félévi, év végi, mű-

vészeti alap-, és művészeti záróvizsgákat. 
- Lebonyolítja a középiskolákba való jelentkezéseket.  
- A tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről.  
- Szervezi a helyettesítéseket. 
- Szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint 

az ebédeltetés  és ügyeletek rendjét.  
- Az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, 

a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anya-
könyvek és naplók vezetését.  

- Ellenőrzi a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett versenyeken,  
rendezvényeken való ügyelet teljesítését.  

- Ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a munka-
fegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének érvényesülé-
sére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a bal-
esetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a  gyermek- és ifjú-
ságvédelmi munkára.  

- Figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat.  
- Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 
 
 

Tagintézmény vezető iskolában  
 

 
Jogai és kötelezettségei különösen: 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti, vagy elkészítteti 

az órarendet. 
- Figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre 

az adatszolgáltatásokat teljesíti. 
- Szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi és záró vizsgákat. 
- A tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről.  
- Szervezi a helyettesítéseket. 
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- Szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint 
az ebédeltetés  és ügyeletek rendjét.  

- Az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, 
a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anya-
könyvek és naplók vezetését.  

- Ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a munka-
fegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra.  

- Figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat.  
- Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 
 
13. Szakmai munkaközösség-vezetők tevékenységével kapcsolatos feladatok 
 
A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Összeállítja az intézmény Pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkakö-

zösség éves programját. 
- Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munká-

jáért, a szaktárgyi oktatásért, munkaközössége tagjaival megbeszéli a tankönyvvá-
lasztást. 

- Közreműködik az alapfokú művészetoktatás körében a félévi, év végi, művészeti 
alap-, és művészeti záróvizsgák megszervezésében, lebonyolításában. 

- Az alapfokú művészetoktatás tekintetében: figyelemmel kíséri az egyes tanszakok 
eszközellátottságát, eszközök állapotát, javaslatot tesz pótlásuk, karbantartásuk üte-
mezésére. 

- Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) 
szervez, segíti a szakirodalom felhasználását. 

- Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 
tagok jutalmazására, kitüntetésére, átsorolására. 

- Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést 
kezdeményez az igazgató felé. 

- Képviseli állásfoglalásával a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé 
és az iskolán kívül. 

- Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységé-
ről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére. 

- Állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni 
a munkaközösség tagjait. 

- Javaslatot tesz a szaktantermek fejlesztésére. 
- Törekszik az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására. 
- Gondoskodik a helyi versenyek lebonyolításáról. 

 
14. Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Az osztályközösség élén, mint pedagógus-vezető, az osztályfőnök áll.  
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- Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy 
osztályban tanító pedagógusok mikro-értekezletének összehívására. 

- A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat. Célzato-
san összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, 
hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítvá-
nyaik családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, ami-
nek érdekében ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak megfele-
lően, azokkal mélyen azonosulva formálják személyiségüket, segítik önismeretük, 
hivatástudatuk fejlődését.  

- Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik 
az okokat és segítenek kiküszöbölni azokat. Keresik a szegényebb tanulókon való 
segítés módjait, gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről.  

 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
 

- Alaposan ismernie kell tanítványait. 
- Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfej-

lődés tényezőit figyelembe véve. 
- Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődést (szünetek-

ben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételével). 
- Segíti a tanulóközösség kialakulását. 
- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat. 
- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványai-

val foglalkozó nevelőtanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyek-
kel (pszichológus, logopédus, gyógy-testnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
gyámügyi munkatárs). 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét (ellenőrzi, hogy be van-e írva 
minden osztályzat az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe), az osztály fegyelmi helyzetét, 
különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 
terjeszti. 

- Mikro- és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv 
útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi elő-
meneteléről. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz veze-
tését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcso-
latos adminisztrációt). 

- Saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya 
tanulójának, igazolja a gyermek hiányzását. 

- Gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról. 
- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az előttük álló iskolai feladatokról, azok megoldá-

sára mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
- Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésé-

re, büntetésére. 
- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevéte-

leivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének ered-
ményességét. 

- Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít a helyi körülmények, adottságok figye-
lembe vételével. 
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- Szükség esetén tanácskozást hív össze az osztályában tanító pedagógusok számára. 
- Gondot fordít arra, hogy tanítványai teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt 

a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból. 
 
15. A nevelőkkel kapcsolatos általános elvárások, tevékenységükkel kapcsolatos 

feladatok: 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.  
- Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli ki-

bontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen 
meg.  

- Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai 
és pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

- Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, 
többi tanárával.  

- Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 
ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.  

- A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az iskola min-
den tanárára nézve kötelező. 

- Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi mun-
káját, azt tanmenetben rögzíti, s szeptember 15-ig az igazgatóhelyettesnek benyújtja, 
a megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi 
a haladási naplóba.  

- Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be.  
- Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  
- Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és fel-

zárkóztatás teendőit. 
- Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb kettő 

dolgozatot írhat.  
- A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak.  
- A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. 
- Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény műkö-

dési rendjében felmerülő tevékenységekbe, foglalkozásokba /ügyeletek, felvételizte-
tés/ bekapcsolódik.  

- A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt 
vesz.  

- A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.  
- A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja: az órarend elkészítése, klub veze-

tése, nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, kulturális, 
sportversenyeken való felügyelet, a tanulók versenyekre való utaztatása, táboroztatás, 
a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. 
 

16. Az iskolalelkész 
 

Munkáját munkaköri leírás alapján végzi. Munkáltatója a Miskolci Egyházmegye 
püspöke. 
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17. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének 
és munkakörének meghatározása 

 
17. 1. A gazdasági vezető tevékenységével kapcsolatos feladatok 
 
Jogállása: 
 

Az iskola igazgatója nevezi ki, állapítja meg – a fenntartó jóváhagyásával - az il-
letményét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel 
tartozik az iskola igazgatójának.  

Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység pénzgazdál-
kodása területén.  

Felelősség terheli az intézmény elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos 
pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli törvény szerinti maradéktalan 
végrehajtásáért.   
 
Felelőssége: 
  
- Felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés 

maradéktalan végrehajtásáért.  
- Felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért. 
- Felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival 

kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért.  
- Felelős az intézmény időszaki és éves költségvetési beszámolójának 

elkészítéséért.  
 
Feladatai: 
 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
- Elkészíti az intézmény éves költségvetését.  
- A költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja 

az iskola igazgatóját.  
- Figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak 

állagmegóvására.  
- Gondoskodik az intézményi dolgozók bérszámfejtéséről, figyelemmel a TB és SZJA 

előírásokra.  
- Az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi az intézmény pénzgazdálkodásával 

kapcsolatos teendőket. 
- A Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus 

 könyvelés vezetéséről. 
- A költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza. 
- Ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel 

 kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását.  
- Ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és 

munkarendjének betartását.  
- Gondoskodik arról, hogy az intézmény munkafolyamataiban a kapcsolódó 

ellenőrzés biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/. 
- Gondoskodik az intézmény valamennyi dolgozójának, ügyeiről vezetett 

 nyilvántartások naprakész vezettetéséről. 
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- Elkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti az intézmény éves költségvetési beszámolóját, 
és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról.  

 
Munkatársai: gazdasági ügyintéző, könyvelő, technikai alkalmazottak (a karbantartó, 

hivatalsegédek, gondnok), akik feladataikat a mindenkori munkaköri leírásuk alapján látják 
el. 
 
17. 2. A gazdasági ügyintéző(k) tevékenységével kapcsolatos feladatok 

Munkaköri feladatok: 
 

- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 
vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 

- Feladata az intézet pénztárkezelése a mindenkori érvényes pénztári szabályzat előírá-
sa szerint. Gondoskodik a napi pénzkiadáshoz szükséges készpénz ellátmány CIB 
Bankból történő felvételéről a pénzmegőrzési és biztonsági rendszabályok betartásá-
ról. 

- Nyilvántartást vezet az elszámolásra kiadott összegekről. A nyilvántartásban a kifize-
tés és elszámolás időpontját feljegyzi. Gondoskodik arról, hogy a kiadott összegekkel 
a felvevők határidőre számoljanak el, s amennyiben ez nem történik meg, a felszólí-
tás eredménytelensége esetén jelentést kell tenni a gazdasági vezetőnek. 

- A szigorú számadású nyomtatványokat és egyéb értéknyomtatványokat a páncél-
szekrényben őrzi, kezeli és azokról előírás szerint nyilvántartást vezet.  

- Pénztárból történő ki és befizetéseket követően az ellenőrzött és a számviteli törvény 
előírásainak megfelelő bizonylatok alapján a „RLB” program felhasználásával rögzí-
ti a házipénztárt érintő gazdasági eseményt.   

- A munkaterületére vonatkozóan megjelenő rendeleteket, utasításokat, szabályokat 
tanulmányozza, azokat betartja. 

- A költségvetési éves beszámolóhoz szükséges számszerű adatokat elkészíti. 
- Tevékenyen részt vesz a mérleg összeállításában, a januári könyvvizsgálat előkészí-

tésében, egyéb könyvvizsgálói és MÁK ellenőrzésekre kitérő előkészítő munkákban. 
- Elvégzi a táppénz, TGYS, GYÁP, GYED, GYES folyósításával kapcsolatos ügyinté-

zéseket. Rendszeres kapcsolatot tart a MEP-al és a Nyugdíjbiztosító Intézettel. 
 
17. 2. Munkakörével összefüggő ellenőrzési feladatai és felelőssége: 
 
3. A pénztáros a készpénz hiánytalan meglétéért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amit 

„Felelősségvállalási nyilatkozatban” tudomásul vesz. Szükséges az erkölcsi bizonyít-
vány a felelősségvállaláshoz. 
 

4. Tevékenyen részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében és szükség szerinti lebo-
nyolításában. 

 
 
17.4. Az iskolatitkár munkakörével összefüggő feladatok 
 
Az iskolatitkár az iskola ügyviteli felelőse, adminisztrációs- és ügyintézői feladatok felelős 
végrehajtója. 
 
Fő feladatai: 
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- ügyiratok iktatása tételesen 
- postázás 
- irattározás, az irattári dokumentumok kezelése, rendezése 
- egyéb irodai teendők 
- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt 

vesz az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 
 
Részletes munkaköre iskolatitkárként: 
A napi posta átvétele és az igazgatónak felbontás és szortírozás nélküli azonnal átadása. 
 
Iktatás: 

- A beérkező és elküldendő iratok kezelése, iktatása, igazgató láttamozása és utasítása 
szerint. 

- Az igazgató által kiadott egyéb ügyiratok rendezése, iktatása és ügyintézése. 
- Évenként az ügyiratok rendezése, iktatása, az iktatókönyv nyitása, lezárása, irattár 

elrendezése. 
- Gondoskodik arról, hogy az iktatás az előírt Iratkezelési szabályzat szerint történjen. 
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Ügyintézői hatáskörébe tartozik: 
- Fogadja az intézménybe érkező telefonhívásokat.  
- Önállóan adhat ki iskolalátogatási bizonyítványt. 
- A diákigazolvány igénylésével kapcsolatos teendőket elvégzi, az igényléseket ös--

szegyűjti, ellenőrzi, továbbítja a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat felé az adatok hite-
lességének ellenőrzése után. 

- Gondoskodik az iskolába érkező és távozó tanulók és pedagógusok KIR-es nyilván-
tartásáról, folyamatosan ellenőrzi és módosítja a tanulók és pedagógusok adatait az 
Interneten keresztül. 

- Az intézmény életével, nevelő-oktató munkával kapcsolatos úgynevezett „házi” 
anyagok, kimutatások, táblázatok elkészítésében részt vesz, sokszorosításáról gon-
doskodik. 

-  Közreműködik a tanév során felmerülő statisztikai és egyéb adatszolgáltatási köte-
lezettségek teljesítésében. 

 
Egyéb, az igazgató által kijelölt feladatok: 

- Hivatalos értekezletek, megbeszélések jegyzőkönyveinek gépelése. 
- Év végi vizsgák teendőinek intézése az igazgató utasításainak megfelelően. 
- Telefonüzenetek vétele, átadása. 
- Lemásolja az elkészített tantárgyfelosztást, az órarendet, iktatja azokat és irattárba 

helyezi. 
- Az évi intézményi statisztikai jelentés elkészítésében közreműködik. 
- A tanulóbalesetek adminisztrációjában segítséget nyújt a munkavédelmi felelősnek 

a baleseti jegyzőkönyvek elkészítésében közreműködik. 
- Elvégzi az előre nem látható feladatokat az igazgató utasításának megfelelően. 
- Munkája során a nevelőkkel, a konyha vezetőjével szoros kapcsolatot tart. 
- A menzai és napközi-otthonos tanulók ellátásához hasonlóan intézi a menzás gyer-

mekek ügyeit. 
- Napi kapcsolatot tart az élelmezésvezetővel, a másnapi tanulólétszámot mindennap 

legkésőbb 11 óráig leadja a konyha felé. 
- Az ellátással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat – az intézményvezető előzetes 

tájékoztatása után – az illetékesnek továbbítja. 
- Kimutatást készít havi bontásban az ingyenes étkezőkről és az 50 %-os kedvez-

ményben részesülő menzás és iskolaotthonos tanulókról a normatív elszámolások-
hoz. 

- Kapcsolatot tart azosztályfőnökökkel, ha a tanulóknál kimagaslóan nagy vagy tartós 
hátralék jelentkezik. 
 

 
Az iskolatitkár bizalmi feladatkört lát el, munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az 
iskola belső életéről szerzett információkat hivatali titokként kezeli. A hivatali titok meg-
sértése fegyelmi eljárást von maga után. 
Magatartás mindenkor udvarias és példamutató legyen! 
 
17.5. Egyéb közvetlen munkatársak: 

- diákönkormányzat-vezető 
- pedagógiai asszisztensek 
- óvónők 
- dajkák 
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Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az in-
tézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel, 
és beszámolási kötelezettséggel. 
 
18. Az intézmény vezetősége 
 
a./ Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

 tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal 
és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 

 
 Az intézmény vezetőségének tagjai: 

- az igazgató 
- tagintézmény vezető 
- az igazgatóhelyettesek 
- iskolalelkész 
- a gazdasági vezető 

 
A kibővített vezetőség további tagjai (vezetői team):  

- alsó-, és felső tagozatos munkaközösség-vezetők 
- a szakmai munkaközösségek vezetői 
 

b./ Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő 
 joggal rendelkezik. Az iskola szűk vezetősége rendszeresen, hetente tart egyeztető 
megbeszélést az aktuális kérdésekkel, feladatokkal kapcsolatban. 
Feladata: az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-
előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolá-
sa a meghatározott feladatok megvalósítására. 
Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselői-
vel, így a szülői közösségek választmányával és a DÖK diákbizottságával. 
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19. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
  
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egy-
részt 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 dolgozó-
ja felelős a maga területén. 

- Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését az évenként el-
készítendő ellenőrzési terv tartalmazza az iskola éves munkatervének melléklete-
ként. Ennek kidolgozásáért és folyamatos működéséért a Belső Ellenőrzési Csoport/ 
BECS/ felelős. Megbízásukat 2015 június 25-én vették át az iskola igazgatójától. 
Munkájukat az adott év éves önértékelési terve alapján végzik.  

- Az éves és ötéves önértékelési terveket a helyben szokásos módon nyilvánosságra 
kell hozni. Indokolt esetben az önértékelési  tervben feltüntetett ellenőrzéstől el le-
het térni. 

- Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató 
dönt. 
 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 
- az igazgató 
- az igazgatóhelyettesek  
- a munkaközösség-vezetők 

 
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból követ-
kező saját területükön végzik.  

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál, 
a szaktárgyakkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról az intézmény igazgató-
jának és helyettesének kérésére beszámolnak. 

 
A pedagógiai tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok 
az alábbiak: 
 

- a Pedagógiai program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása, 
- a Helyi tanterv megvalósítása és a különböző tagozatok megfelelő működé-

se, 
- a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kap-

csolatos tevékenységének vizsgálata,  
- a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a kö-

vetelményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani 
felkészültségének vizsgálata, 

- a tanulók szaktantárgyi és gyakorlati tanulmányi eredményének, magatartá-
sának és szorgalmának felmérése, értékelése, 

- törzslapok, haladási- és gyakorlati naplók folyamatos, szabályszerű vezetés-
ének ellenőrzése, a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása, 

- az osztályozó-, különbözeti- és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása, 
- a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 
- a Kormányhivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése, segítése. 
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19.1. Az ellenőrzés típusai 
Az ellenőrzésnek különböző típusai vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet át-
fogó vizsgálat, célellenőrzés, témavizsgálat és utóellenőrzés.  

           -Legfontosabb feladatunk a  pedagógiai –   szakmai ellenőrzés, illetve minősítésnek 
való megfelelés. 

- Az átfogó ellenőrzés az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon 
értékeli a pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok 
összhangját. 

- A célellenőrzés egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott 
probléma feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 

- A témaellenőrzés azonos időben, több érintettnél ugyanazon témára irányuló, ös--
szehangolt összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket 
lehessen levonni és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. 
- Az utóellenőrzés egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések 
végrehajtására, illetve az eredmények felülvizsgálatára irányul.   
 

19.2. Az ellenőrzés formái: 
 

- tanóra ellenőrzése, 
- tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése, 
- eredményvizsgálatok, felmérések, 
- helyszíni ellenőrzések, 
- írásos dokumentumok vizsgálata, 
-interjú. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munka-
közösség tagjaival meg kell beszélni. 
Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – tantes-
tületi értekezleteken összegezni és értékelni kell. 
 

 
20. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  
 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. Az oktatási 
ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektro-
nikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert al-
kalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 
alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkal-
mazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül 
ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másola-
tát:  
x az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  
x az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  
x a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  
x az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  
 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  
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Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-
szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az 
iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.  
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II. Tagóvodák működési rendje 
 
AZ ÓVODA BELSŐ RENDJÉT 
 
� A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
� Közalkalmazotti Szabályzat 
� Munka- és Tűzvédelmi Szabályzat 
� Továbbképzési Szabályzat  
� Az óvoda házirendje 
� Helyiségek bérbeadására vonatkozó előírások 
� Étkezési Szabályzat 
� Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzat 
� Az óvoda helyi nevelési programja 
� Az óvoda éves munkaterve /lebontva a csoportnaplóban/  
 
AZ OLTALOM ÓVODA 6 CSOPORTTAL  ,  A RAKACASZENDI  1 CSOPORTTAL  MŰKÖDŐ 
INTÉZMÉNY. 
 
Nevelési év; szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak. 
Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan 
működik, a fenntartó által engedélyezett nyári zárva tartás alatt szünetel (páros évben júli-
us, páratlan évben augusztus hónap). Ilyenkor történnek a szükséges felújítások, karbantar-
tások, valamint a nagytakarítás. A gyerekek elhelyezésére vonatkozó igényeket össze kell 
gyűjteni és a szülőket, a gyermekeket fogadó intézményről a zárást megelőzően tájékoztat-
ni kell. 
 
1. Nyitva tartás 
 
� Minden nevelési év elején nyilatkoznak a szülők a nyitva tartás idejének igényéről. 
� A felmérés alapján szükséges felülvizsgálni és a tényleges szükségletnek megfelelően, 

megállapítani. 
� A nyitva tartási idő  Oltalom tagóvoda: 6:00-tól 17:30-ig, rakacaszendi tagóvoda:7.30-

16.30, 2017. január 3-tól. 
 

� A nyitva tartás módosítására a szülők jogos igénye alapján az óvodavezető javaslatára a 
fenntartó szerv adhat ki engedélyt. 

� Az intézményt reggel a munkarend szerint elsőnek érkező /gondozónő, dajka, fűtő/ 
nyitja. 

 
2. A felvétel rendje 
 
� Az óvodai előjegyzés ideje, minden évben az április hónap. 
� A felvételre jelentkezett gyermekek szüleit írásban kell értesíteni, és az érvényes ren-

delkezéseknek megfelelően eljárni. 
� Új gyermekek fogadása szeptember 01. től, költözködés esetén év közben, folyamato-

san. 
� A köznevelési törvény alapján beóvodázunk minden tanköteles korú gyermeket.  
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 3. Az óvodába járás rendszere 
 
� Szülő gyermekét a kifüggesztett házirendben meghatározott nyitvatartási időponttól 

hozhatja. Az óvónővel, gondozónővel megbeszélve az általánostól eltérően is érkezhet-
nek a gyermekek. Előzetes megbeszélés alapján gyermekét a szülő a nap bármely idő-
szakában elviheti. 

� Intézményünkből a gyermekeket csak szülő vagy az általa megbízott személy viheti el. 
14 éven aluli személy e feladattal nem bízható meg, az óvodában ilyen eseteknél írás-
ban kell felelősséget vállalni. 

� Az óvodába egyedül járó gyermek esetében a szülőnek nyilatkozni kell a felelősségvál-
lalásról. A zárás után itt maradó gyermekről az óvodapedagógus gondoskodik; megvár-
ja a szülőt, vagy értesíti a tartózkodás helyéről (telefon, írásbeli üzenet kifüggesztése). 

� A gyermek az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig veheti igénybe az óvo-
dát. 

� Az étkezésért a szülők térítési díjat fizetnek.  
� A gyermekek étkezési nyilvántartását a csoportban dolgozó gondozónő és óvónők ve-

zetik, a szülők információt tőlük kérhetnek. 
� A térítési díj hátralékról a gazdaságvezető minden hónapban tájékoztatja az intézmény 

vezetőjét, aki a csoportban dolgozó óvónőknek továbbítja intézkedés végett.  
� Az étkezési térítési díjak beszedését az óvodatitkár végzi, túlfizetés esetén az összeget 

visszautalja a szülő részére. Tartozás esetén kérjük a szülőt, ill., ha szükséges a gazda-
ságvezető felszólítja a szülőt a hátralék kiegyenlítésére. 

� A gyermekek távolmaradását a szülő köteles jelenteni. 
� Az óvodába járás ki - és bejelentése a hiányzás előtti napon 11:00 óráig. 
� Szülő a bejelentést követő 2. naptól mentesül a térítési díj fizetése alól. 
� A gyermek távolmaradását az óvodapedagógus, tíz napon túli hiányzást a tagóvoda 

vezető engedélyezi, egyéb esetben orvosi igazolás szükséges. 
� A nevelési év nyári időszakában a családi nevelés erősítése érdekében hosszabb szünet 

is kérhető. 
� Az 3 éves korú gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése az óvo-

dapedagógus feladata. Igazolatlan hiányzás esetén kötelesek családlátogatást végezni, 
az eredményről tájékoztatni a GYIV felelőst, óvodavezetőt további intézkedés végett.  

� Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, előzetes bejelentés alapján csak orvosi igazo-
lással hozható ismét óvodába.  

� Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. 
� A családban bekövetkezett változást a szülő írásban jelezze az óvodavezetőnek. 
 
 4. Munkarend 
 
� Az óvodavezető távolléte esetén intézkedési jogkörrel rendelkeznek az alábbi szemé-

lyek: Koleszár Jánosné Rémiásné Kleszó Katalin, Rakaceszenden: Majoros Orsolya 
végzik. Akik felelnek az intézmény biztonságos működéséért, akiknek felelőssége és 
intézkedési jogköre a működéssel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüg-
gő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

� A nyitva tartástól függően kell elkészíteni a dolgozók munkarendjét, munkaidő beosz-
tását minden év szeptember l-ig. 

� Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott munkaterv alapján működik, melyben; 
o a dolgozók személyre szóló munkarendjét, beosztását, 
o a nevelési év rendjét, 
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o a nevelési értekezletek témáját, 
o a látogatás rendjét, 
o a nevelés nélküli munkanapok idejét, 
o a nevelési - fejlesztési feladatokat kell meghatározni. 

� Az óvoda munkatervének elemzése, értékelése nevelési év közben is történik, átfogó 
értékelése a következő nevelési év feladatainak kijelölésével együtt történik, augusztus 
utolsó hetében. 

 
 5.  Az óvoda dolgozóinak feladatai a belső rend érdekében 
 
� Titoktartási kötelezettség  
� Helyettesítési kötelezettség /a dolgozók betegsége, hiányzása esetén/ 
� Szabadság kiadása /alapszabadság 2/3 részét a nyári zárás ideje alatt illetve a nyári hó-

napokban. 
� Munkából való távolmaradását a dolgozó köteles munkaidejének kezdete előtt 1 órával, 

de legkésőbb a munkaidő kezdete után 6 órával jelezni az intézmény vezetőjének.  
� A dolgozó akadályoztatása esetén hozzátartozója jelezze. 
� A dolgozó munkakezdésre munkaképes állapotban köteles megjelenni /munka, illetve 

védőöltözetben/. 
� A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 
� Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 

vezetőt, távollétében a helyettest. 
� Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező. 
� Anyagi felelősség mindenkinek alapvető feladata. 
 
 6. Felnőttek csoportba való beosztásának elvei 
 
� Beosztásról a nevelőtestület véleményének figyelembevételével a vezető óvónő dönt. 
� A csoportba osztás lehetőleg felmenő rendszerben, a nevelés folyamatát 4 éves ciklus-

ban számítva készül. 
� A csoportban dolgozók munkarendjét a nevelési év előkészítő értekezletén ismerteti az 

óvodavezető helyettes, mely egy nevelési évre érvényes. 
� Döntésnél a gyermekcsoport érdeke, a pedagógiai elvek a döntőek. 
� Tisztségre a nevelőtestület minden tagja választható. 
� Az óvoda szakmai munkaközösségének vezetőjét a munkaközösség határozott időre 

választja, mely időtartam meghosszabbítható. 
� A jelenlegi gyakorlatnak és a helyi sajátosságoknak megfelelően a reggeli gyülekezés 

alatt 10-15 gyerekig, a gyerekek tevékenységének irányítását egy óvónő is elláthatja. 
� Délutáni csoportösszevonásokra akkor kerülhet sor, amikor a csoport létszáma 10-15 fő 

alá csökken. Tekintettel az eredeti létszámra, csoportszobák méretére. Ezen elveket fi-
gyelembe véve az óvónők, gondozónők, dajkák munkarendje lépcsőzetes is lehet.  

� Pihenési időre 10 fő alá csökkent csoportot lehet összevonni úgy, hogy egy csoportban 
elhelyezhetőek legyenek az „átvitt” gyermekek. 

� Csoportösszevonásra az óvodavezető engedélyével kerülhet sor; iskolai szünetek, nyári 
nevelési időszak, óvónő átmeneti hiányzása esetén. Az összevont csoport együttes lét-
száma nem haladhatja túl a megállapított befogadó képességet. 

� A csoportok heti rendjének, a prevenció, a korrekció, a fejlesztő foglalkozások, speciá-
lis szolgáltatások kialakításánál figyelembe kell venni az óvoda objektív helyzetére vo-
natkozó tényezőket, egyes tevékenységek ne ütközzenek. 
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� Az ötéves gyermekek körében 14:00-tól tehetséggondozó tevékenységet végeznek az 
óvónők. 

� Nyílt napot kell tartani minden nevelési évben a nevelőtestület határozata szerinti idő-
pontban. 

 
7. Gyermekek csoport elosztásának elvei 
 
� Óvodában szervezhető osztott, részben osztott és osztatlan csoport. 
� Rakacaszenden egy osztatlan csoport működik beíratkozási rend szerint. 
� Figyelembe véve a szülői kéréseket, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a gyermekek 

iskolakezdés előtt, azonos életkor szerint szerveződő csoportokba kerüljenek.  
� A csoportba történő beosztáskor szükséges figyelembe venni a gyermekek életkorát, 

fejlesztési és a lépcsőzetes iskolakezdési lehetőségeket. 
� Létszámát tekintve az objektív feltételeknek megfelelően, az arányos létszám kialakítá-

sára kell törekedni (a nemek szerinti összetétel), helyi adottságokat, hagyományokat fi-
gyelembe véve. 

A szülők által igényelt speciális szolgáltatások az óvoda csoportközi szervezeteiben való-
sul meg. 
 
8. Az óvoda létesítményeinek, helyiségeinek használata 
 
� Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt ren-

deltetésüknek megfelelően lehet használni. 
� Épületének, berendezéseinek védelme minden felnőtt dolgozó és óvodai közösség köte-

lessége. 
� Az alaptevékenységen kívül folyó foglalkozásokhoz, valamint a vallási neveléshez a 

kijelölt csoportszobák, helyiségek állnak rendelkezésre. A csoportszoba, helyiség hasz-
nálatáért a foglalkozást vezető, illetőleg az egyház képviselője felel. 

� Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkal-
mával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 

� A helyiség igénybevételét fertőtlenítő takarításnak kell követnie.  
� A tornaterem külső használók számára történő átengedése a nyitva tartási időn kívül az 

óvodavezető által létesített megállapodás vagy szerződés alapján történhet. Ebben meg 
kell határozni egyéb feltételek mellett az igénybevétel módját, gyakoriságát, időtarta-
mát. Külső használat után fertőtlenítő takarítást szükséges végezni. 

� Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kö-
tődő szervezet nem működhet. 

� A hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik. 
 
9. Az óvodai pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 
-A Belső Ellenőrzési Csoport által kidolgozott Önértékelési Szabályzat, Éves és Ötéves 
terv szerint. 
 
� A belső ellenőrzés legfontosabb feladata, az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának ellenőrzése, értékelése. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti a 
szakmai munkaközösség vezető javaslatai alapján. 

� Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését. 
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� Az ellenőrzések végzését konkrétan az éves munkatervben kell jelölni, és az óvodában 
nyilvánosságra kell hozni. 

� Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írás-
ban észrevételt tehet.  

� Az óvodapedagógus elsősorban önmagát ellenőrzi, és saját munkáját értékeli. Valam-
ennyi problémás nevelési helyzetet, történést szükséges a csoportban dolgozó párjával 
elemezni. 

� A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általáno-
sítható tapasztalatait a nevelési év, záró értekezletén értékelni kell, megállapítva az 
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

� Az ellenőrzést végző személyek köre 
o óvodavezető, 
o szakmai munkaközösség vezető. 

� Az ellenőrzés területei 
o törvényességi, tanügy-igazgatási 
o szakmai, pedagógiai,  
o munkáltatói  
o gazdálkodás  
o egyéb  

� Az ellenőrzés tárgya 
o a dokumentumok 
o a gyermek szokás- és szabályrendszere, normák és 
o a programban meghatározott „A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végé-

re” sikerkritériumok. 
� Az ellenőrzés formái 

o beszámoltatás, 
o megfigyelés  
o beszélgetés, 
o dokumentumok ellenőrzése 

� Az ellenőrzés módja 
o folyamatos, 
o célvizsgálat, 
o írásos feljegyzés. 

� Az ellenőrzés, értékelési formái 
o önértékelés, 
o ellenőrzést végző személyek értékelése, a kettő szinkronja, 
o fejlesztő tanácsadás, feladatadás. 

� Az ellenőrzésekre az óvodavezető adhat engedélyt. 
� A pedagógiai ellenőrzés tevékenységén túl és az óvoda látogatására jogosultakon túl a 

vezető óvónő engedélyezheti más személyeknek, szervezeteknek az óvodában, illetve a 
csoportban folyó tevékenységek megfigyelését, látogatását. 

� Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az tagóvoda vezető dönt. 
 
10. A munkatársak közötti feladatmegosztás 
 
� Az intézmény élén az intézményvezető áll és a tagóvoda vezető látja el a tagóvoda ve-

zetésével összefüggő feladatokat, Rakacaszeni  intézményünkben az ott munkát teljesí-
tő óvónő és tagintézmény vezető. 

� Ellátják az intézményvezető által a hatáskörébe utalt feladatokat. 
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11. Óvodapedagógusok nevelőmunkájával összefüggő feladatokra, teendőkre való 
kijelölés, megbízás elvei 
 
 1. Az intézményben nevelőmunkával összefüggő tevékenységek köre 
 
� A csoportban és csoporton kívül végzett pedagógiai munka, azok szervezése 
� Családlátogatás 
� Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 
� Csoport-, réteg-, összevont szülői értekezletek 
� Szakmai munkaközösség vezetése és az abban való aktív pedagógiai tevékenység.  
 
A NEVELÉSI ÉV ELSŐ ÉRTEKEZLETÉN DÖNT A NEVELŐTESTÜLET AZ ALÁBBI 
MEGBÍZATÁSOKRA VALÓ KIJELÖLÉSRŐL: 
� Szakmai munkaközösség vezető 
� Ünnepek szervezésének felelőseiről. 
 
AZ ADOTT IDŐBEN, SZÜKSÉG SZERINT 
� Művészeti programnak, napi tevékenységének bemutatására való felkérés. 
� Továbbképzésben való részvétel 
� Gyakorlós óvónővel való foglalkozás. 
 
A MEGBÍZÁS RENDJE ÉS SZEMPONTJAI 
� képesség, végzettség, 
� felkészültség, érdeklődés, gyakorlat, 
� önkéntesség, 
� egyenletes leterhelés, 
� intézményi érdek. 
 
 2. Szakmai munkaközösség 
 
A nevelőtestület határozatlan időre munkaközösséget alakít és vezetőt választ, ezt minden 
nevelési év első értekezletén értékeli, újra választását javasolhatja. 
 
A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 
 
DÖNT: Továbbképzés programjáról, pályázatok elbírálásáról, pályázaton 

való részvételről. 
VÉLEMÉNYEZ:  Minden olyan szakmai, módszertani kérdést, amelyben a nevelőtes-
tületnek  
   véleményezési joga van. 
JAVASLATOT TESZ: Kiegészítő programokra, módszerekre, eszközökre,  
   béremelésre, jutalmazásra, kitüntetésre. 
 
A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ MEGBÍZÁSÁNAK ELVEI  
 
� Megfelelő pedagógiai, gyakorlati tapasztalattal és azok továbbadásának képességével 

rendelkezzen. 
� Képes legyen új pedagógiai módszerek, eljárások gyakorlati alkalmazására. 



43 
 

� Legyen alkalmas tapasztalatcsere megszervezésére, lebonyolítására, szakmai munkák 
elemzésére, reális értékelésre.  

� Vállalja a szakmai továbbképzéseken való részvételt. 
� Továbbképzés és önképzés formájában elsajátított szakmai ismeretek továbbadására 

képes legyen. 
 
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ FELADATKÖRE 
 
� Vezeti az óvodán belüli munkaközösséget. 
� A munkaközösségi foglalkozások feladatainak kidolgozása, lebonyolításának irányítása 

adott nevelési évre. 
� Felelős a házi továbbképzések megszervezéséért. 
� Szervezi a továbbképzéseket, irányítja az önképzést. 
� Érvényesíti az óvodapedagógusok között az egyenletes terhelés, személyenként az op-

timális terhelés elvét. 
� Évente beszámol a nevelőtestületnek a végzett munkáról. 
� Bizonyos óraszámban látogat és szakmai tanácsot ad. 
� Patronálja, és szakmai tanácsokkal látja el a továbbtanuló és pályakezdő kartársnőket. 
� Szervezi a hospitálásokat, nyílt napokat, játszóházat, táncházat. 
� Kapcsolatot tart az alsó tagozatos nevelőkkel, szervezi az iskolalátogatásokat. 
� Közreműködik a nevelési tervek, ütemtervek ellenőrzésében. 
� Segítséget nyújt pedagógiai programok kidolgozásában, érvényesítésében. 
� Megszervezi minden nevelési év elején, és figyelemmel kíséri, hogy ugyanaz a szerve-

zett tevékenység /hetirend összeállítása/ időpontja ne ütközzön /eszköz, tornaterem/. 
� Az óvónők pedagógiai munkájának anyagi és erkölcsi elismerésére javaslatot tesz. 
� Pályázatok kiírásának figyelése, részt vesz pályamunkák megírásában, elbírálásában. 
� Ösztönző, segítőkész magatartást tanúsít, gyakorol a speciális érdeklődésű, képzettségű 

kolléganők felé. 
� Tanácsaival elősegíti munkájuk fejlesztését. 

 
 3. A GYIV felelős megbízásának elvei 
 
� Megfelelő kapcsolatteremtő, tárgyalási és szervezési képességgel rendelkezzen. 
� Gyermek - és ifjúságvédelmi területen megfelelő tájékozottsággal rendelkezzen. 
� Életvitele példamutató legyen. 
 
 
FELADATKÖRE 
 
� A csoportvezető óvónőkkel feltárják a veszélyeztetettség okát, folyamatos megfigye-

lést, családlátogatást végez, nyilvántartást vezet.  
� Javaslatot tehet a helyi önkormányzat szociális bizottságánál az okok megszüntetésére. 
� Feladatait az éves munkaterv alapján határozza meg. 
� Munkájáról évente tájékoztatja a nevelőtestületet. 
� Figyelemmel kíséri, az óvodavezetőnek jelzi, ha az 3 éves gyermekek nem járnak rend-

szeresen óvodába (8 napon túli igazolatlan hiányzás esetén köteles jelezni). 
� Új gyermekekről a védőnőktől tájékoztatást kér. 
� SZM megbeszéléseken, előadásokon, értekezleteken meghívás szerint részt vesz. 
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� Felmérést készít, nyilvántartást vezet, egyeztet (csoport-és név szerint a V., H.H. és N. 
N., a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekekről stb. 

� Gyermekvédelemmel kapcsolatos jelentéseket készít, javaslatokat gyűjt, tesz. 
� Kapcsolatot tart a Hatósági- Gyámügyi Osztállyal, a Nevelési Tanácsadó és Családse-

gítő Intézettel, Gyermekjóléti Szolgálattal, pártfogóval, védőnőkkel, rendőrséggel, 
melyről rendszeresen beszámol az óvodavezetőnek. 

� Összehangolt munkát végez az általános iskola GYIV felelősével. 
 
12. Az intézményi közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 
 
 1. Az óvodai közösségek köre  
 
� Alkalmazotti közösség; nevelőtestület, szakmai munkaközösség, a nem pedagógus  
� munkakörben dolgozók közössége, minőségfejlesztési támogató csoport; Team 
� Szülői közösség; Szülői Munkaközösség 
� Gyermekek közössége; csoportok 
� Szakszervezet  
 
A NEVELŐTESTÜLET NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÉRDÉSEKBEN AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB 
TANÁCSKOZÓ ÉS HATÁROZATHOZÓ SZERVE. 
 
TAGJAI: az óvoda pedagógusai. 
DÖNTÉSI JOGKÖRÉBE TARTOZIK 
� A nevelési program és módosításának elfogadása; 
� A szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 
� Az éves munkaterv elkészítése; 
� Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;  
� A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 
� A házirend elfogadása; 
� Továbbképzési terv 
 
Véleményezési és javaslattevő jogköre van az intézmény működésével kapcsolatos va-
lamennyi kérdésben.  
JOGKÖRÉT GYAKOROLJA: nevelőtestületi értekezleten, szakmai munkaközösségben. 
 
2. Az óvodavezetés és a nevelőtestület kapcsolatainak formái és rendje 
 
� Nevelési évenként a munkatervben meghatározott időpontban, megfogalmazott témá-

val nevelési értekezletet kell tartani. 
� Nevelési év kezdete előtt /augusztus utolsó hete/ nevelési értekezlet. 
� Nevelési év végén /május, június/ felkészülés a nyári életre, előremutatás a következő 

nevelési évre. 
� Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha azt valamilyen halaszthatat-

lan ok szükségessé teszi, vagy ha azt a nevelőtestület 1/3 - a kéri. 
� A vezető - helyettes megbízásánál a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelke-

zik. 
� Munkahelyi tanácskozás, megbeszélés szükség szerint, és a nevelőtestület, team igé-

nyeinek megfelelő gyakorisággal. 
 
3. A nevelőtestület, az óvodavezetés, a szakmai munkaközösség kapcsolatai 
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� Hospitálások, szakmai napok szervezése. 
� Továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, megvitatása. 
� Pályakezdő illetve újonnan érkező óvodapedagógus felkarolása. 
� Ellenőrzések, megbeszélések, helyi továbbképzések alkalmával. 
� Beszámolás a nevelőtestület előtt, évi egy alkalommal a mindenkori munkaterv alap-

ján. 
 
4. A vezetés és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái 
 
� Az óvodai szintű munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyek-

ben a csoport szülői munkaközösségnek képviselőivel az óvodapedagógus. 
� Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi érte-

kezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az 
óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a szülői munkaközösség részére vélemé-
nyezési jogot biztosít. 

� Az óvoda vezetője a szülői munkaközösség vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az 
óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

� Az óvodapedagógus a csoport szülői munkaközösség képviselőjének szükség szerint ad 
tájékoztatást. 

 
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOT GYAKOROL A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZAT KÖVETKEZŐ RÉSZEIBEN 
� a gyermekek fogadása, 
� létesítmények használata, 
� a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás, 
� az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,  
� a házirend megállapításában, 
� a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
� a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában /a szülői értekezletek időpontját és 

témáját a mindenkori munkaterv rögzíti/, 
� az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 
� a munkatervnek szülőket is érintő részében. 
 
CSALÁDLÁTOGATÁSOK 
� A folyamatos kapcsolattartás érdekében családlátogatásokat szükség szerint kell vé-

gezni. 
 
5. Az tagóvoda vezetés és az intézmény dolgozóinak közössége, kapcsolattartásának rendje és formái 
 
� Évente két alkalommal alkalmazotti értekezletet kell tartani. Ezen a munkaértekezleten 

a dolgozókat tájékoztatni kell az őket érintő legfontosabb feladatokról, azok végrehajtá-
sának tapasztalatairól. 

� Az alkalmazotti értekezletet az tagóvoda vezető hívja össze. 
� A pedagógusok és az egyéb közalkalmazottak a mindennapi tevékenységek során a 

szükséges mértékű közvetlen kapcsolatot tartják. 
� Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a cso-

portba beosztott dajkával, gondozónővel.  
� Távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása. 
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� Újonnan érkező dolgozó felkarolása. 
� Közös ünnepélyek kirándulások szervezése. 
 
6. A gyermekek közösségei és a kapcsolattartás formái és rendje 
 
� Ünnepek, megemlékezések, jeles napok, programok megszervezésénél arra kell töre-

kedni, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével ünnepeljenek. 
� A gyermeki élet hagyományos ünnepei és a hagyományok ápolása során az egyes cso-

portok gyermekei alkalmanként meglátogatják, megajándékozzák egymást. 
Részletesen lebontva a mindenkori munkatervben található.  
 
13. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 
� Az tagóvoda vezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására 

létrehozott intézményekkel, óvodai szaktanácsadókkal. 
� A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírá-

lásában szükség esetén az tagóvoda vezető veszi fel a kapcsolatot a BAZ Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézmény vezetőjével. 

� A városban működő óvodával, óvodai csoportokkal az élő és folyamatos kapcsolattar-
tás megteremtése az tagóvoda vezető feladata, de annak tartásában a nevelőtestület va-
lamennyi tagja aktívan vegyen részt. 

� A nevelés folyamatossága, a gyermekek óvodából iskolába való zökkenőmentes átme-
netének biztosítása érdekében az óvoda rendszeres kapcsolatot tart fenn a város iskolái-
val. A rendszeres kapcsolat megteremtése az tagóvoda vezetés feladata, de a folyama-
tos kapcsolattartásban a nevelőtestület valamennyi tagja és a munkaközösség vezető is 
aktívan részt vesz. 

� Az óvoda gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot tart a Hatósági- Gyámügyi Osztállyal, 
Családsegítő Intézettel, Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnőkkel, pártfogóval, rendőr-
séggel, amelyről rendszeresen beszámol az óvodavezetőnek. 

� A kapcsolattartást vezetői szinten az tagóvoda vezető gondozza. 
� Az óvodát szakmai szervezetekben az tagóvoda vezető képviseli, az óvodaközi szak-

mai munkaközösségekben a tagok. 
� Az egyházak képviselőivel az tagóvoda vezető és a vallási nevelést tartó óvodapedagó-

gus tart kapcsolatot. 
� Kapcsolat a Művelődési Központ illetve a Könyvtár, Tájházzal az óvodapedagógusok 

által szervezett csoportokkal; 
o Látogatás, ismerkedés  
o Szervezett programokon, rendezvényeken való részvétel 
o A Művelődési Központ ad "otthont” a gyermekek farsangi jelmezbáljának, 

és más óvodai rendezvényeknek Eelényben, a rakacaszendi tagintézmé-
nyünkben a rendezvények helyszíne az iskola épülete. 

� A kapcsolatot az Önkormányzattal az tagóvoda vezető tartja. 
 
 
14. Az ünnepek, megemlékezések rendje 
 
MEGÜNNEPLÉSÜK RENDJÉT, MÓDJÁT, FORMÁJÁT ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉT A 
MINDENKORI MUNKATERV TARTALMAZZA. 
 
AZ ÓVODAI ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI 
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Mihály napi vásár 
Állatok Világnapja 
Advent  
Mikulás 
Karácsony 
Játszóházak 
Farsang  
Gergely nap 
Március 15. 
Víz Világnapja 
Húsvét 
Anyák napja 
Pünkösd 
Madarak és Fák napja 
Sportnap  
Évszakonkénti művészeti kiállítások, hangversenyek 

 
ÉLMÉNYSZERZŐ KIRÁNDULÁSOK, SÉTÁK, MOZI - SZÍNHÁZLÁTOGATÁS ÉS SPORTJÁTÉKOK 
SZERVEZÉSE A MINDENKOR ÉRVÉNYES MUNKATERV ALAPJÁN. 
 
Az ünnepek lényege a hangulat érzékeltetése, érzelmi esztétikai, hazafias nevelésen túl a 
szülők, idősek és egymás megbecsülése. 
Az ünnepek szervezésének felelőse mindenkor kísérje figyelemmel a munkatervben meg-
határozott ünnepek, megemlékezések rendjét, módját, formáját. Ennek alapján folyamato-
san szervezze meg az óvodában méltó megünneplésüket /dalok, versek, játékok, dramatizá-
lás stb. egyeztetése, együttes tevékenységek megbeszélése stb. 
 
A gyermekek ünnepi viselete; 
   Leányok; fehér blúz, sötét szoknya.      Fiúk; fehér ing, sötét nadrág 
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III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 
DOKUMENTUMOK 
 
A törvényes működés alapdokumentumai  
 

Az intézmény törvényes működését - az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban 
álló - alapdokumentumok határozzák meg: 
 

- Alapító okirat 
- Pedagógiai program 
-  Önértékelési tervek, /éves, ötéves/, önértékelési szabályzat, intézményi elvárásrendszer 
- Éves munkaterv 
- Szervezeti és működési szabályzat és mellékletei 

 
1. Az Alapító okirat 

 
A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 2.§-a rendelkezik a köz-

oktatási intézmények létesítéséről, alapításáról. Az Alapító okirat (jogosító okirat) tartal-
mazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántar-
tásba vételét, jogszerű működését (lásd: Módosított alapító okirat). 

 
2. A Pedagógiai program 
 
a./ A közoktatási intézmény Pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti 
köznevelésről) 3.§-a biztosítja az intézmény szakmai önállóságát. A 26.§-a ad iránymu-
tatást az intézmény pedagógiai programjáról. 

  
b./ Az iskola Pedagógiai programja meghatározza: 
 

- az iskolában folyó nevelés- oktatás céljait,  
- a személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 
- a tehetség-, a képességkibontakoztatást segítő tevékenységeket,  
- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tennivalókat, 
- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységrendszert, 
- az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét, 
- a szülők, tanulók iskolai együttműködésének formáit, az iskola élet-és munkarend-

jét, hagyományait, 
- az intézmény szervezeti felépítését, kapcsolatrendszerét,  
- az iskola egészségnevelési programját, 
- az intézmény környezeti nevelésének programját, 
- az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül:  

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem 
kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tan-
anyagot és követelményeit,  

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,  
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit 

és követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének 
módját, 

- a tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elveit. 



49 
 

 
c./ A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával 

 válik érvényessé. 
 

A Pedagógiai programról az intézmény igazgatója tájékoztatja a szülői közösség veze-
tőségét a tanév eleji szülői értekezletek előtt. A Pedagógiai programról a tanév eleji szülői 
értekezleten az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket. 

A Pedagógiai program a szülők rendelkezésére áll a nevelői-, illetve a könyvtár szobá-
ban, ahol tájékoztatást kérhetnek arról. Emellett az iskola honlapjáról is letölthető. 
 
3. Önértékelési tervek 
4.Az éves munkaterv 
 
a./ Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, 

feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 
cselekvési terve a felelősök megjelölésével. 

b./ Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el, véglegesítésére, elfogadására a 
tanévnyitó értekezleten kerül sor. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 
 
 
1. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig 730 óra és délután 1630 óra között az iskola 

igazgatójának, vagy helyettesének az iskolában, tagóvoda vezetőjének , illetve megbízott-
jának, az óvodában kell tartózkodnia. 

Az intézményvezetőt helyettesíthetik az igazgató távolléte esetén az igazgatóhelyet-
tesek; az ő távollétük esetén a gazdasági vezető, pedagógiai ügyekben az osztályfőnöki 
munkaközösség-vezető, illetve a megbízott szaktárgyi munkaközösség-vezető. A helyette-
sítő felelőssége az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvá-
sával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
 
2. Az alkalmazottak munkarendje 

 
a./ A közoktatásban alkalmazottak körét a 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti 

köznevelésről) 61.§-a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabá-
lyait a 98. §-a rögzíti. A pedagógusok jogait és kötelességeit a törvény 62. §-a sza-
bályozza. 

 
b./ Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait 

a Munka Törvénykönyve, valamint az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról szabályozza. 

 
2. 1. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje 
 
a. / Az intézményben a nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabá-

lyok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan műkö-
dése érdekében. 
Munkaköri leírásaikat az igazgatóhelyettes, vagy a gazdasági vezető készíti el. 
A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével a vezetők (igazgatóhe-
lyettes és gazdasági vezető) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt ki-
alakítására, változtatására és az alkalmazott szabadságának kiadására. A  Munka 
Törvénykönyvében meghatározott 20 perces ebédszünetet mindenki számára bizto-
sítjuk az adott félév tantárgyfelosztása szerint. 

 
b./ A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje: 
 
gazdasági-vezető  
hétfő-csütörtök 7 30 -  16 20 
péntek   7 30 -    13 50 
 

gazdasági ügyintéző 
hétfő-csütörtök 7 30 -  16 20 
péntek   7 30 -    13 50 
 

iskolatitkár 
hétfő-csütörtök 7 30 -  16 20 
péntek   7 30 -    13 50 
 
dajka (váltott munkarendben) 
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hétfő-péntek  630 -    14 50  vagy 
hétfő-péntek  830 -    16 50   
 

 
c./ Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő technikai alkalmazottak váltott mű-
szakban dolgoznak, heti váltással. 
 
Takarítók 
délelőtti munkatárs: 800- 1420  
délutános munkatárs: 1340-2100 

 
 
Gondnok és karbantartó 
karbantartó: 600- 1420 
 
3. Pedagógusok munkarendje 
 
a./ A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti 

köznevelésről) 62.§ rögzíti.  
 
b./ A pedagógusok munkaidejének beosztásáról a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

17.§ gondoskodik (amely összesen heti 40 óra). 
 
 
 

A munkáltató a következő távollétek esetén csökkentheti a tanítási időkeretet a Munka 
törvénykönyve 151.§-ának (2) bekezdése alapján meghatározott lehetőségeken túl, illetve 
ha a távolmaradás oka a keresőképtelenség: továbbképzések, anyanapok, értekezletek, is-
kolai rendezvények, ünnepségek, tanulók rekollekciója, kirándulások lebonyolítása, mérés- 
értékelés, vizsgáztatás, tanulmányi- és sportversenyekre, illetve orvosi vizsgálatokra törté-
nő gyermekkíséret. 
 
c./ A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt 

a munkahelyén (illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt an-
nak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, 
annak  okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig 
köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen 
munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles 
hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy aka-
dályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 
szerinti előrehaladást. 

 
e./ Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb 

a tanóra elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák 
elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi rendkívüli esetben. A pedagógus ké-
résére az anyanap kiadását az igazgatóhelyettes biztosítja. 

 
f./ A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehe-

tőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust 
legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tar-
tani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 
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g./ A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felül - nevelő-oktató munkával ös--

szefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra - a megbízást vagy kijelölést 
az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javasla-
tainak  meghallgatása után. 

 
A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az ésszerű nevelés. Az intéz-

ményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező, az alkalomhoz 
illő öltözékben. A tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek, és a diák-
önkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a fel-
adat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt az igazgatóhelyettes koordinálása 
alapján. 
 
4. Az intézmény tanulóinak munkarendje 
 

Az intézményi rendszabály - a Házirend - tartalmazza a tanulók jogait és kötelessé-
geit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A Házirend betar-
tása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban 
a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek.  Az ügyeleti rend megszervezése az igaz-
gatóhelyettes feladata. 

A Házirendet - az intézmény vezetőjének előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja 
el, a törvényben meghatározott személyekkel, illetve szervezetekkel való egyeztetéssel. 
 
5. A tanév helyi rendje 
 
a./  A tanév  szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart. 
 A tanév ünnepélyes tanévnyitó Szent Liturgiával kezdődik és  

hálaadó Szent Liturgiával, valamint ünnepélyes iskolai tanévzáróval ér véget. 
A tanév rendjét az oktatási miniszter rendelete állapítja meg. 
A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon szeptember 1-jén kezdődik és jú-
nius 15-én ér véget. 

b./ A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves 
 munkatervben, figyelembe véve, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyek-
re, tanulmányi és sportrendezvényekre)  való megfelelő színvonalú felkészítés 
és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket 
és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. 

 
Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten az alábbiakról dönt: 
 

- A nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, az új tanév feladatairól. 
- Az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról. 
- A tanítás nélküli munkanapok (miniszteri rendelet szabályozza) időpontjáról 

és programjáról (iskolai diáknap, nevelési értekezletek, szakmai továbbképzé-
sek, egyéb fontos értekezletek, tanulmányi kirándulás). 

- A vizsgák rendjéről. 
- A tanév órán kívüli foglalkozásairól. 
- Az éves munkaterv jóváhagyásáról. 
- A Házirend módosításáról. 
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c./ Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok, és a tanulók
 jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben. 
 
d./  A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (Házirend) és a balesetvédelmi 
 előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első 
 szülői értekezleten pedig a szülőkkel.  
 
 
6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 
a./ Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján 

 történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozá-
sok csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. 

 
b./ A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik. 

A kötelező tanítás órák délelőtt vannak.  
Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

 
c./ A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák 
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. 
A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által engedélyezett időpontban és módon 
 történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. 

 
d./ Az óraközi szünetek időtartama: 10, 15 perc, a Házirendben feltüntetett  csengetési 
rend szerint. 

A óraközi szüneteket a tanulók az időjárástól függően az udvaron töltik, vigyázva a 
saját és társaik testi épségére.  
Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok és diákok felügye-
lik. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető, a legkisebb időtartama 10 perc.  

 
e./  A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét - a mun-

kaközösség-vezetők javaslata alapján - munkaterv rögzíti. 
 
7. Az intézményben tartózkodás rendje 

 
a./ Az intézmény nyitva tartása: 
 

Szorgalmi időben reggel 600 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-
később 20 óráig. Az intézmény az őszi, téli és tavaszi tanítási szünetekben általában nem 
tart nyitva, július 1-augusztus 15 között az elvégzendő feladatoktól függ a nyitva tartás.  
Rendszeres nyitva tartás és ügyfélfogadás ebben az időszakban: szerda 800 - 1600 

Az iskolavezetés ügyeleti napja: szerda 800 - 1400 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A szo-
kásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt - eseti kérelmek alapján. 
 
b./ A közoktatási intézménnyel alkalmazott és tanulói jogviszonyban nem állók részére 

- vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az intézmény  lá-
togatását: igény szerint - díjfizetés ellenében - szerződést köt az intézmény, mely-
ben rögzítik a feltételeket (időpont, bérleti díj, stb.). 
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c./ A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes engedé-

lyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az 
iskolai rendszabályok határozzák meg (Házirend). 

 
Szülők bent tartózkodása az intézményben 
 

A szülők, a tanítási idő megkezdése előtt 7.30 – 8.00 között tartózkodhatnak az in-
tézmény „A” és „B” épületének aulájában. 

A szülők, ügyintézés esetén az ügyintézők által megjelölt időpontban tartózkodhat-
nak az épületben. 

A tanítás zavartalansága érdekében az A és B épületrészünkben portaszolgálatot 
működtetünk. 

Az intézményben tartózkodó gyermekkel a törvényes gondviselő kivételével, sze-
mélyes kapcsolatot, csak az iskolavezetés és az osztályfőnök tudtával és engedélyével lehet 
kezdeményezni. 
 
8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
 

- Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 
Köztársaság címerével és feszülettel kell ellátni. 
Az intézmény nemzeti lobogóval való ellátása kötelező, a karbantartó feladata. 

- Az intézmény minden alkalmazottja és tanulója felelős a közösségi tulajdon védel-
méért, állagának megőrzéséért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzésé-
ért, az energiával való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi előírások betar-
tásáért.  

- Az intézmény különböző helyiségeinek, tanulókra vonatkozó használati rendjéről 
a Házirend intézkedik.  

- Az intézmény területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.  
- Az intézmény alkalmazottainak joga az intézmény valamennyi helyiségének ren-

deltetésszerű használata. Használatkor a helyiség felelősének engedélye szükséges. 
Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek 
és létesítmények. 

- A helyiségek, létesítmények berendezéseiért, rendjéért a használatba vevő a hasz-
nálatbavétel ideje alatt anyagilag felelős. A berendezési tárgyakat, eszközöket csak 
a helyiségfelelős írásbeli engedélyével, az igazgató tudtával szabad az épületből ki-
vinni. 

- Az intézmény helyiségeit - ha ez az intézmény működését nem zavarja - az igazga-
tóval kötött bérleti szerződéssel bérbe lehet adni.  
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V. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE 
ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 
 
1. Az intézmény nevelőtestülete 
 

A nevelőtestület - a 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 2.§-
a 70. §-a alapján – „A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácsko-
zó és döntéshozó szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott közneve-
lési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységnek egy ne-
velőtestülete van. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kér-
désekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e 
törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben vé-
leményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 
(2) A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, 
b) az SZMSZ elfogadásáról, 
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 
elfogadásáról, 
e) a továbbképzési program elfogadásáról, 
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
g) a házirend elfogadásáról, 
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizs-
gára bocsátásáról, 
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési prog-
rammal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 
k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. 

 
(3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intéz-
mény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület vé-
leményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 
(4) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános művelődési központban 
azokban az ügyekben, amelyek 

a) csak egy - nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó - intézményegységet érinte-
nek, az intézményegységben, 
b) több - nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó - intézményegységet érintenek, 
valamennyi érdekelt intézményegységben 
foglalkoztatott - a 4. § 18. pontjában felsorolt - alkalmazottakból és az intézmény ve-
zetőjéből álló nevelőtestület jár el. 

 
(5) Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - az (2) bekezdés h)-i) 
pontjába tartozó ügyek kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal. 
 
(6) Ha a köznevelési intézmény, intézményegység, tagintézmény nem nevelési-oktatási 
intézmény, továbbá a közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános művelő-
dési központban az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető jo-
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gosítványokat - kivéve azokat, amelyek a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosak - a szakal-
kalmazotti értekezlet gyakorolja.” 
 
2. A nevelőtestület értekezletei, mikroértekezletei 
 
a./ A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet, 
- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 
- a pedagógiai munka értékelése félévkor és év végén, 
- őszi és tavaszi nevelési értekezlet, lelkigyakorlat 
- munkaértekezletek a szülői értekezletek és fogadóórák előtt, 
- tájékoztató értekezlet, aktualitások havonta. 

 
b./ Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problé-

máinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 51 %-a, valamint az in-
tézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. A nevelőtestület értekezle-
tein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. 

 
c./  A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

 szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek 
problémáinak megoldását mikro-értekezleti formában végzi. 
A nevelőtestület mikro-értekezletén csak az adott osztályközösségben tanító peda-
gógusok vesznek részt kötelező jelleggel. A mikroértekezletek állandó időpontjait 
a munkaterv rögzíti, felelősök az osztályfőnökök. Mikroértekezlet szükség szerint - 
az osztályfőnök megítélése alapján - bármikor tartható az osztály aktuális problé-
máinak megoldására. 

 
3. A nevelőtestület döntései, határozatai 
 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak ki-
vételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége 
esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott irat-
anyagába kerülnek. 
 
4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 
a./ A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 71.§-a szerint a neve-

lési-oktatási intézmény pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben segítsé-
get ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő- és oktató munka tervezésé-
hez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

  
b./ Az intézmény szakmai munkaközösségeinek jogköre: A szakmai munkaközösség 
tagjai munkaközösség-vezetőt választanak ötévenként a  munkaközösség tevékenységé-
nek szervezésére, irányítására, koordinálására. 
 
Munkaközösségek: 

- Alsó tagozatos munkaközösség 
- Alsó tagozatos matematika 
- Osztályfőnöki munkaközösség 
- Humán munkaközösség 
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- Reál munkaközösség 
- Nyelvi munkaközösség 
- Művészeti munkaközösség 
- Hittan munkaközösség 

 
5. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 
a./  A Pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai munka-

közösségek feladatai: 
 
- Műveltségi területen belüli együttműködés a különböző szakos tanárok között. Ennek 

érdekében minden év elején közös munkaközösségi foglalkozáson az egyes tantárgyak-
ban meglévő ismeretanyagok egymásra épülésének lehetőség szerinti koordinálása. 

- A munkaközösségek által szervezett házi versenyek, rendezvények idejének egybehan-
golása. 

- Az alsóból a felső tagozatba való átmenet megkönnyítése. Ennek érdekében az érintett 
munkaközösségi tagok rendszeres hospitálása szükséges. Minden év végén a munkakö-
zösségi értekezleteken a látogatások tapasztalatainak elemzése, és a helyzet-elemzéshez 
a negyedik osztályt elvégző tanulók tantárgyi szintfelmérései eredményének átadása. 

- Az iskolai szintű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában a különböző mun-
kaközösségi tagok egymást segítő, összehangolt munkája a továbbiakban is szükséges. 

- Pályakezdő vagy újonnan érkező pedagógus alkalmazásakor mentort választanak a mi-
előbbi beilleszkedés érdekében. 

- Szükség szerint az egyes munkaközösségeken belül /pl. természettudományos tantár-
gyak/ az adott témakör tanítását megosztják a szakos tanárok között. 

- A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje: - év elején, félévkor, év végén 
és szükség szerint. 
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VI. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS 
FORMÁI ÉS RENDJE 

 
 
Az iskolai közösség az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. 
 
1. Az alkalmazotti közösség 

 
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló 

technikai és adminisztratív dolgozókból áll. 
 
2. A szülői közösség (szülői szervezet) 
 

A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 73.§- rendelkeznek a 
szülők közösségéről (szülői szervezet). Ennek alapján az iskolában a szülők meghatározott 
jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében közösségeket hozhatnak létre. 

A szülői közösség járhat el az iskola valamennyi szülőjének képviseletében, amelyet 
az iskolába felvett tanulók szüleinek több mint 50 %-a választott meg. 

A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (szülői 
testület). 

Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 
közösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZK elnök, helyet-
tesei vagy az osztályfőnökök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az intéz-
ményi szülői testületet az iskola igazgatója tanévenként legalább 2 alkalommal hívja össze, 
ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülői testület 
elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. 
 
3. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 
 

A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 48.§-a rendelkezik  
a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. 
 
a./ A diákönkormányzat és működési rendje: 

 
"A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkor-

mányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valam-
ennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát a vá-
lasztható tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá." 

Az intézmény diákönkormányzatának - a nevelőtestület által jóváhagyott - Szerve-
zeti és működési rendje szerint működik. E Szervezeti és működési szabályzat határozza 
meg a diákönkormányzat döntési-, egyetértési-, javaslattevő és véleményezési jogkörét. 
 
- Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint vá-

lasztott iskolai diákbizottság (IDB) áll. 
- A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli, jogait 

gyakorolja. 
- A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanárok támogat-

ják és fogják össze. A diákönkormányzat az említett pedagógusokon keresztül is érvé-
nyesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. 
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- A diákönkormányzat tevékenységéhez térítés nélkül igénybe veheti az iskola berende-
zéseit, anyagi eszközeit. 

 
A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó, tájékoztató fóruma, 

amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános, 
azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzése-
it. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 
meghatározottak szerint hívható össze. 

Az igazgató és a DÖK vezető évente számot adnak, arról hogy az előző diákközgyű-
lés óta eltelt időszakban: 
- Milyen tevékenységet végeztek az adott területen? 
- Hogyan érvényesültek az intézményben a tanulói és a gyermeki jogok, kötelességek? 
- Melyek az iskolai Házirendben maghatározottak végrehajtásának tapasztalatai? 
 
 
b./  Az osztályközösségek 
 

Az azonos évfolyamra járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztály-
közösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák túlnyomó többségét 
az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkor-
mányzatának legkisebb egysége., 
-küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 

 
 
4. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje 
 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott pedagógus-
vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 
A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 
iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kap-
csolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartal-
mazza, melyeket a tanári szobában az iskola faliújságján ki kell függeszteni (a kapcsolat-
tartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja). 

Az iskolavezetés évente legalább két alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, ér-
tékeli a nevelőtestület és a saját munkáját. 

 
5. Kapcsolattartás a szülőkkel 
 

Szükséges, hogy a szülők ismerjék az iskola nevelési törekvéseit és konkrét prog-
ramjait. A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásá-
ról rendszeres tájékoztatást kapjanak. 
 
A Közoktatási törvény 13. és 14. §-ának megfelelően az iskola a tanév során: 

- Szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munka-
időn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák). 

- Rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tanulók tájékoztató füzetében. 
- A szülők az iskola valamennyi kulturális programjáról tájékoztatást kapnak. 
- Kívánatos, hogy az osztályfőnökök jól ismerjék tanulóik családi hátterét, 

és a szülőkből is egy élő közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a tanulók 
nevelésében. 
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a./ A szülői értekezletek, fogadóórák 

 
Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. 

A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékozta-
tást. A leendő tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az intézménybe 
jelentkezni kívánó tanulók szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak intézményünk 
pedagógiai programjáról, nevelési és oktatási célkitűzéseiről, megismerik az iskola házi-
rendjének alapvető rendszabályait az óvodákban megtartott szülői értekezleten. A leendő 
első évfolyamosok szüleit tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelőző első szülői érte-
kezletről, a beiratkozott tanulók iskolakezdésének zavartalansága érdekében. Az új osz-
tályközösségek szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök bemutatja az osztályban 
tanító valamennyi pedagógust. 

Az iskola tanévenként 2 szülői értekezletet tart. 
Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői közösség elnöke hívhat 

össze - a felmerülő problémák megoldására. 
Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne 

gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett 
pedagógussal. 
 
Ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal 
ruházza fel: 
- jelen szabályzattal való egyetértés 
- pedagógiai programmal való egyetértés 
- házirenddel való egyetértés. 
 

 
b./  Rendszeres írásbeli tájékoztatás: 
 
- Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos be-

jegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében feltüntetni. 
 
- A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal, kézjeggyel kell 

ellátnia, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján.  
- A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy- vagy kétórás tantárgyakból 

félévenként minimum 3-4, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból 
havonta legalább 1-2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

 
6. Az intézmény külső kapcsolatai 
 
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az intézmény a következő társintézményekkel: 
 

- a fenntartóval 
- a közoktatási intézményekkel 
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel 
- a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával megbízott orvossal 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal 
- a nevelési tanácsadó szolgálattal 
- a területi családsegítő központokkal 
- a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel 
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- az intézményt támogató alapítvány kuratóriumával 
- az alapítványt támogató intézményekkel 
- a fenntartó képviselőivel 
- az iskolaorvossal 

 
6. 1. A fenntartó feladatköre: 
 

- jóváhagyja a Szervezeti és működési szabályzatot  
- működteti az iskolát 
- jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését 
- kinevezi az igazgatót  
- felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a neve-

lőtestület döntései felett.  
 

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, 
és minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni. 
 
 
6. 2. Kapcsolattartás közoktatási intézményekkel 
 

Az óvodák számára évenként beiskolázási tájékoztatót tartanak az intézmény peda-
gógusai, valamint nyílt napokon és iskolakóstolgató foglalkozásokon vehetnek részt 
az érdeklődő szülők és gyermekeik. Az óvodások fogadását a 1. évfolyam osztályfőnökei 
szervezik. 

A középiskolákkal való kapcsolattartás elsősorban a továbbtanulással kapcsolatos 
ügyekben, ezen túlmenően a követelmények kölcsönös megismertetésében és a továbbta-
nulók tanulmányi eredményeinek visszajelzésében realizálódik. 
 
6. 3. A gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolattartás:  

  
A közoktatási intézménynek feladata a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

meghatározott alaptevékenység, a tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése. 

 
- Ennek érdekében, a gyermek veszélyeztetettsége esetében jelzőlapon (írásban) a Gyer-

mekjóléti Szolgálatnak jelezni kell. 
- Felelős: az intézmény ifjúságvédelmi felelőse. 
- (az intézményen belül az osztályfőnökök neki jelzik, ha problémát látnak osztályuk ta-

nulóinál, ilyen esetben az ifjúságvédelmi koordinátorral közösen családlátogatáson 
vesznek részt.) 

- A Családsegítő Szolgálatnak a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy 
más krízishelyzetbe kerülő, segítségre szoruló tanulók problémáinak jelzése írásban 
vagy szükség szerint telefonon, személyesen. 

- Felelős – kapcsolattartó: ifjúságvédelmi koordinátor. 
- Egyéb kapcsolattartás a megnevezett szolgálatokkal: évi 2-3 alkalom, amikor a terület-

hez tartozó ifjúságvédelmi felelősök meghívást kapnak. 
 
6. 4. Az iskola egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

 való kapcsolattartás:   
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Az iskola egészségügyi ellátását szakképesítéssel rendelkező iskolaorvos iskolavé-
dőnő együttműködésével biztosítja. 

A kapcsolattartás a rendszeres iskola-egészségügyi feladatok ellátásával biztosított. 
Rendkívüli esetben a felkeresés az iskolatitkár és az iskolavédőnő közvetítésével 

történik. 
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VIII. A TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETÉNEK, ELLÁTÁSÁNAK 
ÉS ISKOLAI TESTEDZÉSÉNEK RENDJE 
 

A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) az alapszolgáltatások 
körébe sorolja a rendszeres egészségügyi felügyeletet. Az ellátás rendjét az iskolaorvos és 
a védőnő szervezi meg. Az iskolaorvos és a védőnő annyi ideig tartózkodik az iskolában, 
míg elvégzi a törvény által előírt feladatait. 

 
1.1. Az iskolaorvos feladatköre: 
 

- Státuszvizsgálat, szűrések elvégzése. 
- Az esedékes védőoltások elvégzése. 
- A 7. évfolyam pályaalkalmassági szűrésének lebonyolítása. 
- Járványveszély esetén a megelőző intézkedések foganatosítása. 

 
Az évenkénti fogászati szűrésre az iskolafogászat által meghatározott időpontban kerül sor. 

 
1.2. A fogorvos feladata: 

 
- Az évenkénti fogászati szűrések elvégzése, majd a kiszűrt tanulók kezelése 

visszarendelés után. 
 
1.3.  A foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával megbízott orvos; 
 
Feladata: - A munka-alkalmassági vizsgálat elvégzése. 
 
Vizsgálatra kötelezett: minden dolgozó évente. A tüdőszűrő vizsgálati eredményét minden 
dolgozó évente köteles bemutatni. 
 
1.4.  Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

  
- iskolai kampányoltások elvégzése és dokumentálása a meghatározott korcso-

portokban, 
- járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző betegségek esetén 

a szükséges járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről 
az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése, 

- iskolai étkeztetés ellenőrzése. 
  

1.5.  Elsősegélynyújtás  
 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések ellátása, majd 
a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 

Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, egészségügyi információ 
közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

 
1.6.  Környezet-egészségügyi feladatok ellátása 

 
- Az intézményi környezet ellenőrzése.  
- Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, jelentések elkészítése. 
- A tüdőszűrők és fogászati rendelések időpontját az ellátó intézmények határozzák meg.  
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A mindennapi testnevelés szolgálatában áll az órarendi testnevelés óra. Az isko-
lai sportköri foglalkozások tervszerű csoportosításban, a tanulók érdeklődésének 
és életkorának megfelelő beosztásban délutánonként folynak.  
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VIII..  A TANULÓI JOGVISZONY, VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 
1. A tanulók felvétele 
 

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, 
amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt 
a Pedagógiai Programban előírt szempontokat figyelembe véve. Az általános iskola 1. osz-
tályába jelentkezni kívánó tanulókat a köznevelési törvényben előírt időben, az iskolaérett-
séget megállapító igazolás és a gyermekkel és szüleivel történő elbeszélgetés alapján ves--
szük föl. A 2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 49-53.§-ai részlete-
sen szabályozzák az iskolai jogviszony létrejöttét. 
 
2. A felvétel tanulmányi feltételei 
 

A törvény 30. fejezet 49-53. §-a szabályozza az óvodai felvétel, a tanulói jogvi-
szony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezését és megszűnését. 

 
 
3. A gyermek tanulói jogai és kötelességei 
 

A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait a 2011. évi 
CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 45.§-a szabályozza. Az intézmény megte-
remti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének. A tanulói 
jogok és kötelességek (54. §.) gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos 
részletes szabályokat a Házirend tartalmazza. 
 
4. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 
 

Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák értékelésének és ügyvitelének ren-
delkezéseit a vizsgakövetelmények, valamint a vizsgaszabályzat határozzák meg. A helyi 
vizsgák lebonyolítási rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza.  

 
A helyi vizsgák: 

- osztályozó 
- javító 
- tantárgyi szintfelmérő 
- alapfokú művészetoktatás vizsgái 

 
A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáz-

tató bizottságokat az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezeté-
séért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapra és a bizonyítványba. A 
záradékot az igazgató is aláírja. 
 
5. A tanulói jogviszony megszűnése 
 
A közoktatási intézményekhez a tanulót fűző jogviszony megszűnéséről a törvény 49-53. 
§-ai rendelkeznek. 
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X. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT 
FORMÁJA ÉS RENDJE 

 
 
1. Rendszeres tanórán kívüli elfoglaltságok 
 
1. 1. A tanórán kívüli foglalkozások célja 
 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szük-
ségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az intézményben az alábbi tanórán 
kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek: szakkörök, énekkar, tömegsport, differenci-
ált fejlesztés, tanulmányi-, szakmai és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtár, 
hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató foglalkozás, integráltan ok-
tatható, enyhe értelmi és testi fogyatékos tanulókkal való foglalkozás, tehetségfejlesztő 
foglalkozás. 

Az előző foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tan-
órán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 

A jelentkezés a fenti tevékenységi formákra egész tanévre szól. 
 
1. 2. Szakkörök 
 

A magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a munka-
közösség-vezető javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza 
meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint 
a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök vezetője felelős a szakkör mű-
ködéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatá-
ban. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, a mű-
ködés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell. 

 
1. 3. Sportkörök  

 
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás 

és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak 
a testnevelő tanárok és egyéb sportszervezetek szakemberei. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági foglalkozásokon 
és versenyeken való részvételre. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő 
tanárok szervezik a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell, hogy 
a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. 

A foglalkozások kezdési ideje szeptember 1-je, befejezése egybeesik a tanév befe-
jezési időpontjával. 

A mindennapos testnevelés időkeretét a kötelező és nem kötelező tanórai foglal-
kozások időkerete együttesen adja meg. 
 
1.4. Énekkar 
 

Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik.. 
Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. 
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1. 5. A differenciált fejlesztő foglalkozások 
 

Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzár-
kóztatás. A foglalkozást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 
 
1. 6. Tehetségfejlesztés /differenciált foglalkoztatás 
 

Célja a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése, a versenyekre, pályázatokra való 
felkészítés. A foglalkozásokra történő jelentkezés önkéntes. 

 
1.7. Alapfokú művészetoktatás 
 

2011. évi CXC. törvény (törvény a nemzeti köznevelésről) 16.§-a értelmében térí-
tési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás. A térítési díj, ill. a tandíj mértékét minden 
tanév elején a fenntartó határozza meg, a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vétele 
mellett. 
 
Beiratkozás és fizetési kötelezettség 

 
Amennyiben a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménybe is jár, a szülő 

választhat, hogy hol veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást, ebben az esetben 
a másik intézményben tandíjat kell fizetnie. Nem lehet egyszerre két alapfokú művészetok-
tatási intézményben térítési díjat fizetni. Mindezek értelmében csak az egyik nyilatkozat-
formát kérjük kitölteni és aláírni. A szülő aláírása szükséges akkor is, ha a tanuló nagyko-
rú, de a szülővel egy háztartásban él. 

A térítési díj fizetése alól felmentést kérhet annak a tanulónak a gondviselője, aki 
után a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ehhez kérjük csatolni az erről 
szóló jegyzői határozat egy eredeti példányát. A költség-hozzájárulás vagy a tandíj össze-
géből szociális kedvezményt lehet igényelni. A kérelem és a jegyzői határozat benyújtási 
határideje minden tanévben: szeptember 10. A gyermek, a beiratkozással szeptember 1-től  
augusztus 31-ig nem tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonyban áll az intézménnyel. 

A művészeti foglalkozások a tanórák után zajlanak, az erre kialakított (alkalmassá 
tett) termekben. 

Az órarend kialakítása a főtárgyi tanár feladata, egyeztetve a növendékkel, a mű-
vészeti munkaközösség-vezető felügyelete mellett. A tantermek használati rendje – figye-
lembe véve a képzés időbeli sajátosságait -, hasonlóan a közismereti órákon alkalmazot-
takkal, kiterjed az alapfokú művészetoktatásra is. A működés további részleteit a pedagó-
giai program tartalmazza.  
 
 
2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 
 
2. 1. A tanulmányi-, szakmai és sportversenyek 
 

Az ezeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 
A tanulók az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 

Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg és fe-
lelősek lebonyolításukért. 
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A városi, területi, megyei, stb. versenyeken való részvétel (nevezés, kíséret, utaz-
tatás stb.) megszervezése a munkaközösség-vezető feladata. A nevezési díjak, a költségek 
térítéséhez az iskolai alapítvány is hozzájárul. A költségtérítésről évente a szakmai munka-
közösségekkel egyeztetve az igazgató dönt. 

 
2. 2.  Tanulmányi és közösségi kirándulások 

  
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhet, melyeknek 

célja – a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális 
örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítási napon, tanítás nélküli mun-
kanapon vagy tanítási szünetben szervezhetők. 

A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell 
tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás 
szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeiről 
a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költ-
ségeinek vállalásáról. 

A tanulmányi, közösségi kirándulások alkalmával a tanulói felügyeletet az iskola 
pedagógusa látja el. A kiránduláshoz annyi szülőt kell biztosítani, amennyi a program za-
vartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell továbbá az elsősegélynyújtáshoz 
szükséges felszerelésekről is. 

 
2. 3. Kulturális intézmények látogatása 

  
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények 

a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócso-
portok számára. Tanítási időben történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 
Egyéb esetben a szervezésről az igazgatóhelyettest tájékoztatni kell. 
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2.4. Egyéb rendezvények 
 

Az iskola tanulói közösségei (osztályok, szakkörök) egyéb rendezvényeket is tart-
hatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény 
vezetőségének és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógus részvételt 
(klubdélután, farsang). 

Az iskola könyvtára minden tanítás napon nyitvatartási idejében, valamint 
a könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről a Házirend 
és az iskolai Könyvtár Szervezeti és működési szabályzata intézkedik.  
2.5. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  
 
x A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon be-

lül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 
azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. 
nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

x A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén 
kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megin-
dításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

x A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 
elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

x A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, 
javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és 
javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.  

x A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb sze-
mélyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás ér-
dekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

x A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény 
igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és 
szülőjének.  

x A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  
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x A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 
x A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni.  
2.6 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

 
A fegyelmi eljárást a törvény 58. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előz-
heti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, 
ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő 
tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  
 
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  
x az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

x a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

x az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  
x a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt 
nem kell értesíteni  

x az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi 
ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbí-
zott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket  

x az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biz-
tosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  

x az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges  

x a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 
vissza  

x az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sér-
tett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az ál-
láspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  

x ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 
az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 
felfüggeszti  

x az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyezte-
tő eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon  

x az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet 
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

x az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása  

x az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyve-
zéshez egyik fél sem ragaszkodik.  
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x a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 
körben nyilvánosságra lehet hozni  
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X. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 
 

1. Hagyományápolás 
 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az isko-
la jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és köteles-
sége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősö-
ket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 
 
2.  Szervezeti hagyományaink 
 

Az iskolavezetés, a nevelőtestület, a szaktárgyi munkaközösségek, a diákönkor-
mányzat munkáját segítik az alábbi fórumok: 

- Szülők közössége 
- Az iskola alapítványa. 

 
A kapcsolattartás és kapcsolatépítés fórumai: 
 

- Alapítványi bál évenként,  
 

- Nyílt napok, nyílt órák, bemutatkozó foglalkozások, családlátogatás 
- Farsangi műsor 
- Ovisolimpia 
- Kirándulások, túrák 

 
3. Tantárgyi hagyományok 
 

- Emelt szintű angol nyelvoktatás 1-8. évfolyamokon (kéttannyelvű). 
- Környezetvédelem, környezetkultúra 
- Művészeti nevelés: 

- énekkar 
- alkotókör (rajz szakkör) 
- néptánc, képzőművészeti alapfokú művészeti iskola 
- hangszeres zene (művészeti alapiskola keretében) 

 
4.  Értékelési hagyományok 
 
A helyi minősítő rendszerben leírt értékelési rendszer használata a jövőben is irányadó. 
 
5. Rendezvényeink, ünnepélyeink, az iskola vallási élete, ünnepi hagyományai 
 

A keresztény pedagógia alapköve: „a közösség nevel közösséget” elv. A keresz-
tény személyiség kialakítása a hiteles keresztény példaadás során valósul meg. Minden 
lehetséges alkalommal fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy ők szeretve vannak 
Isten által, és ők is képesek más embert szeretni, megörvendeztetni. A vallási nevelés nem 
egyenlő a hitoktatással, amely a vallási ismeretek tényszerű elsajátítása. A vallási nevelés 
az iskola egészében valósul meg. Célunk, hogy az iskola arculatát, programjait, tanáraink 
és diákjaink gondolkodásmódját, beszédstílusát a keresztény értékek inspirálják. 

 
Eszközeink és lehetőségeink: 

- hittanórák felekezetek szerint 
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- tanítás előtti és utáni imák 
- osztálymisék havonta 
- tanítási napokra eső egyházi ünnepeinken közös Szent Liturgia 
- nagyböjti és adventi lelki felkészülés 
- rekollekciók, lelki gyakorlatok 
- szentségi élet 
- imaóra 
- nyári táborozások 
- máriapócsi gyermekbúcsú 
- patronáló egyházközségek 
- szülői értekezletek 
- egyházi könyvek a könyvtárban 
- katolikus újságok, folyóiratok megrendelése 

 
Egyházi ünnepeink jelentős szerepet játszanak kereszténységünk elmélyítésében 

és magyarságtudatunk kialakításában. Megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés mód-
jaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, stabilitást adnak, szokásrendet 
és hagyományt alakítanak ki.  
 
5.1. Egyházi ünnepek: 

 
szeptember 8.             Az Istenszülő születése 
szeptember 14.                     A Szent Kereszt felmagasztalása 
október 1.                       Mária oltalma 
november 1.             Halottak napja 
november 8.             Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők 
november 21.   Az Istenszülő templomba vezetése  
december 6.      Szent Miklós püspök ünnepe 
december 8.       Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
december 25.    Karácsony - Jézus születése 
december 26.                      Mária Istenanyasága 
december 27.   Szent István diakónus 
január 1.                       Jézus névadása, Nagy Szent Bazil, Újév 
január 6.                      Vízkereszt, Jézus megkeresztelkedése  
január 30.                      Három szent főpap  
február. 2.        Jézus találkozása Simeonnal 
február 9.    Hamvazószerda 
március 25.                  Örömhírvétel 
március-április   Húsvét 
április 23.                     Szent György nagyvértanú 
április-május                 Mennybemenetel (áldozócsütörtök ) 
május-június                Pünkösd, a Szentlélek eljövetele 

 



74 
 

5.2. Állami ünnepélyek 
 
október 6.          Aradi vértanúk 
október 23.        Az 1956-os szabadságharc és forradalom  iskolai ünnepély 
február 25. Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
március 15.        Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc iskolai ünnepély 
április 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja 
Nevezetes napok 
szeptember 1.   Tanévnyitó 
Október 1.    Zenei világnap 
Október 4. Az állatok világnapja (kiállítás, állat-kedvencek bemutatója, 

vetélkedő). 
Október 30.    Takarékossági világnap 
Január 21.    A magyar kultúra napja 
Április 11.    A költészet napja, megemlékezés iskolarádión keresztül. 
Április 22.   A Föld napja. 
Május első vasárnapja:  Anyák napja 
Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap, játékos vetélkedő, ajándékozás. 
Május hónapban:   Madarak és fák napja – kirándulás, vetélkedő. 
Június 10-15.   Ballagás – a 8. évfolyamosok búcsúztatása  
Június 19-23.   Tanévzáró 
 
 
Műsoros estek, gálaműsorok, rendezvények: 
 

- Mikulás az alsó tagozatnak, felső tagozatban osztálykeretben 
- Karácsonyi műsor évente 
- Farsangi műsor, karnevál az alsó és felső tagozat számára 
- Ökomenikus imahét 

 
 
Versenyek, vetélkedők:  
 
Házi versenyek: 

x Tantárgyi, tanulmányi versenyek évfolyamonként, tantárgyanként 
 

Alsó tagozat: 
x Versmondó verseny 1-4. évfolyamon 
x Mesemondó verseny 1-4. évfolyamon 
x Prózamondó verseny 3-4. évfolyamon 

 

Felső tagozat: (felmenő rendszerű versenyek): 
x Kazinczy-verseny      5-8. évfolyam 
x Versmondó verseny      5-8. évfolyam 
x Helyesírási verseny               8. évfolyam 
x „Nyelvünkben élünk” kommunikációs verseny  7-8. évfolyam 
x Teleki Pál földrajz emlékverseny    7-8. évfolyam 
x Matematika – Zrínyi Ilona emlékverseny   2-6. évfolyam 
x Angol nyelvi versenyek     3-8. évfolyam 
x Hevesi György kémia verseny    7-8. évfolyam 
x Sportversenyek      2-8. évfolyam 
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Iskolánk egyéb rendezvényei: 

x A Pedagógiai Intézet által meghirdetett versenyek lebonyolítása 
 az intézményben  

 
Iskolánk egyéb hagyományai: 

Környezetvédelmi rendezvénysorozat: 
x megemlékezés az Állatok Világnapjáról 
x Földrajzi hét 

 
Tantestületi hagyományok: 

- Pályakezdő és új nevelők bemutatása a tanévnyitó értekezleten, illetve tanévnyitó 
ünnepélyen. 

- Minden év októberében az igazgató elbeszélget, tájékozódik a pályakezdők és az új 
nevelők beilleszkedéséről, benyomásairól 

- Lelkigyakorlatok a pedagógusok számára 
- Alapítványi bál 
- Névnapok közös megünneplése 
- Nevelőtestületi kirándulás a tanév végén 
- Nyugdíjas kollégák búcsúztatása ünnepélyes keretek között 
- A nyugdíjas kollegák meghívása az iskola rendezvényeire 

Szülők és az iskola közös hagyományai: 
- Szülői értekezletek, fogadó órák, az iskolai munkatervben meghatározottak alapján. 
- Közös társadalmi munka alkalomszerűen. 
- Szülők részvétele az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken, iskolán kívüli foglal-

kozáson, kirándulásokon. 
 
A hagyományápolás külsőségei 
 
a./  Az intézmény zászlója: az előírásnak megfelelő nemzeti színű zászló. 
 
b./  Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 
 
Lányok:  sötét alj   Fiúk: sötét pantalló 
  fehér blúz    fehér ing 
  sötét cipő    sötét cipő 
 
c./  Az iskola hagyományos sportfelszerelése: 
 
Lányok: fekete sztreccsnadrág  Fiúk: fehér atléta 
  fehér zokni    fehér zokni 
  sportcipő    sportcipő 
  piros tornaruha   kék rövidnadrág 
  egyenpóló egyenpóló 
Melegítő ajánlott fiúknak, lányoknak egyaránt, a színe nincs meghatározva. 
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XI. A SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
1. Azonosító adatok: 
 
A könyvtár elnevezése: A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola könyvtára. 
Székhelye: 3780 Edelény Borsodi út 36/b 
A könyvtár létesítésének időpontja: 2011.09.01. 
Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik.  
 
2. A könyvtár fenntartása: 
 

Fenntartásáról a Miskolci Egyházmegye gondoskodik. Felügyeletét a KPSZTI és 
a szakfelügyelet látja el. A könyvtáros-tanár az iskolai humán munkaközösség tagja. 
Szakmai tanácsadással a KPSZTI segíti. Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgató-
ja irányítja. 
 
E feladatkörében ellenőrzi: 
 

- A könyvtár használatának intenzitását a tanulók és tanárok körében. 
- A könyvtár szolgáltatásait és azok kihasználtságát. 
- A tanulók olvasóvá- és könyvtárhasználatra nevelését valamennyi tantárgy kereté-

ben. 
- A nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését. 

 
3. A könyvtár gazdálkodása: 
 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket 
az intézmény a költségvetésben biztosítja. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik 
a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltéte-
lekről. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése 
a könyvtáros-tanár feladata. 

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros-tanár felelős, 
ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot 
vásárolni. 
 
Az iskolai könyvtár működésének követelményei 
 
A könyvtár a főépület („A” épület)földszintjén található.  
 
- A helyiség alkalmas egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására. A könyvtárat peda-

gógus végzettséggel rendelkező könyvtáros vezeti. A könyvtári dokumentumok száma 
megfelel az alapkövetelményeknek. 

- A könyvtárhelyiségben a kézikönyvek, az értékes szépirodalmi alkotások, a kötelező 
irodalom, a szakirodalom szekrényekben, az ifjúsági irodalom szabadpolcokon vannak 
elhelyezve. 

- A könyvtár helyiségén kívül a tanári szobában és a szaktantermekben, napközis ter-
mekben iskolaotthon és tanulószobás összeválogatott kézikönyvtár, illetve letétek van-
nak elhelyezve. 
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- A raktári rend a Könyvtár Raktározási Táblázat alapján, a tizedes rendszer szerint van 

kialakítva. 
- A jobb áttekinthetőség kedvéért külön állományrészt képez az ifjúsági és gyermekiro-

dalom, mesék, versek, vallási könyvek, Bölcs bagoly, Búvár zsebkönyvek, Képes föld-
rajz, Képes történelem, Mi micsoda? Szemtanú, Ablak-Zsiráf, valamint a kötelező, 
és ajánlott olvasmányok kézi könyvtára. 

- A könyvtárhelyiség jól zárható, oda csak a könyvtáros tudtával lehet belépni. Kulcs 
a gazdasági ügyintézőnél, könyvtárosnál és a takarítóknál van. 

 
A könyvek állományba vétele – állománykivonás 
 

a./  A könyvek ellenőrzése a számla alapján. 
b./  A könyvek bélyegzése (az iskola hivatali bélyegzőjével; 3 helyen: címlapon 

 (hátoldalon), a 17. lap alján jobbra utolsó szövegoldal lezárásaként, plusz 
a könyv előzéklapján. 

c./  Számítógépes katalógusépítés. 
d./ Könyvek leltárba vétele. 
e./  A leltári szám beírása a bélyegzőnél; előzéklap, címlap hátoldala. 
f./  Leltári szám beírása egy számítógépes katalógus tételre. 
g./ Katalógusépítés. 
h./  Könyv megfelelő elhelyezése. 
i./ Számla továbbítása a gazdasági iroda felé. 

 
A beérkezett könyvekről címleltárt, illetve csoportos leltárkönyvet kell vezetni. 

A tankönyvekről, a tanári kézikönyvekről, és a gyorsan avuló tartalmú kiadványokról bro-
súra nyilvántartást kell készíteni, amit „N”(nevelői példány) betűjelzéssel lát el a könyvtá-
ros. 
 
Törlési típusok 
 

- Kötészeti selejt (az iskola igazgatója hagyja jóvá). 
- Elveszett könyvek (felügyeleti szerv hagyja jóvá). 
- Felesleges, elavult könyvek (hálózati központ hagyja jóvá). 

 
A törlésekről hivatalos jegyzőkönyvet és jegyzéket kell készíteni három példány-

ban. A törlést csak a felettes szerv jóváhagyása után lehet elvégezni. Egyidejűleg kell le-
bonyolítani a leltárkönyvekben és a katalógusokban. 
 
Az állomány feltárása: 
 

Az iskolai könyvtár állományának feltárása számítógéppel történt. A rekordok tar-
talmazzák a mű szerzőjét, címét, leltári számát, a dokumentum árát, és egy „megjegyzés” 
mezőt.  
 
Állományellenőrzés 
 

A könyvtárban 2 évenként kerül sor időszaki ellenőrzésre (leltárra), amelyek kö-
zül minden második részleges, azaz a teljes állomány 20 %ára terjed ki. Kivételt képeznek 
a letéti állományok, mert annak ellenőrzése minden tanév végén megtörténik. A leltározás 
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alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. Az állomány-ellenőrzés módszerei: számítógépes 
és az úgynevezett lengyel módszer. 

A megengedett hiány a leltárnál kimutatott összérték négy ezreléke. Az állomány 
ellenőrzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyhez a hiányjegyzéket is csatolni kell. 
A felettes szervhez terjeszthető fel. 

A könyvtárban dohányozni tilos! A helyiség közelében kézi poroltó készülék ta-
lálható. A könyveket üveges szekrény védi a közvetlen fénytől. A hőmérséklet kedvező 
és állandó. Évente kétszer kerül sor nagytakarításra. 
 
OLVASÓSZOLGÁLAT: 
 
 
Kölcsönzési idő, nyitva tartás 
 
Hétfő-péntek: 14.00 – 16.00 
 
A munkahelyen végzett könyvtári munka:  
 

- az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka, 
- iskolai kapcsolattartás  

(rendezvények, versenyek, kiállítások, pályázatok) 
 

A munkahelyen kívül végzett felkészülés, könyvtári kapcsolatépítés, állománygya-
rapítás, tájékozódás a könyvpiacon 

A könyvtárban számítógépes kölcsönzés folyik. Könyvet csak a könyvtáros tudtá-
val, a kölcsönzési nyilvántartásba való feljegyzés után szabad kivenni. A könyvtárat 
az iskola tanárai és tanulói használhatják, illetve használják. A könyvtár használatáért térí-
tési díjat nem kell fizetni. Az elveszett könyveket a kölcsönzőnek pótolnia kell, vagy ha 
a dokumentum nem beszerezhető, akkor az aktuális beszerzési árnak megfelelő értéket 
meg kell térítenie. 
 
A könyvtár kapcsolatai 
 
- A tantestületben elsősorban az osztályfőnökkel, a szakmai munkaközösségek vezetői-

vel, az iskolalelkésszel, hitoktatókkal, a diákönkormányzat vezetővel, a szakköröket 
vezető tanárokkal, a napközis csoportvezetőkkel jó kapcsolat kialakítása. 

 
- Rendszeres, sokoldalú kapcsolat kiépítésére van szükség az Edelényi Városi Könyvtár-

ral és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral, Országos Széchenyi Könyvtárral. 
 

Cél, hogy minél több tanuló iratkozzon be a Megyei Könyvtárba, minél több 
könyvtári foglalkozást kell ott tartani, a tanulók vegyenek részt a könyvtár rendezvényein, 
tekintsék meg az ott megrendezett kiállításokat. A Megyei Könyvtár gazdagabb állomá-
nyával, a szakanyag kezelésére vonatkozó módszerei bemutatásával a könyvtáros a szakta-
nárok és a tanulók munkáját egyaránt segíti. 
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A könyvtár gyűjtőköre 
 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka segítésére jött létre, annak eszköztá-
ra, ezért gyűjtőkörét úgy kell meghatározni, hogy a tanári és tanulói igényeket mind tar-
talmában, mind mélységében és mennyiségében kielégítse. 
 
Az iskolai könyvtár gyűjti: 
 
- Az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyveket, lexikonokat, en-

ciklopédiákat, szótárakat, jogszabályokat, adattárakat, atlaszokat, bibliográfiákat 
és összefoglaló monográfiákat. 

- A pedagógia és határterületeinek irodalmát. 
- A tantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb eredményeit összefoglaló műveket 

(szakirodalom), általános műveket,  
Például:  
- évkönyveket, 
- fiziológiai, pszichológiai műveket, 
- társadalomtudományi műveket, kiemelten irodalmat, néprajzot, nyelvtudományi műve-

ket, természettudományi műveket, a környezet és természetvédelem, matematika, fizi-
kai és ismeretterjesztő műveket alkalmazott tudományok köréből, 

- közlekedés, mezőgazdaság, főzés, lakáskultúra, barkácsolás, számítógépek, 
- művészet, szobrászat, festészet, zene, színház, film, tánc, játékok, rejtvények, 
- vallási könyvek, 
- iskolai testnevelés és sportágak alapvető kézikönyveit, irodalomtudományi könyveket, 
- földrajzi, történelmi műveket, 
- értékes szépirodalmi alkotásokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a tanításhoz, vagy 

a nevelőmunkában felhasználhatók, 
- a magyar és a világirodalom klasszikusait, 
- írói életmű sorozatokat, kritikai kiadásokat, verseket, értékes szórakoztató irodalmat, 

iskolai tantervekben megjelölt kötelező és ajánlott irodalmat, 
- példaképet nyújtó és ismeretterjesztő regényeket, életrajzi, történelmi regényeket, útle-

írásokat, 
- ifjúsági és gyermekirodalom legjavát, 
- műsorokhoz, rendezvényekhez felhasználható gyűjteményeket, 
- egyéb dokumentumokat (tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, tanári kéziköny-

vek), 
- folyóiratokat, módszertani lapokat, 
- jogszabálygyűjteményeket, közlönyöket, az iskola pedagógiai programját, minőségirá-

nyítási programját, házirendjét és szervezeti és működési szabályzatát. 
 
Az iskolai könyvtár feladatai 
 
- Biztosítani az iskola nevelő-oktató munkájához szükséges könyveket, folyóiratokat, 

egyéb információs anyagokat. 
- A könyvtár gyűjteményének folyamatos bővítése, őrzése, gondozása, és a használók 

rendelkezésre bocsátása. 
- Tájékoztatás nyújtása az új dokumentumokról és szolgáltatásokról a tanári, tanulói 

munka segítése érdekében. 
- Az iskolai könyvtár segítse a tanulók készségének és képzettségének fejlesztését, 

az önképzést, az önálló tájékozódást, a tudásigény kielégítését, a tehetség kibontakozá-
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sát. A könyvtár növelje a szociális családi hátránnyal induló tanulók művelődési esé-
lyeit. 

- E feladatok megvalósítását könyvtári tanórák, egyéni és csoportos foglalkozások bizto-
sításával szükséges elérni. 

- A könyvtári dokumentumok, a tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével az otthoni 
elmélyülést, felkészülést segítik. 

- Dokumentumok másolása. 
- Tanórán kívüli foglalkozások tartása; például: 

- író-olvasó találkozó 
- kulturális foglalkozások 
- irodalmi vetélkedő, versenyek rendezése 
- kiállítások rendezése 
- az ünnepélyekhez kapcsolódó dekorációk készítése 

 
- A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosí-

tása. 
- Közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában, az in-

gyenesek tartós könyveinek bevételezésében, kiadásában és tanév végi begyűjtésében. 
 
 
A könyvtár működése: 
 
- Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembe-

vételével kell fejleszteni. 
- A könyvtár vétel és ajándék útján gyarapodik. 
- Az állomány gyarapítására szolgáló összeget az iskola költségvetésében kell előirá-

nyozni. Az összeg felhasználásáért a könyvtáros felel. A könyvbeszerzési keretet az év 
folyamán fokozatosan kell felhasználni. A vásárlás könyvesboltokban történik, vala-
mint a kiadók küldeményei alapján. 

- A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet a könyv-
tárba. 

- Az iskolai könyvtár gyűjteményét az iskola tanulói, tanárai és technikai dolgozói hasz-
nálhatják. 
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XIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
 
1. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében, illetve bal-
eset esetén 

 
Az iskolában folyó balesetmegelőző tevékenységre vonatkozó feladatok ellátásá-

hoz a Munkavédelmi szabályzatban foglaltak a mérvadók. 
 

1. 1. Az intézményvezető feladatai 
 
- Felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosításáért. 
- Gondoskodik a dolgozók előírt orvosi vizsgálaton való megjelenéséről, illetve 

munkakörének megfelelő munkavédelmi oktatáson való részvételéről. 
- Rendszeresen munkavédelmi ellenőrzést tart, a tapasztalatokat írásban rögzíti. 
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban előírt mun-

kavédelmi rendelkezések megtartásáról. 
- Fegyelmi jogkört gyakorol. 
- Az előforduló munka-, tanulói és gyermekbalesetek kivizsgálásában részt vesz, 

a törvényben előírtak alapján intézkedik. 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint 
– ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll -, a szükséges 
intézkedést megtegye. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az iskolai munkavédelmi sza-
bályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat 
és viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosz-
tásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel 
kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betar-
tatni. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozások-
kal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. 

 
1. 2. Balesetvédelmi szabályzat 

 
Az iskola vezetősége gondoskodik az oktatás egészséges és biztonságos feltételei-

nek megteremtéséről, a diákbalesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltá-
rásáról és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel és balesetvédelemmel kapcsola-
tos követelmények érvényesítéséről. 

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 iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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Diákok informálása, oktatása  
 
(1) A diákoknak az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglal-
kozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát életko-
ruknak megfelelően oktatni kell.  
(2) A diákokat minden év elején az első osztályfőnöki órán általános munkavédelmi, tűz- 
és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek megtartásáért az igazgató felelős. 
 
Az oktatás során ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat 
- a házirend balesetvédelmi előírásait 
- a rendkívüli események (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, menekülési útvonalakat, a menekülés 
rendjét 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 
 

(3) Az oktatás elvégzését az osztálynaplóban dokumentálni kell. A nevelőnek visszakérde-
zéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 
(4) Az előírt elméleti oktatáson kívül a diákok részére a szaktantermi, laboratóriumi- prog-
ram megkezdése előtt a szaktanárnak elméleti és gyakorlati oktatást kell tartania. A foko-
zottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) vezető nevelők 
baleset-megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 
(5) Tanulmányi kirándulás, tábor szervezésénél ismertetni kell a kiránduláson, táborban 
érvényes szabályokat. 
(6) A diákok felügyeletével megbízott testnevelő tanárnak, edzőnek a testneveléssel, 
a sporttal kapcsolatos munkavédelmi oktatásnál a testnevelés oktatásra, edzésekre, tömeg-
sport foglalkozásokra (beleértve a táborozásokat is) vonatkozó szabályok szerint kell eljár-
ni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 
segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki 
kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy ho-
gyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, 
hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedése-
ket végre kell hajtani. 
 
Tanulóbaleset 

 
Tanulóbaleset minden olyan baleset, amely a tanulót az idő alatt, illetőleg tevé-

kenység során éri, amikor az intézmény felügyelete alatt áll. Felügyelet az intézményben: 
a tanuló testi épségének megóvásától és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az in-
tézménybe történő belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá 
a pedagógiai program részeként tartott kötelező, az intézményen kívüli foglalkozások, 
programok ideje alatt. (Az intézménybe jövet és az intézményből hazafelé menet a közte-
rületen történt baleset nem tanulóbaleset.) 
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A balesetek bejelentése  

Jogszabályi háttér 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet169.§-a határozza meg. 
(1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a felügyeletet ellátó pedagógusnak 
a balesetet haladéktalanul jelenteni. 
(2) Tanulóbaleset esetén a felügyeletet ellátó pedagógus feladata:  
- gondoskodni a sérült(ek) részére elsősegély nyújtásáról, és késedelem nélkül a szüksé-

ges orvosi ellátásról intézkedni; 
- a szülő vagy gondviselő értesítése és tájékoztatása a tett intézkedésekről;  
- előzetes baleseti jegyzőkönyv leadása a titkárságon  
- valamint az internetes felületen a szükséges adatok rögzítését segíteni az iskola titkár-

ságán, a rögzítést végző személynek 
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie  
- gondoskodni a baleseti helyszín – lehetőség szerint – változatlanul maradásáról 

a szükséges kivizsgálásig.  
 

A tanulóbalesetek nyilvántartása, kivizsgálása 

(1) Iskolánk minden tanulói és  gyermekbalesetet nyilvántart. Ha a tanulói baleset 8 napon 
túl gyógyuló, akkor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a ki-
vizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8 napjáig meg kell kül-
deni a fenntartónak, amennyiben nem elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segít-
ségével történik a nyilvántartás. valamint át kell adni a tanulónak; kiskorú esetén a 
szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi 
meg.  

(2) A baleset nyilvántartása az iskolatitkárságán történik minden esetben, a 8 napon túl 
gyógyuló balesetek rögzítése elektronikus jegyzőkönyvben történik.  

(3) Minden tanuló- és gyermekbalesetet – tehát a 3 napon belül gyógyuló, ezért kivizsgá-
lásra és jegyzőkönyvezésre nem kötelezett balesetet is – nyilván kell tartani a „Nyilvántar-
tás tanuló- és gyermekbalesetekről” című űrlap vezetésével. 

(4) A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telefaxon vagy szemé-
lyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény 
fenntartójának. 

A nevelési-oktatási intézmény a tanügyi baleseti nyilvántartó internetes felületén 
készítheti el a jegyzőkönyveit, amelyeket a fenntartó és a Emberi  Erőforrás Minisztérium 
is olvashat, tehát a jegyzőkönyvek előírt intézmény-jegyző-EMMI irányú továbbítása 
azonnal megvalósul. 
 
Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely  
a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 
napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztet-
te), 
b) valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodá-
sát, 
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c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 
d) súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesz-
tése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 
e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart oko-
zott. 
 
(5) Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést 
a hasonló esetek megelőzésére.  
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XIV. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
  

1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni 
  

Minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szo-
kásos 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 épü-

letét 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 
- munkavédelmi felelős 

  
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

  
- a fenntartót, 
- 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 fe-
lelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel értesí-
teni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürí-
téséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzria-
dó/bombariadó terv mellékletében 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 pedagógusok a felelősek. 
 
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

  
- Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyere-
kekre is gondolnia kell! 



86 
 

- 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 esetlege-
sen valamelyik tanuló az épületben. 

  
 Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyezte-

tett 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, tűz-

szerészek stb./ fogadásáról. 
 

1.  MENTÉSI TERV 
 

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola részére, rendellenes körülmények kialakulása esetére, amikor a szabályos üzembe-
vételre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be, a munkahely jellegére, helyzetére, 
kiterjedésére, a veszélyforrások hatására és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra 
vonatkozóan. 
 
A mentési terv az alábbi események bekövetkezésére vonatkozik: 

 
Földrengés, tűz, árvíz, robbanás, bombariadó, viharkár, mérgezés, egészséget ve-

szélyeztető események esetén, illetve ha a biztonságos munkavégzés követelményeit nem 
lehet biztosítani, stb. kell végrehajtani. 

A fenti események bekövetkezésekor, aki az eseményt észleli, köteles a felettesé-
nek szóban jelezni az esemény bekövetkezését. 

A Tűzriadó, Bombariadó és a Baleset-megelőzési- és elhárítási tervben foglaltak 
alapján a bekövetkezett rendkívüli esemény figyelembe vételével az intézmény vezetője, 
helyettese elrendeli a mentéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását az alábbiak szerint: 
 
Értesíteni kell a rendőrséget és tűzoltóságot az alábbi adatok közlésével: 

 
- az intézmény neve és pontos címe 
- a bomba/tűz érzékelés forrása 
- emberélet mennyire van közvetlen veszélyben 
- bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, a bejelentés ideje. 

 
Az intézmény kiürítését a veszélyhelyzetben bomba/tűzriadó esetén azonnal meg 

kell kezdeni. Az épület elhagyását a Tűzriadó tervben és az általános gyakorlatok szerint 
kell végrehajtani. Dolgozókat, tanulókat eltávolítják a munkahelyi vezetők, illetve a fog-
lalkozást vezető pedagógusok. 

Az iskola kiürítése gyorsan és zökkenőmentesen úgy oldható meg, hogy a gyere-
kek felnőtt kísérettel 3 csoportot alkotva az épület körüli utcákat, illetve annak túloldalát 
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veszik igénybe gyülekezési helyül. A tanulók felnőtt kísérőikkel a gyülekezési helyeken 
rendezett sorokat alkotnak. 
A pénzeket, naplókat, fontos iratokat biztonságba helyezi: 
 

- igazgató 
- igazgatóhelyettes 
- gazdasági vezető 
- gazdasági ügyintéző 
- könyvelő. 

 
A gázt, elektromosságot elzárja: 
 

- karbantartó 
 
A tűzoltókat, polgárvédelmet, rendőrséget, mentőt, egyéb hatóságokat fogadja és irányítja: 

 
- igazgató 
- munka- és balesetvédelmi felelős 

 
Az anyagmentő csoport tagjai: 

 
- Vezető: gazdasági ügyintéző 
- Tagok: iskolatitkár, karbantartó. 

 
A sérülteket ellátja, hatóságokat, munkáltató által biztosított védőfelszereléseket szétosztja: 
 

- elsősegélynyújtáshoz jól értő pedagógusok 
- karbantartó 
- gondnok 

 
A mentési tervben foglaltakat valamennyi dolgozó és tanuló köteles végrehajtani. 

A mentési tervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell a munkavédelmi oktatás keretein 
belül. E dokumentumban rögzített előírások, a szabályzatok megsértése esetén a hasonló 
esetek ismétlődésének megelőzésért a munkáltató felelősségre-vonást köteles kezdemé-
nyezni. 



 

 
 

 

XV. REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN 
 
 

Az intézményben csak a következő témakörökben szabad reklámtevékenységet folytatni: 
 
- egyházi 
- egészségnevelési 
- környezetvédelmi 
- pedagógiai 
- kulturális. 
 

Plakát elhelyezése, újságterjesztés és egyéb reklámtevékenység folytatása csak igaz-
gatói engedéllyel lehetséges. 

Az intézmény csak abban az esetben juttathat el közvetlenül reklámot a szülők vagy 
tanulók részére. Ha ahhoz a szülő egyértelműen és kifejezetten (önkéntes nyilatkozatban) 
hozzájárul. A személyes adatok harmadik fél részére csak az érintett előzetes hozzájárulásával 
adhatók ki. 

Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatások reklámozására rendelhet reklámot, 
és közzé is teheti azt. 



 

 
 

 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. Jelen Szervezeti és működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, 

a jelzett közösségek egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 
 

2. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket – 
mint például a belső ellenőrzés szabályozását, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rend-
jét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. Ezek a sza-
bályzatok az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei. 

 
3. A mellékletben található szabályzatok – mint igazgatói utasítások – jelen SZMSZ változta-

tása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfon-
tolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

 



 

 
 

 

7. számú melléklet 
 
Szabályzatok 
  
  

1. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Isko-
la munkaügyi szabályzata  

2. Mentési terv - Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 

3. Belső ellenőrzési szabályzat  
4. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Isko-

la Közbeszerzési szabályzata  
5. Játszótéri eszközök ellenőrzési és karbantartási terve  
6. Pénz- és értékkezelési szabályzata  
7. Adatvédelmi szabályzat  
8. Ügyrend és gazdasági jogkörök  
9. Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési szabályzata  
10. Tankönyvtámogatás megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a 

tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata  
11. Dohányzással kapcsolatos szabályzat  
12. Önköltségszámítás szabályzata  
13. Ügyviteli és iratkezelési szabályzat  
14. Bizonylati szabályzat  
15. Tűzvédelmi szabályzat  
16. Térítési díj és a tandíj fizetésének rendje  
17. Számítástechnikai és szoftvervédelmi szabályzat  
18. Baleset-megelőzési és elhárítási terv veszélyes anyagokra  
19. Számviteli politika és számlarend  
20. Útiköltség-térítési szabályzat  
21. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat  
22. Selejtezési szabályzat  
23. Munkavédelmi szabályzat és igazgatói utasítás  
24. Elsősegély-nyújtási szabályzat 



 

 
 

 

8. számú melléklet 
 
Munkaköri leírás-minták  
 
 Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri 
leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával 
igazolja. Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el 
az osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának meg-
kezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a 
pedagógus munkaköri leírását. 



 

 
 

 

Legitimáció 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 


