
Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

1 

 

 

 

Cházár András  
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
 

1802 
 

2600. Vác Március 15 tér 6. 
 

 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
      2017 
 
Vác, 2017. március 31.  

 

 

 

 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 2 

Tartalomjegyzék 

 

1. Általános rendelkezések ..................................................................................................... 9 

2. Az intézmény általános jellemzői szakmai alapdokumentum (régi néven: alapító okirat) 

alapján ...................................................................................................................................... 11 
2.8. Az intézmény jogállása .............................................................................................. 12 
2.15. Az intézményi bélyegzők használata, kezelése...................................................... 17 
2.16. A költségvetéssel kapcsolatos különleges előírások, feltételek ............................. 18 

2.17. A kiadmányozási jog .............................................................................................. 18 
2.18. Az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok ...................................... 18 

3. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetése ................................................................... 19 
3.1. Az intézmény vezetése .............................................................................................. 19 

3.1.1. Az intézmény vezetője: igazgató ........................................................................ 20 

3.3. Helyettesítés rendje: ............................................................................................... 24 

3.4. Az Igazgatótanács létrehozása és működési szabálya ............................................ 25 

3.5. A vezetők és szervezeti egységek között kapcsolattartás rendje, formája. ............ 28 
3.5.2. Kapcsolattartás, információáramlás ................................................................... 29 

4. Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás rendje .................................................... 31 
4.2. Közalkalmazottak ...................................................................................................... 31 

4.3. Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete ............................................................... 31 
4.4. Az intézményegységek, tagintézmények nevelőtestülete (Simon Antal 

Tagintézményben: szakalkalmazotti értekezlete):................................................................ 32 
4.4.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására ................................... 34 
4.5. Szakmai munkaközösségek ....................................................................................... 35 

4.5.2. Munkaközösség vezetői feladatok ..................................................................... 35 
4.6. A tanulóközösség és kapcsolattartás rendje ........................................................... 36 

4.7. Érdekérvényesítés, érdekegyeztetés szervezetei és formái .................................... 36 
4.7.2. Közalkalmazotti Tanács ..................................................................................... 36 

4.7.3. Pedagógus Szakszervezet ................................................................................... 36 
4.7.4. A Diákönkormányzat és működése .................................................................... 37 
4.7.5. Szülői közösségek és a kapcsolattartás rendje ................................................... 37 
4.7.5.1. Intézményi tanács ........................................................................................... 37 

4.7.5.2. Szülői szervezet .............................................................................................. 38 
4.7.6. A vagyoni jogok átruházása a tanulót megillető díjazás megállapítása ............. 38 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje .................................................................. 39 
5.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények ....... 39 
5.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak ................................................. 40 

5.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formája .................................................. 41 
6. A tankönyvellátás rendje, a tankönyvrendelés szabályai ................................................. 41 

6.2. A kapcsolattartás formái és módja ............................................................................. 43 
6.3. Külső kapcsolataink ................................................................................................... 43 
6.4. A fenntartóval való kapcsolat .................................................................................... 44 

6.5. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás .................................................... 45 
6.6. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás ................................... 45 

6.7. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás ..................................................... 46 
6.8. Az iskola-egészségüggyel való kapcsolattartás ......................................................... 47 
6.9. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása ........................................ 48 
6.10. Intézményegységek, tagintézmények feladat-ellátási helyek közötti kapcsolatok 48 

7. Az intézmény működési rendje ........................................................................................ 48 
7.2. A tanév helyi rendje: .................................................................................................. 48 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 3 

7.3. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) ......................................................... 50 
7.4. A tanítási nap rendje .................................................................................................. 50 

7.5. Mindennapos testnevelés (kötelező és választható foglalkozás) a Pedagógiai 

Program szerint .................................................................................................................... 52 

7.6. Erkölcs – ill. hit- és erkölcstan .................................................................................. 52 
7.7. Tanórán kívüli foglalkozások formái és rendje: ........................................................ 53 
7.7.2. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások ....................................................................... 53 
7.7.3. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások .............................................................. 53 
8. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje.......................................... 54 

8.2. Pedagógusok munkarendje ........................................................................................ 55 
8.4. A székhely-intézmény nem pedagógus (technikai) dolgozóinak munkarendje ........ 58 
8.5. Kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség ............................................................... 58 
9. A létesítmények és helyiségek használati rendje .......................................................... 59 
9.2. Az épületek használati rendje .................................................................................... 59 

9.3. Biztonsági rendszabályok .......................................................................................... 59 

9.4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók beléptetése, ........................................... 59 

9.5. Az intézmény számítógép-termeinek szertárainak használati rendje ........................ 60 
9.6. Szertárak működési rendje ......................................................................................... 61 
9.7. Az intézmény létesítményeinek, bérbeadási rendje ................................................... 61 

10. Jelképeink, intézményi hagyományápolás, ünnepélyek rendje ..................................... 62 

10.2. Intézményi szintű ünnepeink: ................................................................................ 63 
10.3. Osztályszintű megemlékezések: ............................................................................ 63 

10.4. Intézményünk hagyományai: ................................................................................. 63 
10.5. Gyermekközösségi rendezvények .......................................................................... 64 
10.6. Jelképeink .............................................................................................................. 64 

11. Védő, óvó előírások ................................................................................................... 66 
11.2. Az iskola dolgozóinak tanuló- és gyermekbalesetet megelőző feladatai (20/2012. 

EMMI rend. 168. és 169.§) .................................................................................................. 67 
11.2.2. Az igazgató feladata: .......................................................................................... 67 

11.2.3. A munkavédelmi felelős feladata. ...................................................................... 67 
11.2.4. Az iskola dolgozóinak tanuló- és gyermekbaleseteket megelőző feladatai: ...... 67 
11.2.5. Az iskola tanulóinak tanulói- és gyermekbaleseteket megelőző feladatai: ........ 70 
11.2.6. Teendők tanulóbaleset után ................................................................................ 70 

11.2.7. Az intézmény tanulóinak feladata tanulóbaleset után: ....................................... 70 
11.2.8. Az intézmény teendői tanulóbaleset után: .......................................................... 70 
11.2.9. A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége .................................... 70 
11.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők ..................................................... 71 
11.4. A tanuló által nem használható gépek, eszközök:.................................................. 74 

11.5. Egyéb rendelkezések .............................................................................................. 75 
11.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás rendje ............................................ 75 
11.7. A reklámtevékenység szabályozása ....................................................................... 76 
11.8. Nyilatkozat média részére ...................................................................................... 77 
11.9. A könyvtárak működési rendje .............................................................................. 77 

11.10. Aláírási jogkör ....................................................................................................... 78 
11.11. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások .................. 78 

11.12. Pénzellátás .............................................................................................................. 78 
11.13. Bér- és munkaügyi gazdálkodás ............................................................................ 78 
11.14. Eszközgazdálkodás, fenntartás .............................................................................. 79 
11.15. Készletgazdálkodás ................................................................................................ 79 
11.16. Szállítási feladatok ................................................................................................. 79 
11.17. Mosási feladatok .................................................................................................... 79 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 4 

11.18. Gáz, víz, villamos energia: ..................................................................................... 79 
11. Záró rendelkezések ......................................................................................................... 80 

1. Általános rendelkezések ................................................................................................... 90 
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja ................................................................... 91 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok köre ....................... 91 
2. A Szabályzat időbeli hatálya és felülvizsgálati rendje ..................................................... 92 

3.1  A Szabályzat személyi hatálya ...................................................................................... 92 
3.2 A Szabályzat nyilvánosságra hozatalának módja ........................................................... 93 

4. A tagintézmény jellemzői ..................................................................................................... 93 

4.1. Általános jellemzők ....................................................................................................... 93 
4.2 A tagintézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje .......................... 94 
4.3 A tagintézmény képviseletére jogosultak köre ............................................................... 94 
4.4 Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése ........................................................................................................................... 95 

5. A tagintézmény tevékenysége .............................................................................................. 95 

6. A tagintézmény gazdálkodási jellemzői ............................................................................... 95 

6.1 Vállalkozási tevékenység ............................................................................................... 96 
6.2 A tagintézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog ............. 96 
6.3 A tagintézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba adása külső személy 

részére ................................................................................................................................... 96 

7.Aláírási és bélyegzőhasználati jogkör ................................................................................... 96 
7.1 Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata ............................................................. 96 

7.2 Aláírási és bélyegzőhasználati jog ................................................................................. 96 
8. Az intézmény vezetése, szervezeti rendje, külső és belső kapcsolatainak rendszere........... 97 
8.1 A kapcsolattartás rendje, formái ......................................................................................... 97 

8.2 A tagintézmény-vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje .......................... 98 
8.3 A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje ...... 98 

8.3.1 Az iskola szülői szervezetének  jogai ...................................................................... 99 
8.4 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja ......................................................... 99 

8.4.1 Az egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás ............... 100 
Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás ............................................................. 100 

8.4.2 A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás ................................................. 100 
8.4.3 Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás ............................................ 101 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása ................................................ 101 
8.4.4 Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek ........................................... 101 

9. Működési szabályok ........................................................................................................... 102 
9.1 A működés rendje ......................................................................................................... 102 

9.1.1 Az iskolai tanév ..................................................................................................... 103 

9.1.2. Tanítási év rendje ......................................................................................................... 103 
9.1.3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei ................................... 103 
9.2 A nyitva tartás rendje ................................................................................................... 105 
9.3 A vezetők bent tartózkodása ........................................................................................ 105 
9.4 Az intézmény alkalmazottainak munkarendje ............................................................. 105 

9.5 Belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

tagintézménnyel ................................................................................................................. 106 

9.6 A fenntartó munkatársai, szakértők, pedagógiai szakszolgálatok, egyéb hivatalos 

szervek munkatársai ........................................................................................................... 107 
9.6.1 Média ..................................................................................................................... 107 

10. Nevelőtestület ................................................................................................................... 107 
10.1 Szakmai munkaközösségek (Nkt 71.) ........................................................................ 108 
10.2 A pedagógusok ........................................................................................................... 108 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 5 

10.2.1 A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje ............................................... 108 
10.2.2 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során

 ........................................................................................................................................ 109 
10.3 Nevelőtestületi értekezletek (Nkt 70 §) ...................................................................... 110 

10.3.1 Alakuló értekezlet ............................................................................................... 110 
10.3.2 Tanévnyitó értekezlet .......................................................................................... 110 
10.3.3 Osztályozó értekezlet .......................................................................................... 110 
10.3.5 Félévzáró értekezlet ............................................................................................. 111 
10.3.6 Tanévzáró értekezlet ........................................................................................... 111 

10.3.7 Szakmai/nevelési értekezlet ................................................................................ 111 
10.3.8 Rendkívüli értekezlet ........................................................................................... 111 
10.3.9 A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések ................................................................................................................. 112 
11. Az intézmény közösségei, és ezek kapcsolatai egymással ............................................... 112 

11.1 Az iskola Diákönkormányzata (Nkt 48 §) .................................................................. 112 

12. A tagintézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje ............................. 114 

12.1 Az oktatás és nevelés igénybevételének módja .......................................................... 114 
12.1.A tanulói jogviszony .................................................................................................. 114 
12.2 Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevétele ................................................... 117 
12.3 Az oktatás-neveléssel kapcsolatos jogok és kötelességek érvényesülése az 

intézményben ..................................................................................................................... 117 
12.3.1 A gyermekek jogai és kötelességei ..................................................................... 117 

12.3.2  Hit- és erkölcstan, és erkölcstan ......................................................................... 118 
12.4 A diákigazolvány ........................................................................................................ 118 
12.5  Elektronikus nyomtatványok használata ................................................................... 118 

12.6 A tanulói alkotások tulajdonjoga ................................................................................ 118 
13. A tájékoztatás és megismertetés rendje ............................................................................ 119 

13.1 A jogorvoslati eljárás és a fegyelmi egyeztető eljárás szabályai ......................... 119 
13.1.1. Az iskola döntései elleni jogorvoslat szabályai .................................................. 120 

13.1.2. Gyermekek, tanulók fegyelmi felelősségének szabályai .................................... 121 
13.2 A tanulók jutalmazásának elvei és formái .................................................................. 123 
13.2 Az ingyenes tankönyvi ellátás rendje................................................................... 124 

15. A tagintézményi hagyományok ápolása, az ünnepélyek és megemlékezések rendje ...... 125 

15.1 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok ........................................................... 125 
15.2 Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás ................................................ 126 

16. A tagintézményi védő-óvó előírások, eljárások rendje .................................................... 126 
16.1 Gyermek- és ifjúságvédelem ...................................................................................... 126 
16.2 Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje ........................................... 127 

16.2.1 Gyermekek, tanulók egészségügyi felügyelete és ellátási rendje........................ 127 
16.3 Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi felügyelete és ellátási rendje............. 128 

17. Intézményi védő-óvó előírások ........................................................................................ 128 
17.1 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével 

összefüggő tevékenységek rendje (mindennapos testedzés, nemdohányzók védelme) ..... 128 

17.2 A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése, tennivalók baleset esetén ..................... 129 
17.2.1 A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok ............................ 129 

17.2.2 A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok ...................................................... 130 
18. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) ............................................................................................................................. 131 
18.1 Rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás ................................ 132 

19. Záró rendelkezések ........................................................................................................... 133 
Az SZMSZ elfogadásának és módosításának rendje ..................................................... 133 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 6 

20. Mellékletek ....................................................................................................................... 133 
20.1 Szülői munkaközösség SZMSZ-e .............................................................................. 133 

20.2 Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata .......................................... 137 
20.3 Magántanulói kérelem minta ...................................................................................... 140 

20.4 Tájékoztató az ingyenes tankönyvek használatáról ................................................... 140 
20.5 Munkaköri leírás minta .............................................................................................. 141 

S Z A K I S K O L A ,  K É S Z S É G F E J L E S Z T Ő  

I S K O L A ,  K O L L É G I U M ,  ...................................................... 204 
SIMON ANTAL TAGINTÉZMÉNYE  ......................................................................... 204 

1  BEVEZETÉS ................................................................................................................. 206 
1.1 Az SZMSZ CÉLJA, TARTALMA .............................................................................. 206 

2  TAGINTÉZMÉNYI ALAPADATOK ........................................................................... 207 
2.1TAG INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK .......................................................................... 207 
2.2 A TAGINTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI ................................................................. 207 

3  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .......................................................................................... 208 

3.1  A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE, FELADATA .......................... 209 

3.1.1.  Az iskolavezetés ............................................................................................... 209 
3.1.2 Pedagógusok közösségei .................................................................................. 210 
3.1.3 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak .................................................... 211 
3.1.4  Tanulók közösségei .......................................................................................... 211 

3.1.5  Szülői szervezet (közösség) ............................................................................. 212 
3.2  A VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE, FORMÁJA ........................................................................................................ 213 
3.2.1  A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás rendje, formája

 213 

3.2.2  A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái kapcsolattartásának 

rendje. 213 

3.2.3  A diák-önkormányzati szerv, diákképviselők, valamint a tagintézményi vezetők 

közötti kapcsolattartás formái és rendje ......................................................................... 214 

3.2.4  Az iskolai sportkör, valamint a tagintézményi vezetők közötti kapcsolattartás 

formái és rendje .............................................................................................................. 214 
3.2.5  A vezetők és a szülői (iskolai, kollégiumi) szervezet közötti kapcsolattartás 

rendje 215 

3.3  A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ..... 215 
3.3.1  Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei .............................................. 215 
3.3.2  Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek közösségei ............................. 215 

3.4  A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA ................ 216 
3.5  MÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS .......... 216 

4  MŰKÖDÉS RENDJE .................................................................................................... 218 
4.1  A TAGNTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE ......................................................... 218 

4.1.1.A vezetők tagintézményben való benntartózkodásának rendje: ........................... 218 
4.1.2.Pedagógus ügyelet, pedagógiai felügyelet: ........................................................... 218 
4.1.3.A tanítás rendje: .................................................................................................... 218 

4.1.4 A pedagógusok, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők és más alkalmazottak 

munkarendje ....................................................................................................................... 219 

4.2 A TAGINTÉZMÉNYBE VALÓ BELÉPÉS ÉS A BENT TARTÓZKODÁS RENDJE

 ............................................................................................................................................ 219 
4.3 EGYÉB, A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI ... 220 

4.3.1 A tanórán kívüli foglalkozások formái: ................................................................ 220 
4.3.2. A mindennapi testedzés formái: ........................................................................... 222 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 7 

4.4.  AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE A TAGINTÉZMÉNYI 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ......................... 222 

4.4.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok ..................................................... 223 
4.5 A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE ....................... 224 

4.5.1 A belső ellenőrzés (FEUVE) ................................................................................. 224 
4.5.2 Szervezése ............................................................................................................. 224 
4.5.3Módszerei, területei: ............................................................................................... 224 
4.5.4 Ellenőrzésre jogosultak: ........................................................................................ 225 

4.6  A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ................................................................................... 225 

4.6.1 A könyvtár működésének célja, a működés feltételei ........................................... 225 
4.6.2 Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai ..................................... 225 
4.6.3 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok .................................................. 226 
4.6.4 Gyűjtőköri szabályzat ............................................................................................ 227 
4.6.5 A könyvtár használóinak köre ............................................................................... 228 

4.6.6 A könyvtárhasználat módjai .................................................................................. 228 

4.7 TAGINTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK ....................................................... 229 

4.7.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ........................................ 229 
4.7.2 A dolgozók feladatai a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset 

esetén .............................................................................................................................. 230 
4.7.3 A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége........................................ 231 

4.7.4  A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők ..................... 231 
4.7.5 Katasztrófa- tűz és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje

 ........................................................................................................................................ 233 
4.8  EGYÉB KÉRDÉSEK .............................................................................................. 233 

4.8.1. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának 

szabályai ......................................................................................................................... 233 
4.8.2. Az intézményi térítési díjak befizetése és visszatérítésének módja ................. 233 

4.9  AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT 

IRATOK KEZELÉSE ........................................................................................................ 234 

4.10  FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI ............................................................... 234 
4.11  INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA ............................. 234 

5 AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA ................................................................................... 235 
6 MELLÉKLETEK ................................................................................................................ 235 

6.3.3.Munkaköri leírás ................................................................................................... 235 
4. sz Melléklet                  Alapító okirat 

5 sz. Melléklet                 Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek 

 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 8 

 

.



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 9 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat bevezetése, célja és jogszabályi alapja 

 

Az intézmény, jogszabályi változások, azokat követő fenntartói, ill. szakmai alapdokumentu-

mának változásai, szükségessé tették a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: 

SZMSZ) felülvizsgálatát, módosítását, egységes szerkezetbe foglalását.  

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-

ket az SZMSZ határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény(továbbiakban: Nkt.) 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik.  

 

Az SZMSZ határozza meg a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos szervezeti fel-

építését is, így a Nkt. 20.§ (1) bekezdésének megfelelően, mint többcélú intézmény, azon be-

lül az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (továbbiakban: EGYMI), ill. tagin-

tézmények tekintetében is közös igazgatású köznevelési intézmény szervezeti felépítését is, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe.  

Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

Továbbá az SZMSZ feladata is, hogy megállapítsa az intézmény működésének közös, 

valamint a tagintézmények, intézményegységek eltérő szabályait, a jogszabályok által 

biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek 

jogszabályok. 

 

A SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és 

miniszteri rendeletek: 

o 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról 

o 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

                                                 
 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fszakkepzesi-tv&ei=r7ftUfCLNo_Z4QTvzIGoAw&usg=AFQjCNGTMiqhZnBALXj1FbanTpUqaxTFdA&bvm=bv.49478099,d.bGE
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o 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és 

annak további kiegészítése, módosítása: 

o 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az erkölcstanról és hit- és erkölcstanról 

o 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 

 

1.2. Az SZMSZ nyilvánossága, személyi hatálya, elfogadása és jóváhagyása, ill. életbe 

lépésének hatálya  

1.2.1. Nyilvánossága 

Jelen SZMSZ-t a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik 

az igazgatói irodában (iskolatitkárságon), tagintézmény-vezetői irodában (titkárságokon), 

munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.  

A SZMSZ–ről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől (igazgatójától), 

általános helyettesétől, a tagintézmények vezetőitől, valamint az osztályfőnököktől a fogadó 

órákon vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.  

A SZMSZ egy-egy példányát el kell helyezni: az irattárban, a könyvtárakban, az igazgatónál 

(iskolatitkárságon), tagintézmény- vezetőknél, valamint a szerveren. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított SZMSZ előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoz-

tatni kell tanulókat osztályfőnöki órán és szülőket szülői értekezleten. 

1.2.2. Személyi hatálya 

A SZMSZ és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, 

tanulójára és gondviselőjére (szülőjére, nevelőszülőjére és gyámjára) nézve kötelező 

érvényű.  

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg 

igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek kö-

zös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az igazgató hozhat intézkedést,  

1.2.3. Elfogadása 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után az 

intézmény szakalkalmazotti értekezlete határozattal fogadja el, az intézmény jogszerű 
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működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok 

érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az 

intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében. A szakalkalmazotti 

értekezletről jegyzőkönyv készült, és jelen szabályzat mellékletét képezik. Az elfogadás előtt 

a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az intézményi tanács, az 

iskolai diákönkormányzat és szülői szervezetek is. Jegyzőkönyvek jelen szabályzat 

mellékletét képezik. 

1.2.4. Jóváhagyása és hatálya 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozat-

lan időre szól.  

2. Az intézmény általános jellemzői szakmai alapdokumentum (régi néven: alapító 

okirat) alapján 

 

2.1. Az intézmény hivatalos neve: 

Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  

(Rövidített neve: Cházár András EGYMI) 

PB 3101 

Az intézmény típusa:  

többcélú intézmény, EGYMI, közös igazgatású közoktatási intézmény 

2.2. Az intézmény székhelye, tagintézményei és telephelye 

Az intézmény székhelye: 2600 Vác Március 15 tér 6. 

Az intézmény tagintézményei (intézményi kód szerint):  

o KK Váci Tankerületi Központ  

Cházár András EGYMI Pivár Ignác Tagintézménye 

PB 3102 

telephelyi címe: 2600 Vác, Zichy Hyppolit utca 16.. 

o KK Váci Tankerületi Központ 

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

PB 3103 

telephelyi címe: 2000 Szentendre, Kovács László utca 3. 

o KK Váci Tankerületi Központ 

Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézménye 

PB 3104 
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telephelyi címe: 2600  Vác, Naszály út 29. 

2.3. Azonosítók 

OM azonosítója: 032652 

KK azonosítója és címe:   

KK Váci Tankerületi Központ PB3101  

2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45.  

2.4. Működési területe: Az oktatás-nevelési és gyermekvédelmi feladatok tekintetében el-

sősorban Pest megye, közigazgatási területe, a szabad kapacitás terhé-

re felvehető: Nógrád megye, Komárom-Esztergom megye és Fejér 

megye közigazgatási területéről  

2.5. Az intézmény alapítója (eredeti):  

I Ferenc király rendelete alapján, Magyar Királyi Helytartótanács. 

Alapítás éve:   1800 (kapunyitás: 1802. augusztus 15.) 

2.5.1.              Klebelsberg Központ Váci Tankerületi Központ 

Alapítás éve: 2016. 

2.6. Az intézmény fenntartója és címe:  

Klebelsberg Központ Váci Tankerületi Központ 

2600 Vác, dr. Csányi  

2.7. Az intézmény szakmai felügyeleti szerve:  

Pest Megyei Kormányhivatal 

1052 Budapest, Városház u 7. 

2.8. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

2.9. Gazdálkodása: gazdálkodó költségvetési szerve a Klebelsberg Központ (KK) 

(számlázási cím: 1054 Budapest, Nádor u. 32.) 

Gazdálkodása: intézményi gazdálkodás a Klebelsberg Központ Váci Tankerületi Köz-

pont felé történik. 

2.10. Általános forgalmi adó alanyiság ténye: Az intézményre az ÁFA törvény vonatkozik 

2.11. Az intézmény adószáma 15395924-2-13 

Gazdasági és pénzügyi tevékenységek ellátását végző személyeket az 

intézményvezető jelöli ki.  

2.12. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A KK elnöki rendelete szerint 

Vállalkozási tevékenység: az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2.13. Az intézmény alaptevékenységei (köznevelési -, szakfeladatai) 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok 
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  Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok 

  sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók körében 

óvodai nevelés 

  általános iskolai nevelés 

  fejlesztő iskolai oktatás 

 utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése intézményen kívüli tankö-

teles tanulók ellátása végett 

 nappali rendszerű speciális szakiskolai képzés (11-12./9.E, 9-10., 9-12.  

évfolyam) 

 nappali rendszerű készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés (9-

10/11-12 évfolyam) 

 kollégiumi nevelés (kiterjed többségi középfokú köznevelési intézmé-

nyek tanulóira is) 

 különleges gyermekotthoni nevelés 

 sport, szabadidős képzés (diáksport) 

 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Alapfeladatai: 

Köznevelési alapfeladatok: 

Az intézmény székhelyén: 

− óvodai nevelés 

o ép értelmű, ill. tanulásban akadályozott, értelmi fogyatékos (enyhe és kö-

zépsúlyos) érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló) gyermekek ellátá-

sa 

o tanulásban akadályozott, értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos) gyer-

mekek ellátása 

o beszédfogyatékos gyermekek ellátása 

o autizmus spektrum zavaraival küzdő gyermekek ellátása 

− általános iskolai nevelés-oktatás 

▪ alsó tagozat 

▪ felső tagozat 

o ép értelmű, érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló) tanulók ellátása 
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o tanulásban- és értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékos (siket és 

nagyothalló) és autizmus spektrum zavaraival küzdő gyermekek tanulók 

ellátása 

o fejlesztő nevelés – oktatás 

▪ halmozottan sérült tanköteles tanulók ellátása, családban és szociális in-

tézményben 

 

− kollégiumi ellátás 

▪ kollégiumi ellátás 

▪ azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak, akiknek 

óvodai, iskolai feladatellátás során a többi gyermekkel, tanulóval nem 

foglalkoztathatók együtt 

▪ középfokú intézmények tanulóinak kollégiumi ellátása (szabad kapacitás 

terhére) 

− szakiskolai nevelés-oktatás 

• speciális szakiskolai nevelés-oktatás 

o ép értelmű, érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló) tanulók el-

látása 

o tanulásban akadályozott, (enyhe) értelmi fogyatékos érzékszervi fo-

gyatékos (siket és nagyothalló) tanulók ellátása 

o tanulásban akadályozott, (enyhe) értelmi fogyatékos tanulók ellátása 

o beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, 

egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő tanulók ellátása 

▪ könnyűipari szakmacsoport 

1.1. 34 542 06 női szabó (2013/2014-es tanévtől felmenő rendszer-

ben) 

1.2. 33 542 05 0010 33 03 női szabó (2012/2013-es tanévtől kimenő 

rendszerben) 

 2.1.  21 542 02 textiltermék összeállító (2013/2014-es tanévtől fel-

menő rendszerben) 

 2.2.  33 542 05 0100 21 04 textiltermék összeállító (2012/2013-es 

tanévtől kimenő rendszerben) 

▪ faipari szakmacsoport 

1.1. 21 543 01 asztalosipari szerelő (2013/2014-es tanévtől felmenő-

rendszerben) 
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1.2. 33 543 01 0100 21 01 asztalosipari szerelő (2012/2013-es tanév-

től kimenő rendszerben ) 

▪ nyomdaipari szakmacsoport 

1.1. 21 527 01 kézi könyvkötő (2013/2014-es tanévtől felmenő rend-

szerben) 

1.2. 31 527 01 0000 könyvkötő (2012/2013-es tanévtől kimenő rend-

szerben) 

▪ vendéglátás-turisztikai  szakmacsoport 

1.1. 21 811 01 konyhai kisegítő (2013/2014-es tanévtől) 

▪ egészségügyi  szakmacsoport 

1.1. 32 723 01 ápolási asszisztens  (2013/2014-es tanévtől) 

1.2. 32 720 01 egészségfejlesztő segítő (2013/2014-es tanévtől) 

 

− egyéb köznevelési feladat székhelyén: 

utazó gyógypedagógusi hálózat az intézményen kívüli tanköteles tanulók ellátása vé-

gett (azaz integráltan tanuló, ill. szociális intézményben nevelkedő tanköteles gyerme-

kek, tanulók fejlesztésének támogatására) 

 

A Pivár Ignác Tagintézményben: 

− általános iskolai nevelés-oktatás 

▪ alsó tagozat 

▪ felső tagozat 

o tanulásban-, és értelmileg akadályozott tanulók ellátása 

− szakiskolai nevelés-oktatás 

• speciális szakiskolai nevelés-oktatás 

o tanulásban-, és értelmileg akadályozott tanulók ellátása 

o tanulásban-, értelmileg akadályozott és érzékszervi fogyatékos (siket és 

nagyothalló) tanulók ellátása 

▪ mezőgazdasági szakmacsoport 

1.1. 21 622 01 kerti munkás (2013/2014-es tanévtől felmenő rend-

szerben) 

1.2. 31 622 01 0100 21 04 kerti munkás (2012/2013-es tanévtől ki-

menő rendszerben) 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 16 

1.3. 21 814 01 családellátó (2013/2014-es tanévtől) 

1.4. 31 811 01 falusi vendéglátó (2013/2014-es tanévtől) 

• készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás 

o értelmileg akadályozott tanulók ellátása 

o értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló) ta-

nulók ellátása 

1.1.  háztartástan – készségfejlesztő program 

 

A Bárczi Gusztáv Tagintézményben: 

− általános iskolai nevelés-oktatás 

▪ alsó tagozat 

▪ felső tagozat 

o tanulásban akadályozott tanulók ellátása, 

o integráltan tanuló értelmileg akadályozott tanulók ellátása 

 

A Simon Antal Tagintézményben: 

− általános iskolai nevelés-oktatás 

▪ alsó tagozat 

▪ felső tagozat 

o beszédfogyatékos tanulók ellátása 

o autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ellátása 

o megismerő funkciók és/vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

− fejlesztő iskola 

o halmozottan sérült tanulók ellátása 

− kollégiumi ellátás 

▪ kollégiumi ellátás 

▪ azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak, akiknek iskolai feladatel-

látás során a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt 

▪ középfokú intézmények tanulóinak kollégiumi ellátása (szabad kapacitás 

terhére) 

Átvállalt alapfeladatok:  
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− különleges gyermekotthon (otthont nyújtó különleges ellátás - gyermekotthon; 

utógondozói ellátás) 

 

2.14. Maximális gyermek/tanulói (felvehető) létszám 

o Székhely (óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és kollégium)  

óvoda maximális létszáma: 30 fő. 

általános iskolai létszáma: 80 fő 

speciális szakiskolai létszáma: 96 fő 

kollégium létszáma: 150 fő 

o Bárczi Gusztáv Tagintézmény (általános iskola) maximális létszáma: 100 fő. 

o Pivár Ignác Tagintézmény (általános iskola és speciális szakiskola) maximális lét-

száma: 240 fő. 

o Simon Antal Tagintézmény (általános iskola, fejlesztő iskola, kollégium)  

általános iskola maximális létszáma 238 fő 

fejlesztő iskola maximális létszáma 12 fő 

kollégium  maximális létszáma 110 fő 

Azaz az oktatási feladatra felvehető tanulók összes maximális létszáma (766 fő) alatt, amely-

nek belső megoszlása a mindenkori szükségletek szerint, az optimális ellátás alapján szerve-

zendő. 

Szakmai alapdokumentum a mellékletben megtalálható. 

 

2.15. Az intézményi bélyegzők használata, kezelése 

Valamennyi cégszerű aláírásnál kettős aláírás működik: intézményvezető és általános igazga-

tó-helyettes, cégbélyegző használata mellett. Illetve a KK váci tankerületi igazgatói utasítása 

szerint meghatározott dokumentumoknál a KK váci tankerületi igazgató aláírása szükséges. 

Cégbélyegző: címeres körbélyegző középen a Magyar Köztársaság címere, körben az intéz-

mény neve, székhelye. A fenti bélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes 

kötelezettségvállalást, jogszerzést, illetve a jogról való lemondást jelent. 

Az intézményben használatos bélyegzőkről, a használók köréről, a bélyegzők nyilvántartásá-

ról a nyilvántartás vezetésével megbízott személyről, továbbá a bélyegzők beszerzéséről, ki-

adásáról, cseréjéről és az évenkénti egyszeri leltározásáról az intézményvezető dönt. A bé-

lyegzőt írásban átvevők személyesen felelősek a bélyegző megőrzéséért. A tagintézmények 

saját bélyegzővel rendelkezek „tagintézmény” felirattal. 
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A bélyegzőket a tagintézmény levelezéséhez, bizonyítványok kiadásakor, tanulói nyilvántar-

tás vezetésénél használja. 

2.16. A költségvetéssel kapcsolatos különleges előírások, feltételek 

Az intézmény a fenntartó rendelkezése alapján a MÁK rendszerben gazdálkodik. Egyéb elő-

írásokat, feltételeket, sajátos gazdálkodási szabályokat a fenntartó állapíthat meg. Az intéz-

mény gazdálkodásának belső rendje, kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, 

az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök sza-

bályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény-

vezető feladata. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a gazdasági szervezet 

feladat és hatáskörét szabályozó „Gazdasági ügyrend”, részletesen tartalmazza. 

2.17. A kiadmányozási jog 

A kiadmányozási jog a Klebelsberg Központ Váci Tankerületi Központ igazgatóját illeti meg 

a KK elnöki utasítása értelmében.  

2.18. Az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok 

 

o 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (továbbiakban Sztv.), 

o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról 

o 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

o 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és 

annak további kiegészítése: 

o  22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az erkölcstanról és hit- és erkölcstanról 

o Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. tv.  

o az e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelölőséről szóló 501/2013. (XII. 29.) korm. rendelet 

o a tankönyvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

o 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

o 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről (továbbiakban: Gyvt.), 

o 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükről, 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fszakkepzesi-tv&ei=r7ftUfCLNo_Z4QTvzIGoAw&usg=AFQjCNGTMiqhZnBALXj1FbanTpUqaxTFdA&bvm=bv.49478099,d.bGE
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o a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelemről szóló 37/2001. (X. 21.) OM. 

rendelet, illetve 

o a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről 

o a 26/1997.(XI. 3. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. 

o 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 

juttatásairól határozza meg, 

o a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. OM 

rendelet, és a 20/2007. SZMM rendelet 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetése 

 

Intézményünk, alapító okirata szerint EGYMI, ill. többcélú intézmény, közös igazgatású köz-

oktatási intézmény, amely 14 köznevelési feladatot lát el és amelynek keretén belül az 

o az intézményegységek (intézményegység: az a szervezeti egység, amely egymástól elkü-

lönülő köznevelési feladatot látja el és a köznevelési intézmény, többcélú intézmény va-

lamely alapfeladatát látja el), és  

o tagintézmények (intézményegység: az a szervezeti egység, amely egymástól elkülönülő 

köznevelési feladatot látja el és a köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely 

alapfeladatát látja el, és telephellyel rendelkezik) működnek) 

Intézményegységek: 

o Óvoda, Általános Iskola, Utazó Gyógypedagógiai Hálózat intézményegység,  

o Speciális Szakiskola intézményegység 

o Kollégium és Fejlesztő nevelés intézményegység 

Tagintézmények: 

o Bárczi Gusztáv Tagintézmény (Szentendre, Kovács László utca 3.),  

o Pivár Ignác Tagintézmény (Vác, Zichy Hypolit utca 16-18.) 

o Simon Antal Tagintézmény (Vác, Naszály út 29.),  

3.1. Az intézmény vezetése 

Az igazgató feladatait, vezetőtársak közreműködésével látja el. 

Magasabb vezetői beosztások: 

- Igazgató 

- Intézményegység- és tagintézmény-vezetők 
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Vezetői beosztásúak 

- Tagintézmény-vezetőhelyettes (Simon Antal Tagintézmény) 

Az igazgató a mindenkori éves tervben foglaltak szerint üléseket tart, ill. rendkívüli vezetősé-

gi ülést, azon résztvevő vezetők konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendel-

keznek. Az intézményvezetéssel együttműködik az intézmény más közösségeinek (intézményi 

tanács, DÖK, szülői szervezetek, közalkalmazotti tanács, szakszervezetek, stb.) vezetői (kép-

viselői). 

Az intézményvezetés a nevelés-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját szervezi, 

vezeti, irányítja. Az operatív vezetési ügyekben havi rendszerességgel (minden hónapban első 

hétfőn de. 9-től) megbeszélést tartanak. 

Az intézményvezetés kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, és az iskolai közösségek 

szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja, jogosultságaik gyakorlását elősegítse. 

A vezetői tevékenység fontos része a rendszeres értékelés. Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a 

közösségek saját ügyüknek tekintsék az intézmény problémáit, az intézmény támogatásáért és 

fejlesztéséért felelősséget érezzen a nevelőtestület(ek) és a dolgozói kollektíva valamennyi 

tagja. 

A szervezeti egységek munkáját az igazgató hangolja össze. 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 

hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek meg-

felelően magas színvonalon láthassa el. 

A szervezeti egységek kialakításánál a munkavégzést, a racionális és gazdaságos működtetést, 

valamint a helyi adottságokat, körülményeket és igényeket figyelembe kell venni. 

 Célunk az intézményi feladatok zavartalan és zökkenőmentes ellátása. 

3.1.1. Az intézmény vezetője: igazgató 

Az intézmény élén magasabb vezetői beosztásban az igazgató áll, akit a Magyarország Kor-

mánya (ill. EMMI) nyilvános pályázat útján, jogszabályban előírt, meghatározott időre nevezi 

ki. Az igazgató munkáját az intézményvezetés (intézményegység- és tagintézmény-vezetők) 

és az Igazgatótanács segíti. Az intézményt az igazgató képviseli. Jogkörét esetenként, vagy az 

ügyek meghatározott körében az általános igazgató-helyettesre, vagy az intézmény más veze-

tő alkalmazottjára átruházhatja.  

Munkáját a Nkt, Sztv, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint 

ennek végrehajtásáról rendelkező 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről, és annak további kiegészítése, az intézmény Szervezeti és Működési 

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



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 21 

a vonatkozó egyéb jogszabályok, a KK váci tankerületi utasításai, a kollektív szerződés, az 

intézmény mindenkori éves munkaterve alapján, a KK Váci Tankerületi Központ, mint fenn-

tartó irányítása és ellenőrzése alapján végzi. 

 

Alapvető felelőssége, feladatai  

o Ellátja a munkáltatói jogkörében mindazokat a feladatokat, melyeket a Nkt, a KK váci 

tankerületi igazgatói utasításai, ill. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és an-

nak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek előírnak, a KK váci tankerületi igazgató-

jával együttműködve. 

o Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, e 

feladatait vezetőtársaival közösen látja el, az SZMSZ szerinti munkamegosztás alapján. 

o Biztosítja a szervezeti egységek (intézményegységek és tagintézmények) szakmai és 

szervezeti autonómiáját, azok működését a többcélú intézményben, egymással össz-

hangban és egyeztetve. Közös témák, problémák esetén összehívja és levezeti az együt-

tes ülést. 

o Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogsza-

bály, a kollektív szerződés, az SZMSZ nem utal más szerv hatáskörébe. 

o Elkészíti az intézmény működésével kapcsolatos szakmai dokumentumokat (SZMSZ, 

Pedagógiai program stb.) munkatervet, speciális terveket, programokat, megszervezi 

azok egyeztetési, jóváhagyási eljárását. 

o Meghatározza a Pedagógiai program figyelembe vételével a költségvetés szakmai prog-

ramját, figyelemmel kíséri annak számszaki előkészítését, és részt vesz az egyeztetés-

ben, biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kezdeményezi a feltételek javítását célzó pá-

lyázatok megírását, illetve egyéb külső források felkutatását. 

o Ellenőrzi a gazdálkodást, ezzel kapcsolatban készít szakmai értékelést. 

o Felel a pedagógiai munkáért, a nevelő és az oktató munka színvonalas ellátásáért az eh-

hez szükséges feltételek megteremtéséért, a gyermek – és ifjúságvédelemi feladatok el-

látásának megszervezéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

o Ellátja az intézmény képviseletét, gyakorolja a rávonatkozó kiadmányozási jogkört. 

o Irányítja, ellenőrzi a nevelőtestületet, elsősorban az oktató-nevelő munkát, előkészíti a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntéseket, megszervezi azok szakszerű végrehajtá-

sát. 
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o Együttműködik a fenntartóval, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szer-

vekkel, a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, pedagógiai szakmai szervezetek-

kel, kamarákkal. 

o Gondoskodik – a gazdasági csoportvezető kö 

o zreműködésével – az intézmény zavartalan üzemeltetéséről, működéséről, a gazdasági, 

védelmi célú dokumentumok elkészítéséről, azok érvényesüléséről, és a fenntartóval 

szembeni tájékoztatási, beszámoltatási kötelezettség teljesítéséről. 

o Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a társadalmi és civil szervezetekkel. 

o Felelős a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés működtetéséért. 

o Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

o Segíti a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, továbbképzését. 

o Felelős a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésé-

ért. 

o Elkészíti a közvetlen irányítása alatt álló alkalmazottak munkaköri leírását, megbízást 

ad tisztségek betöltésére és feladatok ellátására. 

o Felelős a pedagógus minősítési és értékelési eljárás működtetéséért a tanfelügyeleti ille-

tékesekkel együttműködve 

o Biztosítja a munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét. 

o Tanítási órákat, foglalkozásokat vezetőtársaival együtt rendszeresen látogatja, a helyi 

felmérések, beszámolók, valamint folyamatos megfigyelések alapján ellenőrzi és értéke-

li a nevelő-oktató munka színvonalát, eredményességét. 

o Felelős a pedagógiai etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

3.2.2. Tagintézmény- és intézményegység-vezetők 

o A Nkt. értelmében a tankerület előtt és iskolavezetésen belül egyenlő jogokat, ill. 

egyenlő bánásmódot élveznek, azonosak a jogosultságaik is, mindegyikük felel-

nek az egymástól elkülönülő szakmai és szervezeti egységek munkájáért, 

o Nyilvános pályázat útján, jogszabályban előírt, meghatározott időre nevezi ki a 

tankerületi igazgató, az Igazgatótanács és intézményvezető javaslata alapján. 

o Közvetlenül irányítják az adott tagintézményben, intézményegységben folyó pe-

dagógiai szakmai munkát, esedékes elektronikus körleveleket az igazgatóhoz is 

eljuttatja információhoz és kommunikációhoz való hozzáférés biztosítva. 

o Felelnek a munkához szükséges feltételek biztosításáért. 
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o Egyetértési jogot gyakorolnak területükön a pedagógusok, más alkalmazottak ki-

nevezésével, felmentésével kapcsolatban. 

o Együttműködnek az iskolatitkárral, gondoskodnak a pedagógiai munkával járó 

adminisztrációs munka ellátásáról, ellenőrzéséről. 

o Gondoskodnak a helyettesítésekről az irányításuk alá tartozó dolgozók szabadsá-

gának kiadásáról, ütemezéséről. 

o Szakképzésekért felelős vezetők ellátják a szakmai vizsgák szervezésével kapcso-

latos feladatokat. 

o Ellenőrzik az illetékes tagintézményben, intézményegységekben folyó éves mun-

katerv és más alapdokumentumok, valamint a Házirend előírásainak érvényesülé-

sét. 

o A kollégium intézményegység-vezetője közvetlen szakmai segítséget nyújt a ne-

velőtanárok és gyermekfelügyelők szakmai munkájához, figyelemmel kíséri fo-

lyamatos szakmai fejlődésüket. 

o A tagintézmény- és intézményegység-vezetők felelnek az irányításuk alá tartozó 

dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának elkészítéséért. 

o Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, ezekre pályázatokat 

nyújtanak be, az elnyert pályázatokat a pályázati célban foglaltak szerint felhasz-

nálják, ezekről elszámolást adnak. 

o Tagjai az Igazgatótanácsnak. 

Részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

3.2.3. Általános igazgatóhelyettes 

o Megbízatás előtt az igazgató kikéri az Igazgatótanács véleményét. 

o Az igazgatónak alárendelve felel szakmai és tanügyi feladatok, adatszolgáltatási 

kötelezettségek és azokkal járó egyéb tevékenységek koordinálásáért, tagintézmé-

nyek és intézményegységek szakmai függetlenségeinek tiszteletben tartása mel-

lett, az iskolatitkársággal együttműködve. 

o Végrehajtja az igazgatói irányításból fakadó egyéb feladatokat, amikkel megbíz az 

igazgató 

o Igazgató távolléte alatt ellátja a helyettesi feladatokat, azokról beszámol, 

o Igazgatói távollét esetén nem gyakorolhatja a munkáltatói jogokat,  
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o Eljárhat az intézmény mindennapi működéséhez szükséges gazdálkodással kap-

csolatos feladatok ellátásában, kivételt jelent beruházás és nagyobb kiadással járó 

karbantartás 

o nem tagja az Igazgatótanácsnak, tanácskozási joggal rendelkezik. 

 

3.2.4. Tagintézmény-vezetőhelyettes (Simon Antal Tagintézmény  

o Megbízatás előtt az igazgató kikéri a tagintézmény-vezető, nevelőtestület és az 

Igazgatótanács véleményét 

o Tagintézmény-vezetővel együtt felel egyéb tanügyi feladatok, adatszolgáltatási 

kötelezettségek és azokkal járó egyéb tevékenységek koordinálásáért, 

o Felel a kollégium szabályos működéséért, 

o Tagintézmény-vezető távolléte alatt ellátja a helyettesi feladatokat, azokról be-

számol, 

 

3.3. Helyettesítés rendje: 

Az intézmény vezetőjét szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoz-

tatása esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Ebben az esetben a tanulókat érintő 

minden ügyben döntési joga van, gazdasági, pénzügyi kérdésekben is helyettesíti az igaz-

gatót, munkáltatói jogköröket nem gyakorolhatja. Képviseli az intézményt külső szervek előtt 

a tanulói ügyekkel kapcsolatban. 

Amennyiben az igazgató és az általános helyettese egy időben vannak távol a helyettesítési 

feladatokat a kollégium – vezető látja el. Döntési jogköre van a tanulókat érintő minden ügy-

ben, a munkáltatói jogköröket nem gyakorolhatja. 

A kollégiumvezető akadályoztatása esetén a helyettesi feladatokat az általános igazgató-

helyettes látja el. 

Tagintézmény-vezetők akadályoztatása esetén a rangidős munkaközösség-vezető, ill. tagin-

tézmény-vezetőhelyettes a Simon Antal Tagintézményben, azonnali intézkedéseket igénylő 

kérdésekben dönt, egyéb helyettesítésről külön intézkedés történik.  

Ha mindhárom vezető távol van, illetve akadályoztatva van, akkor a helyettesítés az igazgató 

által írásban kijelölt személyre hárul. 

Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az intézményvezető helyettesítését a gazdasági cso-

portvezető látja el.  
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A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén a vezetői, vezető helyettesi feladatokat az igazgató 

által írásban kijelölt közalkalmazott látja el. 

A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési – oktatási intézmény biztonsá-

gos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az igazgató eltérő írásbeli intézkedésének 

hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után 

haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés során megtett intézkedéseiről. Nyári szabad-

ság alatt ügyeleti rendet állítunk össze. 

A vezetők nyári szabadságuk alatt megadják tartózkodási címüket, telefonszámukat az elérhe-

tőségük érdekében, amennyiben Magyarországon tartózkodnak. 

Ha a pedagógus betegség, vagy más ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtar-

tani, a terület vezetője gondoskodik az eseti helyettesítésről az alábbiak szerint: 

o A pedagógust elsősorban az azonos szakot tanító pedagógussal kell helyettesíteni, aki a – 

helyettesített pedagógus tanmenete alapján – lehetőség szerint- a helyettesített pedagó-

gussal egyeztetve köteles a tananyagban tovább haladni. 

o A pedagógus helyettesítése szükség szerint csoport- osztályösszevonással is megoldható. 

o Ha a helyettesítés olyan időpontban szükséges, amikor az ügyeletes nevelőtanárnak, 

gyermekfelügyelőnek munkaideje van, a tanulók felügyeletét ő veszi át. 

o Pedagógusoknak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon 

kettő, egy tanítási héten hat órát nem haladhatja meg. Eseti helyettesítés tanítási évenként 

30 tanítási nap rendelhető el.  Ezen felül minden esetben a fenntartóval egyeztetésre ke-

rül. 

Pedagógusok szabadágának kiadatását mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg 

3.4. Az Igazgatótanács létrehozása és működési szabálya 

A 20/2012. EMMI rendelete 187.§ alapján a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

vezetését, az intézményegységek és tagintézmények munkájának összehangolását – a szerve-

zeti egységek azonos számú képviselőiből és munkaközösségi vezetőkből álló – Igazgatóta-

nács segíti. Az Igazgatótanács az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testü-

lete.  

Tanácskozási joggal részt vesz egy-egy fő a PSZ, KT, DÖK és intézményi tanács részéről 
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• Az Igazgatótanács elnökének, tagjainak megválasztására vonatkozó elvek, vala-

mint eljárási rendje: 

Az Igazgatótanács elnöke az Igazgatótanács tagjai közül megválasztott személy. Tagjai az 

intézményvezető, a tagintézmények és az intézményegységek vezetői valamint azonos számú 

képviselői (delegáltjai), ill. munkaközösségi vezetők (max. 10 fő). Összesen 23 fő. 

Az Igazgatótanács elnöke az, aki kétharmados többséggel lesz megválasztva, 75%-os részvé-

tel esetén. Ezt megelőzően az Igazgatótanács tagjai jelölést tehet az elnök személyére. Többes 

jelölés esetén addig tart a titkos választási procedúra, míg egy jelölt el nem éri a kétharmados 

többségét. Az elnöki megbízás határozott időre szól – 3 évre – szól, hasonlóan a delegáltak 

megbízási idejéhez és három év után újraválasztható. A választási procedúra lebonyolításához 

szükséges a jelölő és szavazatszámláló bizottság felállítása és helyszínen egy ülés keretében.  

Továbbá az Igazgatótanács tagjai közé jelölhető, illetve megválasztható minden határozatlan 

időre kinevezett közalkalmazott. A delegáltak kiválasztása az adott szervezeti egységen belül 

történik, megbízásuk határozott időre – 3 évre - szól. Az Igazgatótanács üléseire, a szakszer-

vezeti vezető, illetve a közalkalmazotti tanács elnöke tanácskozási joggal vesz részt. 

• Az Igazgatótanácsi tagságra történő jelölés eljárási rendje: 

Az egyes szervezeti egységek két-két főből álló jelölőbizottságot választanak. A jelölőbizott-

ságok feladata, hogy az egyes szervezeti egységek jelöltjeit a jelölőívre felvezessék. Jelöltek-

nek kell tekinteni azokat, akik az adott intézményegység és tagintézmény 3 tagjának legtöbb 

bizalmát élvezik, s azok a jelölést elfogadják. 

• Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása: 

A jelölőlisták alapján elkészülnek az egyes szervezeti egységek választó cédulái, amelyeken 

abc sorrendben kerülnek fel a jelöltek. Az egyes egységek titkos szavazás útján választják ki 

képviselőiket. 

Az Igazgatótanács tagjai azok, akik az adott egységek részéről egy-egy legtöbb szavazatot 

kapnak. 

A szervezeti egységek egy-egy képviselőjét 3 éves időtartamra választják meg. Az Igazgató-

tanács tagjai három év után újraválaszthatók. 

A szervezeti egységek képviselőinek igazgatótanács tagsága megszűnik, ha: 

o közalkalmazotti jogviszonya megszűnik az intézménnyel 

o lemondás esetén 

o mandátuma lejárt 

o tartós cselekvőképtelenség esetén 

o jogerőre emelkedett fegyelmi büntetés esetén 
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o visszahívás esetén (visszahívás kezdeményezését a delegáló intézményegység tagjai 1/3-

os arány esetén kérhetik, ekkor új szavazás kiírására kerül sor) 

• Az Igazgatótanács feladata: 

o a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény vezetésének segítése 

o feladatok megosztása,  

o tagintézmények és intézményegységek munkájának összehangolása 

o tagintézmény és intézményegységek közös nevelőtestületi értekezletének előkészítése 

o az oktató-nevelő munka stratégiai tervezése, 

o dönt a továbbképzési programról 

o a személyi, szervezési és tárgyi feltételek biztosításának előkészítése, 

o az iskolai diákmozgalom segítése, tevékenységének felügyelete, 

o intézményi továbbképzési-, beiskolázási terv készítésének intézményi elveit meghatároz-

za, 

o fegyelmi bizottság felállítása 

o aktuális problémák megbeszélése 

o a Nkt-ben meghatározott különböző jogok érvényesítése, tájékoztatás a soron következő 

feladatokról. 

o tagok egységes informálása, beszámoltatás, jelzés visszajelzés, értékelés. 

• Javaslattételi és véleményezési jog: 

o intézményegység-, tagintézmény vezetői pályázat kiírásának feltételeiről 

o intézményegység-, tagintézmény-vezetői megbízásának javaslatáról 

o az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

o fejlesztési- és beruházási tervekkel kapcsolatban 

• Az Igazgatótanács határozatképessége: 

o a tagok 2/3-os jelenléte esetén 

o az Igazgatótanács javaslatait – az intézményegység-vezetői megbízás kivételével – nyílt 

szavazással hozza meg egyszerű többséggel  

o szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt 

 

• Az Igazgatótanács összehívásának gyakorisága: 

o évente legalább négy alkalommal, tanévnyitást megelőző héten, november táján, a 2. fél-

év megkezdését, ill. tanévzárást követő héten 

o helyszín forgószínpadszerűen négy iskola között 
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o minden javaslattételi jogkörét érintő esetben: 

o ha a tagok közül öten ezt írásban kérik az elnöktől 

o ha az intézmény vezetője ezt szükségesnek tartja 

o az intézmény egészét érintő rendkívüli esetben 

• Az Igazgatótanács összehívásának módja: 

o az Igazgatótanács összehívásáról a fenti esetek alapján az elnök gondoskodik 

o az elnök a tagokat három nappal korábban írásban kiértesíti az Igazgatótanács ülésének 

helyéről, idejéről, s a napirendi pontokról 

 

• Az Igazgatótanács ülésének levezetése: 

o az Igazgatótanács ülését az elnök vezeti le 

o minden ülésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni, s a jegyzőkönyvvezető, az elnök és 

egy hitelesítő aláírásával hitelesíti azt 

o az Igazgatótanács által hozott döntések, javaslatok végrehajtásának ellenőrzése az elnök 

feladata 

Az Igazgatótanács tagjai kötelesek a tanács ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat. Kötelesek továbbá a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni a vezetői munkaértekezletek, illetve az Igazgatótanács felé. A nevelők 

kérdéseiket, véleményüket, javaslatukat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük, illetve választott képviselőik útján is közölhetik a vezetői értekezlettel, az 

Igazgatótanáccsal. 

3.5. A vezetők és szervezeti egységek között kapcsolattartás rendje, formája. 

Az intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdál-

kodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára bizto-

sított fórumokon. 

Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

- intézményvezetés (vezetői értekezlet /vezetőségi ülés/),  

- az Igazgatótanács, 

- egy-egy szervezeti egységeknél: tantestületi és szakalkalmazotti értekezlet , és 

munkaközösségi értekezlet, 

- alkalmazotti értekezlet 

A vezetők közötti kapcsolattartás folyamatos, a vezetői munka összehangolása érdekében a 

igazgató irányításával – intézményi munkatervben rögzített – vezetői megbeszélést tartunk, 

ahol a tagintézmény- és intézményegység vezetők, valamint szükség esetén a gazdasági cso-
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portvezető vannak jelen. Ettől függetlenül szükség szerint folyamatosan egyeztetünk. Rendkí-

vüli vezetői értekezletet az intézmény vezetője az általános munkaidőn belül bármikor össze-

hívhat. A vezetői értekezletekről írásbeli „emlékeztető” készül. 

Az igazgató és a tagintézmény-, intézményegység-vezetők (helyettesek) felelősek azért, hogy 

a meghozott intézkedéseik összhangban legyenek, és az intézeti élet minden lényeges ügyéről, 

eseményeiről időben kölcsönösen tájékozassák egymást, s a munkaközösség-vezetőket az 

illetékességi körükbe tartozó kérdésekről. 

 

3.5.2. Kapcsolattartás, információáramlás 

  Tagjai Ideje Célja 

Intézményvezetés  

Intézményvezető 

intézményegység-vezetők, 

igh. tagintézmény-vezetők 

gazdasági csoportvezető 

(szükség esetén) 

Havonta 

egy nap 

Beszámolás és értékelés az 

előző hét eseményeiről. 

Soron következő feladatok 

kitűzése, döntések. 

Igazgatótanács 

1 fő intézményvezető 

6 fő tag- és intézményegy-

ség-vezető 

6 fő SZMSZ által delegált 

és 

10 munkaközösségi vezető 

Évente leg-

alább 4 alka-

lom 

Lásd az Igazgatótanács dön-

tési, véleményezési, javas-

lattételi jogosítványainál 

Intézményi szakal-

kalmazotti 

értekezlet 

Pedagógusok 

Felsőfokú végzettségű al-

kalmazottak 

Tanácskozási joggal az in-

tézményi tanács, szülői 

szervezet, DÖK  

Szükség sze-

rint 

 

A Nkt-ben meghatározott 

különböző jogok érvényesí-

tése, tájékoztatás a soron 

következő feladatokról.  

Aktuális feladatok, problé-

mák megbeszélése. 

Nevelőtestületi, 

szakalkalmazotti  

értekezlet 

egy-egy egység területén 

dolgozó pedagógusok,  

tanácskozási joggal: NOKS, 

egyéb alkalmazottak 

Éves munka-

terv és szük-

ség szerint 

 

Éves munkaterv szerint tan-

évi feladatok végrehajtása 

Alkalmazotti 

értekezlet 

Pedagógusok, felsőfokú 

végzettségű alkalmazottak, 

az iskolával közalkalmazotti 

jogviszonyban álló nem 

pedagógus munkakörben 

lévők 

Aktualitáskor 

ill. évente 

egyszer 

Tájékoztatás 

A Nkt-ben és KT részéről 

jogszabályban meghatáro-

zott különböző jogainak 

érvényesítése 

 

Intézményi tanács 

két fő iskolák, DÖK-k, tör-

ténelmi egyházak és telepü-

lési önkormány 

zatok 

évente két 

alkalommal 

aktuális problémák, kérések, 

javaslatok megbeszélése, 

közös kommunikáció kiala-

kítása 

Iskolai 

munkaközösségek 
Munkaközösség tagjai Aktualitáskor 

Aktuális szakmai feladatok, 

problémák megbeszélése. 

Jogszabályokban meghatá-
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  Tagjai Ideje Célja 

rozott különböző jogok ér-

vényesítése. 

Csoport értekezle-

tek, hirdetések 

egy-egy egység területén 

dolgozó pedagógusok, 

NOKS, egyéb alkalmazot-

tak. 

egységekben 

előre megha-

tározott na-

pon 

Aktuális információk cseré-

je, feladatok megbeszélése 

Alkalmazotti 

megbeszélés 

Az iskolával közalkalmazot-

ti jogviszonyban álló nem 

pedagógus munkakörben 

lévők 

Aktualitáskor 

Aktuális feladatok, szabály-

zatok ismertetése, tájékozta-

tás 

 

 

 

Szakszervezeti ér-

tekezlet 
Szakszervezeti tagok Aktualitáskor 

Tájékoztatás 

Szakszervezet jogszabály-

ban 

meghatározott különböző 

jogainak 

érvényesítése 

Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat tagjai 

Diákönkormányzat munká-

ját segítő tanárok 

A témákban érintettek 

Aktualitáskor 

Aktuális feladatok, tájékoz-

tatás, a közoktatási törvény-

ben meghatározott különbö-

ző jogok érvényesítése. 

Szülők közössége 

(tagintézményi és  

intézményegységi) 

Osztályonként választott 

szülő 

 

Évente két 

alkalom 

Aktualitáskor 

A terület vezetője tájékozta-

tást ad az intézmény munká-

járól. 

A Nkt.ben meghatározott 

különböző jogok érvényesí-

tése. 

Diákközgyűlés 

Diákönkormányzat 

Intézményvezetés 

Tanulóifjúság 

Nevelőtestület 

Évente egy 

alkalommal 

Az intézményvezető és a 

Diákönkormányzat elnöke 

beszámol az előző DÖK óta 

eltelt időszak munkájáról, 

különös tekintettel a gyer-

meki -, a tanulói jogok hely-

zetéről és érvényesüléséről.  

Problémafelvetés, kérdésfel-

tevés az intézmény vezető-

jéhez, tanáraihoz és DÖK 

elnökhöz. 

Intézményi -, isko-

lai szék, ill. szülői 

szervezet 

Szülők képviselői, Tanulók 

képviseletében DÖK segítő 

tanár  

Pedagógusok képviselői 

Aktualitáskor 

A közoktatási törvényben 

meghatározott különböző 

jogok érvényesítése 

 

A különböző szintű megbeszélések időpontját az éves munkaterv tartalmazza 
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4. Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás rendje 

4.2. Közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességei-

ket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, ill.  

közalkalmazo törvény szabályozza.. A közalkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát 

végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten 

segítő közalkalmazott.  

Ők az alkalmazotti értekezlet (közösség) tagjai. 

A közalkalmazotti közösség a közös igazgatású közoktatási intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozókból tevődik össze. Ők az alkalmazotti értekezlet útján gyakorol-

ják az őket megillető jogokat. 

A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint a közös igazgatáson belüli 

érdekérvényesítés lehetőségeit magasabb jogszabályok (Mt., Kjt. és az ezekhez kapcsolódó 

rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és a KK központi kollektív 

szerződése rögzíti. 

A fenntartó az alábbi döntései előtt köteles az alkalmazotti közösség véleményét kikérni.  

o Intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltozása, nevének megállapítá-

sa. 

o intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő személyi véle-

mény kialakítása, 

Az alkalmazotti közösség véleményét értekezlet keretében nyilvánítja ki. A kapcsolattartás-

nak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, mely legjobban 

szolgálja az együttműködést. A konkrét időpontokat, az adott nevelési évre mindig az éves 

munkaterv tartalmazza. Belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző fórumokra 

napirendi pontokhoz, döntési,egyetértési, véleményezési jogot gyakorló közösségek delegált 

képviselőjét meg kell hívni. Nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell vezetni. 

o Munkaértekezletek: munkaértekezleteket kell tartani az iskolai munkát érintő kérdések-

ben, a nevelőtestületek, szakalkalmazotti értekezlet, illetve más munkahelyi csoportok-

nak, munkaközösségeknek, szükség és igény szerint.  

o Szakalkalmazotti értekezletet évente egyszer, illetve szükség szerint az igazgató, vagy 

az érdekképviseleti szervek javaslatára. 

4.3. Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 

A pedagógusok és alkalmazotti közösség alkotják az intézmény szakalkalmazotti közösségét 

(értekezletét), mely alapvetően meghatározza az intézmény tartalmi munkáját. Miután intéz-
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ményegységek és tagintézmények közül legalább egyikében olyan feladat ellátása van, amely 

szorosan nem kötődik a köznevelési feladatok egyikéhez sem, akkor az intézményi szinten 

döntéshozó fóruma a szakalkalmazotti értekezlete. A Simon Antal Tagintézményben működik 

a gyermekotthoni feladat ellátása. 

A szakalkalmazotti értekezletét jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, vé-

leményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

o dönt a Pedagógiai Program és módosításának,  

o a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának 

elfogadásáról  

o véleményezési jogot gyakorol az intézményvezetői pályázatokról  

o intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vé-

lemény kialakítása, 

o a Pedagógiai program, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának 

megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása. 

Az intézményi szakalkalmazotti értekezlete véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a 

közös igazgatású intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Tagintézményekben és intézményegységekben legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szer-

vei nevelőtestületek, ahol döntenek nevelési és oktatási kérdésekben. Ez alól kivételt jelent a 

Simon Antal Tagintézmény, ahol legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve a szakal-

kalmazotti értekezlet. 

 

4.4. Az intézményegységek, tagintézmények nevelőtestülete (Simon Antal Tagintéz-

ményben: szakalkalmazotti értekezlete): 

Tagintézményekben és intézményegységekben legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szervei nevelőtestületek, ahol döntenek nevelési és oktatási kérdésekben. Ez alól kivételt 

jelent a Simon Antal Tagintézmény, ahol legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve a 

szakalkalmazotti értekezlet.  

A fent jelölt fórumok tagja az intézményvezető és az adott területen pedagógus munkakört 

betöltő vezető és alkalmazott, valamint az oktató-nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfo-

kú végzettségű dolgozó. 

Az intézményegység, tagintézmény nevelőtestületének döntési jogkörébe tartozik: 

o az intézményegység, tagintézmény éves munkatervének elfogadása, 

o az intézményegység, tagintézmény munkáját átfogó elemzések, beszámolók elfogadása, 
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o nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, ebbe értendő a munkakö-

zösségi vezetők kiválasztása és visszahívása, munkaközösségi vezetők megbízása há-

rom évre szól, 

o a házirend elfogadása, 

o az intézményegység, tagintézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 

o azt intézményegység, tagintézmény helyiségének használatba való átengedése, 

o osztályozó vizsga letételének engedélyezése, megtagadása mulasztás esetén, 

o az intézményegység, tagintézmény nevelőtestületének véleményezési joga valamennyi 

olyan kérdésre kiterjed, amely az intézményegység, tagintézmény működésével kapcso-

latos, 

o ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, valamint 

az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során ill. az igazgató-helyettesi, 

tagintézmény-vezetői megbízás, ill. annak visszavonása előtt. 

o a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, 

o a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 

o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

o a tanulók magatartásának és szorgalmának félévi és év végi minősítése. 

o három vagy több tárgyból bukott tanulók javítóvizsgára bocsátása. 

A szervezeti egységek nevelőtestület értekezletei: 

o Tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet 

o Nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal) 

o munka- és tájékoztató értekezlet  

o rendkívüli értekezletek (szükség szerint), ezekre meghívni az intézményvezetőt 

Eljárási szabályok: 

o Az értekezlet akkor határozatképes, ha az adott közösség tagjainak több mint 50 %-a 

jelen van.  

o A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, személyi ügyekben titkos szavazással 

dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.  

o A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet megválasztott (ill. 

állandó jelleggel megbízott) jegyzőkönyvvezetőn túl két, az ülésen mindvégig jelenlé-

vőnek aláírásával kell hitelesíteni. A nevelőtestület döntési és véleményezési jogköré-
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be tartozó kérdések határozatai – évenként folyamatos sorszámmal – az intézmény 

irattárába kerülnek. 

o A pedagógusokat titoktartási kötelezettség terheli a nevelőtestület tagjainak és a tanu-

lók személyes magánügyeinek tekintetében, továbbá jogszabályokban rögzített estek-

ben. 

o Az értekezletet a szervezeti egységvezető vagy a javaslatára megbízott személy vezeti 

le.  

o Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha az intézmény igazgatója, az Igazgatótanács, 

tagjainak egyharmada azt írásban kéri. Ha az intézményi tanács, iskolaszék, a szülők 

közössége illetve a diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a 

kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  

Az intézményegységekben, tagintézményekben a fentieken kívül félévi és év végi osztályozó 

értekezleteket kell tartani.  

Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanárikban elhelyezett hirdetőtáblákon, neve-

lőtestületi értekezleteken, valamint írásbeli tájékoztatókon e-mail-en keresztül, értesíti a neve-

lőket. 

4.4.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át a következő feladatok ellátását: 

o a tantárgyfelosztás előtti véleményezés, 

o a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezés, 

o a Pedagógiai Program helyi tantervének részbeni kidolgozása, 

o javaslattétel jutalmazásra, elismerésre, 

o javaslattétel az éves munkatervhez. 

A szakmai munkaközösség az éves munkájáról szóló beszámoló során, a tanévzáró értekezle-

ten ad számot a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről. 

Az osztályban tanítók közössége az első és második félévi nevelőtestületi értekezleten számol 

be az átruházott jogkörök gyakorlásáról a nevelőtestületnek. 

Nem ruházható át a Nevelési és Pedagógiai Programmal valamint a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal kapcsolatos döntési jogosítványai 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles. A tájékoztatási köte-

lessége munkaértekezlet keretén belül történik írásos beszámoló alapján. 
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A nevelőtestületek döntései, határozathozatalai 

A nevelőtestület döntéseit általában a – jogszabályokban meghatározott kivétellel- nyílt sza-

vazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület határozatainak betartása minden 

pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot 

jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató/annak tá-

vollétében intézményegység-vezető, ill. tagintézmény-vezető szava dönt. 

A nevelőtestületek értekezletein jegyzőkönyvet vezetünk, melyet a jegyzőkönyvvezető és a 

jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

4.5. Szakmai munkaközösségek 

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hoznak létre, maxi-

mum tíz munkaközösség működhet. Ebben a stratégiai döntésben az Igazgatótanács illetékes 

döntést hozni, hogy melyik szakmai munkaközösség működhet. 

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intéz-

ményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A 

pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. 

Az intézmény szakmai munkaközösségei a szervezeti egységek éves munkatervei alapján 

működnek. A munkaközösségek tagjai közül 3 évente munkaközösség saját tevékenységének 

irányítására, koordinálására munkaközösség vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz 

meg a feladatok ellátásával. 

 

4.5.2. Munkaközösség vezetői feladatok 

o a munkaközösség programjának, tevékenységének összeállítása 

o tanmenetek, fejlesztési és foglalkozási tervek és naplók véleményezése és ellenőr-

zése (havi rendszerességgel), 

o tanügyi dokumentációk ellenőrzése (havi rendszerességgel) 

o javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, 

o helyi továbbképzések megszervezése, 

o támogatja a pályakezdő kollégákat, 

o részt vesz szakmai pályázatokban, 

o részt vesz a munkaközösség tagjainak minősítő értékelésében és  

o gyakornokok mentorálásában, 

o a munkaközösségek tagjai szakmai munkájának és munkafegyelmének ellenőrzé-

se, 

o a munkaközösségi értekezletek tartalmi munkájának szervezése, 
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o óra és foglalkozáslátogatások koordinálása, 

o segítséget nyújt iskolán belüli bemutató tanításokhoz, tanulmányi versenyekhez, 

szakmai bemutatók szervezéséhez, 

o véleményezési és javaslattételi jog gyakorlása, 

o a munkaközösség tevékenységéről beszámolót, értékelést készít, 

o Kiválasztja a szaktanárokkal az iskolában használható tankönyveket (tantárgyak, 

osztályok, csoportok és tanévek szerint) 

4.6. A tanulóközösség és kapcsolattartás rendje 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek tanulólétszáma rendeletben meghatározott, 

az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll, akit a felelős vezetők és 

munkaközösség vezetők javaslatára az igazgató bíz meg. Az osztályfőnök jogosult az osztály-

ban felmerült problémák megoldására az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét 

összehívni. Bontott tanulócsoportban vesznek részt a diákok azokon a tanítási órákon, me-

lyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulókétszám, amelyet a Pedagógiai 

Program rögzíti. 

4.7. Érdekérvényesítés, érdekegyeztetés szervezetei és formái 

Intézményünk használói, alkalmazottai és a szülők számára a jogszabályi keretek között az 

alábbi érdekérvényesítési szervek működnek, illetve az érdekelt felek kezdeményezésére mű-

ködhetnek. 

4.7.2. Közalkalmazotti Tanács  

Vezetője: elnök 

 Tag: 5 fő 

A Közalkalmazotti Szabályzatban meghatározottan él törvényes jogaival. Munkatervet készít 

a Kjt. 17.§ közalkalmazotti szabályzat. szerint. 

Formái. Értekezletek, iskolavezetőségi ülés, egyéb operatív megbeszélések 

4.7.3. Pedagógus Szakszervezet 

Vezetője: titkár 

Vezetőségi tag 7 fő 

A KK központi kollektív szerződésben meghatározottak szerint működik és gyakorolja a MT., 

Kjt.- ben és KK központi kollektív szerződés rögzítettek alapján jogkörét. Formái: iskolaveze-

tőségi ülés egyéb operatív megbeszélések. A működésének feltételeit, közalkalmazottak jutta-

tásait kollektív szerződés szabályozza. 
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4.7.4. A Diákönkormányzat és működése 

A diákok tevékenységük megszervezésére, érdekeik védelmére szervezetet alakítanak. Az 

intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működésének feltételeit. Az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a Há-

zirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. Az intézményi költ-

ségvetés biztosítja működéséhez azokat a feltételeket, (telefon, levelezés, számítógép, helyi-

séghasználat stb.) melyeket minden tanév október 31. ig saját költségvetésként, megfelelő 

indoklással előterjeszt. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

A Diákönkormányzat tagjait a tanulók delegálják. Munkáját az igazgató, tagintézmény-vezető 

által felkért tanár segíti, aki – az önkormányzat megbízása alapján - eljárhat képviseletükben. 

Folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával, tagintézmény-vezetőkkel képviseli a 

tanulók közösségét az értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. A tanulók egyéni gondja-

ikkal és kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az igazgatót. A diákönkormányzat legfőbb 

fóruma a Diákközgyűlés, melyet évente egy alkalommal össze kell hívni. 

A kapcsolattartás formái 

o személyes megbeszélés, 

o tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 

o írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

4.7.5. Szülői közösségek és a kapcsolattartás rendje 

4.7.5.1. Intézményi tanács 

Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére intézményi tanács működik, melybe a 

nevelőtestület, a szülők, DÖK, egyházak és helyi települési önkormányzat képviselőket dele-

gál. Az intézményi tanács döntési jogkörénél fogva maga állapítja meg működési rendjét, 

munkaprogramját és megválasztja tisztségviselőit. Az intézményi tanács az elnök képviseli. 

Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény egész működésével kapcso-

latosan, különösen a pedagógiai program elfogadásakor, a vezető személye és az intézmény 

irányítása vonatkozásában. Az intézményi tanács egyetértési jogot gyakorol, a Pedagógiai 

Program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és éves munkatervek elfogadása 

előtt. 

Kapcsolattartás rendje 

Az intézmény vezetője és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát tanévenként az 

intézményi munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. 

- A feladatellátás függvényében folyamatos 



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 38 

- Működését az intézmény támogatja (helyiségek, berendezések rendelkezésre bocsátásával) 

- Tanévenként legalább 3 alkalommal (tanévkezdés, tanévzárás) tájékoztatjuk az intézményi 

tanács. 

4.7.5.2. Szülői szervezet 

Intézményegységek, tagintézmények a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, köteles-

ségük teljesítésére hozzák létre 

Kapcsolattartás: 

- Egy osztály szülői szervezetével az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart 

- A szervezet véleményét a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

Tájékoztatás rendje: 

Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelően csoportos és egyéni tájékoztatást tart. A 

csoportos tájékoztatás módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás fogadóórákon 

történik. 

A szülői értekezletek rendje, szóbeli tájékoztatás 

- Tanévenként legalább 2, az éves munkatervben rögzített időpontban rendes szülői értekezle-

tet tartunk 

- Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézmény, tagintézmények és intézményegy-

ségek vezetője, az osztályfőnök és a szülői szervezet vezetője a gyermekközösségben felme-

rült problémák miatt. 

- Fogadó órák rendjéről tanév elején rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket 

Szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató fü-

zetben (ellenőrző) a magatartásról, szorgalomról, tanulmányi előmenetelről, az iskolai élet 

kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról. 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos be-

jegyzést az osztálynaplón kívül a tájékoztató füzetben is feltüntetni. Az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi az osztálynapló és tájékoztató füzet beírásainak azonosságát. 

4.7.6. A vagyoni jogok átruházása a tanulót megillető díjazás megállapítása 

A tanulót díjazás illeti meg minden olyan dolog után, amelyet ő állított elő, és azt az iskola 

másra átruházza. 

Iskolánk tanműhelyei nem végeznek vállalkozói tevékenységet. Az elkészített terméket, amit 

előállítanak, ha az iskola a vagyoni jogot másra átruházza (a terméket értékesíti) a tanulót 

díjazás illeti meg.  Ez a díjazás a tanulót akkor illeti meg, ha van olyan eredmény (nyereség), 
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amelyet szét lehet osztani. Az iskolai tanműhelyekben készített termékek csak anyag árat és a 

rezsi óradíjat tartalmazzák, így nálunk eredmény nem képződik. 

Indoklás: a díjazásnak az előfeltétele, hogy a teljes oktatási folyamatban részt vevők tevé-

kenységével összefüggésben legyen olyan eredmény (nyereség) amely terhére díjazást lehet 

fizetni. A teljes oktatási folyamatban való részvétel azt jelenti, hogy figyelembe kell venni 

minden olyan tanulót, aki az adott oktatásban az adott iskolában részt vesz, évfolyamtól és 

osztálytól függetlenül. Így például, ha szakképzési évfolyam során a tanulók termékeket állí-

tanak elő, az ezzel kapcsolatosan keletkezett dolgok feletti vagyoni jogokat-eltérő megállapo-

dás hiányában- megszerzi az iskola. Amennyiben e vagyoni jogokat átruházza, tehát értékesíti 

a dolgokat, díjazás kifizetésére kerülhet sor, feltéve azonban, hogy valamennyi, a szakképzés-

ben részt vevő tanulót figyelembe véve, van olyan eredmény (nyereség), amelyet szét lehet 

osztani. Itt figyelembe kell venni minden kifizetett munkadíjakat, az eszközök és az alap-

anyagok díját. Összességében az egész folyamatot mérlegelve számításba kell venni azokat a 

termékeket is, amelynek értékesítésére nincs lehetőség, mert nem alkalmas arra, hogy áruba 

bocsássák.  

A tanulók részére a nyári gyakorlat idejére járó ösztöndíj, mely összeg a hatályos jogszabá-

lyok szerint kerül kifizetésre. 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen elő-

forduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

5.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmé-

nyek 

1. fogja át a pedagógiai munka egészét, 

2. segítse elő a pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását, 

3. a helyi tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 

eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

4. támogassa a pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, 

5. Az intézményi tanács és a Diákönkormányzat észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőr-

zéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszerek meg-

találását, 

6. biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
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7. támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását, 

8. hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

5.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 

o az intézmény vezetője, 

o általános igazgatóhelyettes 

o intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők, 

o munkaközösség-vezetők 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a munkaközösség-vezetők. 

A munkaközösség-vezetők a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak 

ellenőrizni. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója ja-

vaslatot tehet. Az intézmény vezetője jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatáro-

zott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai: 

• biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alap-

tanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja és a kollégium ne-

velési terve szerint előírt) működését, 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét, hatékony-

ságát, 

• az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pe-

dagógusok munkavégzéséről, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő-oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

• a pedagógusok munkafegyelme, 

• a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

• a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

• a tanár-diák kapcsolat, 

• a tanulók jogainak és személyiségének tiszteletben tartása, 
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• a tanár személyiségének és jogainak tiszteletben tartása, 

• a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, multimédiás eszközök használata, 

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

tása a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. 

5.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formája 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az in-

tézmény vezetője a felelős. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

• szóbeli beszámoltatás egyénileg vagy csoportosan, 

• írásbeli beszámoltatás, 

• értekezlet, 

• óralátogatás, 

• tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

• speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, kérdőívek, 

• dokumentumok tanulmányozása, 

• eredmények elemzése. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal, szükség esetén a munkaközösség tagjaival és a 

diákokkal meg kell beszélni. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének konkrét tartalmát, az 

érintettek körét és ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. 

6. A tankönyvellátás rendje, a tankönyvrendelés szabályai 

Hatályos jogszabályok rendezik a tankönyvrendelés rendjét, a tankönyvrendelés szabályait.  

Az iskola tanulói részére tankönyvek biztosítása érdekében az alábbi személyek együttműkö-

dése szükséges 

o EMMI 

o KK tankerületi igazgató 

o Igazgató 

o Nevelőtestület 

o Munkaközösség-vezetők 

o Osztályfőnökök 
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o Iskolai könyvtáros 

o Szülői közösség 

o Diákönkormányzat 

o Tankönyvfelelősök 

A pedagógusok a helyi tantervnek megfelelően szabadon választanak tankönyveket, tanulmá-

nyi segédleteket, egyeztetve a szakmai munkaközösségekkel. 

A tankönyvtámogatás felhasználásának módjáról a nevelőtestület dönt, az iskolaszék, szülői 

szervezet és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával december 15.-ig  A tan-

könyvtámogatás egy tanulóra jutó összegét az éves költségvetési törvény határozza meg, 

melynek 25 %-át tartóstankönyv, továbbá a tanulók által használt segédkönyvek vásárlására 

fordítunk, Ezek az iskola tulajdonát képezik, és a könyvtárba kerülnek, ahonnan kölcsönözhe-

tők, a közoktatási törvény 77 § értelmében kártérítési kötelezettség mellett. A tankönyvtámo-

gatás 75 %- át közvetlenül a tanulók tankönyveinek megvásárlására fordítjuk 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre intézményünkben: 

o saját jogon részesül családi pótlékban 

o tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók 

o a három vagy többgyermekes családban élő tanulók 

o rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult 

A tanulóknak a beiratkozáskor hivatalos irattal igazolniuk kell jogosultságukat. Az iskola ta-

nulóit e jogosultságukról az osztályfőnökök írásos formában kötelesek tájékoztatni. A tájékoz-

tatóban fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy a jogosultságot bizonyító hivatalos irato-

kat a beiratkozás alkalmával az arra kijelölt személynek le kell adniuk. Sajátos nevelési igény 

esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, mely alapján tanulóink beiskolá-

zásra kerültek. 

Az újonnan felvételre került tanulókat a fentiekről a felvételről szóló értesítéssel egy időben 

kell tájékoztatni. 

Tankönyvrendelés elkészítésének szabályai intézményünkben 

A tankönyvrendelést a rendeletben meghatározott határidő betartásával készítjük el. 

• A tankönyvrendelés előkészítő szakasza. 

A tankönyvfelelős kiosztja a pedagógusoknak, a tankönyvjegyzéket, akik a szakmai munka-

közösségekkel egyeztetve – a helyi tanterv figyelembe vételével – választanak tankönyveket, 

összeállítják a tankönyvrendelési igényüket, javaslatot tesznek a tartóstankönyvekre is. 

Ügyelni kell arra, hogy aránytalan terhet ne jelentsen a szülőknek. 
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Határidő a tankönyvjegyzék megjelenése után. 

A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

A tankönyvrendeléskor olyan tankönyvet kell választani 

- amely valamennyi tanuló számára egységesen biztosítható 

- valóban nélkülözhetetlen tananyag elsajátításához 

- Az órákon minden tanuló egyidejűleg rendszeresen használja. 

- Az e körbe nem tartozó tankönyvek biztosítása az iskola feladata 

A tankönyvrendelési igényt a véleményezésre jogosult szülői szervezetek iskolaszék, DÖK 

is jóváhagyja, véleményezi. A szülőkre háruló kiadások tekintetében az iskolaszék korlátokat 

állíthat.  A tanulók, szülők is megkapják legkésőbb a félévi szülői értekezleten a megrendelni 

kívánt tankönyvek listáját  

 

• A tankönyvrendelés zárása, 

Hatályos jogszabályok rendezik a tankönyvrendelés lezárását és tankönyvek kiosztását. Az 

intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel. Rendszeres kapcsolatot tartunk a szak-

mai fejlődés érdekében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, 

az Aport Vilmos Katolikus Főiskolával. Szoros kapcsolatot igyekszünk kiépíteni azokkal az 

intézményekkel, amelyek partnereink lehetnek munkánk során. 

6.2. A kapcsolattartás formái és módja 

o Szakmai előadásokon, értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel 

o Módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása 

o Közös ünnepségek rendezése 

o Intézményi rendezvények látogatása  

o Hivatalos ügyintézés levélben, faxon, e-mailben, web 

6.3. Külső kapcsolataink  

o bel és külföldi társintézményekkel, szervezetekkel (Piarista Magyarországi Rend, Magya-

rok Nagyasszonya, hallássérültek intézményei, Pest megyei gyógypedagógiai intézmé-

nyei, Ferences RendHalle, Kolozsvár, Bécs, Jólész község, Ebenswalde, Husum) 

o Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével (MAGYE) 

o MFFLT-vel 

o Sinosz,  



Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

 44 

o ÉFOÉSZ 

o Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete 

o érdekvédelmi szervezetekkel 

o patronáló cégekkel, szervezetekkel 

o tanulóink lakhelye szerint illetékes önkormányzatokkal 

o gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal 

o iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

Szakmai kapcsolataink. 

o ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola  

o pedagógiai szakszolgálatok, szakértői Bizottságok 

o a Hallássérült Iskolák Országos Egyesülete (HIOE) 

o hallásvizsgáló állomásokkal, audiológiai eszközöket forgalmazó cégekkel 

o Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézményeivel. 

o EMMI, Oktatási Hivatal 

o szakminisztériumok 

o Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

o Megyei és megyén kívüli szakképző iskolák 

o Gazdasági Kamarák 

o IPOSZ 

o PRMKK 

o Pest Megyei Munkaügyi Központ, és helyi kirendeltsége 

o Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, és helyi szerve 

6.4. A fenntartóval való kapcsolat 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

o az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

o az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

o az intézmény nevének megállapítására, 

o az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költ-

ségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, stb.), 

o az intézmény ellenőrzésére: 

- gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból, 

- szakmai munka eredményessége tekintetében, 

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 
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- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

o az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

o az intézmény SZMSZ-e, Házirendje, Pedagógiai Programja jóváhagyása és módosítá-

sa tekintetében. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

o szóbeli tájékoztatás, 

o írásbeli beszámoló, 

o egyeztető tárgyalásokon, értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel, 

o a fenntartó által kiadott rendelkezések átvétele annak végrehajtása céljából, 

o speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szak-

mai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A kapcsolattartásért felelős: 

o intézményvezető, 

 

6.5. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Meghatározó a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával foglalkozó iskolákkal való kapcso-

lattartás. Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki (általános isko-

lák, szakképző intézmények, kollégiumok). 

A kapcsolatok lehetnek: 

o szakmai, 

o kulturális, 

o sport és egyéb jellegűek 

A kapcsolatok formái: 

o rendezvények, 

o versenyek 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

Az intézmény támogatja a munkaközösségeinek más intézmények munkaközösségeivel törté-

nő kapcsolattartását. 

A kapcsolattartásért felelős: 

o intézményvezetés, 

o munkaközösség vezetők 

6.6. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy 
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o a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

- anyagi helyzetéről, 

- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

o az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást ve-

zessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb. egyértel-

műen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető 

legyen. 

Az intézményvezető és az intézményvezetés feladata, hogy az intézmény számára minél több 

támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 

A kapcsolattartásért felelős: 

o intézményvezető,  

o intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők 

 

6.7. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszünte-

tése érdekében a: 

o gyermekjóléti szolgálatokkal 

o gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

- személyekkel, 

- intézményekkel és 

- hatóságokkal 

A hatékonyabb feladatellátás érdekében: 

o az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelőt alkalmaz heti 4 órában, és bizto-

sítja a megfelelő feltételeket, 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős/ök/ a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet – fe-

lügyelő, valamint munkaköri leírás szerint végzi tevékenységét, 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő írásban tájékoztatja a szülőket és tanulókat sa-

ját tevékenységéről, fogadóóráiról, a gyermekjóléti szolgálat feladatairól, eljárásairól, 

címéről, melyek az intézmény honlapján is olvashatók. 

Az intézmény jogszabályoknak megfelelően segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a 

gyermeket veszélyeztető okokat saját lehetőségein belül pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn, a kapcsolattartás 

formái, lehetséges módjai: 
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o a gyermekjóléti szolgálat értesítése, ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szüksé-

gesnek látja, 

o esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

o a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

o előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére 

A kapcsolattartásért felelős: 

o intézményvezető, 

o tagintézmény-vezetők, általános igazgató-helyettes 

o gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. 

A kapcsolattartás módját és formáját a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által összeállított 

éves munkaterv tartalmazza. 

6.8. Az iskola-egészségüggyel való kapcsolattartás 

Az intézményben az iskola-egészségügyi ellátást, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat 

jogszabály határozza meg. 

A váci Kórház és Rendelőintézet, valamint az OEP biztosítja a személyi, az intézmény pedig 

az orvosi rendelőre előírt minimális eszköz- és felszerelési feltételeket. 

Az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügyi ellátást, az 

egészségügyi alapellátás részeként biztosító 

• iskolaorvossal, 

• iskolai védőnővel, 

• fogorvossal, 

A kapcsolattartásért felelős: 

• általános igazgatóhelyettes  

• tagintézmény-vezetők 

Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel rendszeres munkakapcsolatban állnak: 

• az intézményvezető, és helyettese,  

• a kollégium intézményegység- vezetője, 

•  tagintézmény-vezetők 

• gyógytestneveléssel képesített testnevelő tanárok 

• gyógytestnevelők (PMPSZ-ből) 

• osztályfőnökök. 
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Az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart fenn az foglalkozás-egészségügyi orvossal, 

akik az intézmény dolgozói részére a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtják jog-

szabályi előírásoknak megfelelően. 

A kapcsolattartásért felelős: 

• intézményvezető, 

• tagintézmény- és intézményegységek vezetői 

6.9. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

Az iskolákat támogató alapítványok kuratóriumával: 

- Jobb Sors Alapítvány (Pivár Ignác Tagintézmény) 

- Cházár András Alapítvány (székhely intézmény) 

- Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (Bárczi Gusztáv Tagintézmény) 

- Jel-Beszéd Alapítvány (Simon Antal Tagintézmény) 

6.10. Intézményegységek, tagintézmények feladat-ellátási helyek közötti kapcsola-

tok 

A racionális munkaerő-gazdálkodás megkívánja, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat kü-

lönböző intézményegységekben, tagintézményekben, illetve feladat-ellátási helyeken tarthas-

sák meg. Szükség szerint más közalkalmazottak közös foglalkoztatására is sor kerülhet. Az 

áttanításokat, a közös foglalkoztatásokat a tantárgyfelosztásokban és a munkaköri leírásokban 

véglegesítjük. Az érintett közalkalmazottakat változó munkahelyen foglalkoztatja az intéz-

mény. 

 

7. Az intézmény működési rendje 

Az intézmény működtetése a 20/2012. EMMI rendelet szerint történik. 

7.2. A tanév helyi rendje: 

o A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az EMMI rendeletben állapítja meg. 

o Az iskolai tanév helyi rendjét az intézményi éves munkaterv határozza meg. Nevelőtestü-

leti elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. Ismertetésére az osztályfőnökök köz-

reműködésével az első iskolai, kollégiumi szülői értekezleten, illetve osztályfőnöki órá-

kon kerül sor. 

o Az éves munkatervhez kikérjük 

- Intézményi tanács, szülői szervezetek 
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- a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai Diákönkormányzat vé-

leményét,  

o A tanév éves munkatervében meghatározzuk 

- az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a tanév nyitó és zárónap, kollégiumi, fogadóóra időpontját 

- a szünetek időtartamát, 

- kollégiumban pedagógiai felügyelet rendjét 

- a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 

- a nevelőtestületi értekezletek időpontját, 

- a tanulók fizikai állapotát felmérő (évi két alkalommal sorra kerülő) vizsgálatok 

időpontját. 

o A szorgalmi idő 

A szorgalmi idő két félévre oszlik, időtartamát a tanítási év rendjét szabályozó miniszteri 

rendelet tartalmazza. A szorgalmi idő befejezését követő munkanapon kezdődik a szak-

képzésen az összefüggő szakmai gyakorlat. Szorgalmi időben – az első és az utolsó tanítá-

si nap között – tanítási óra, illetve tanítási nap csak a rendkívül indokolt esetben maradhat 

el (pl. elemi kár, bombariadó, stb.) Ebben az esetben a nevelő-oktató munkában keletke-

zett lemaradást pótolni kell. 

o Versenyek vetélkedők 

Intézményünkben csak olyan versenyre, vetélkedőre, stb. kerülhet sor, amelyet a rendező 

szervek a tanév kezdetéig meghirdettek a Pedagógiai Programban és az iskola munkater-

vében, valamint annak mellékleteiben a nevelőtestület meghatározott. 

A más szervezetek által nem az intézményünkben meghirdetett versenyekre, vetélkedőkre, 

stb. való felkészítésre és részvételre az intézmény igazgatója vagy a terület munkahelyi 

vezetője adhatnak megbízást. 

o Rendkívüli szünet 

Ha az intézmény fenntartójának intézkedése alapján elrendelt rendkívüli szünet miatt, a 

nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást várhatóan nem sikerül pótolni, úgy az 

igazgató kérelmezi a tankerületi igazgatón át a KK váci tankerületi igazgatójánál a szor-

galmi idő meghosszabbítását. 

o A tanítási napok 
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A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat az osztálynaplóban sor-

számozni kell. A beírásokat a tanítási órák megkezdésekor kell az osztálynaplóba 

(szak/csoport) bejegyezni. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyele-

téről, (kiemelten a kollégiumban és az óvodában) 

A nevelő-oktató munka a tantárgyfelosztás alapján elkészített heti órarend szerint, a peda-

gógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben történik. 

Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, délutáni órá-

ban tarthatók. Ezek időpontját, helyét a területi vezetők által készített kimutatás tartalmazza, 

amelyen változtatni csak igazgatói engedéllyel lehet. 

A tanórán kívüli és egyéb foglalkozások tervezése és szervezése során mindenki felelőssége 

betartani a következőket: 

- a fenntartó által biztosított órakeretet és engedélyezett óraszámot, 

- a tanuló jogszabályokban rögzített maximális napi, illetve heti óraszámát, 

- a jogszabályban meghatározott csoportlétszámot, kivételt képeznek az egyéni 

foglalkozások a rendelkezésre álló órakereten belül. 

Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint az ügyeletes vezető és ügyeletes tanárok ellenőr-

zik. 

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak, a szaktanárral 

és munkaközösségi vezetővel történő egyeztetés után. Minden egyéb esetben a látogatásra a 

igazgató és a terület vezetője adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavar-

hatók, kivételt indokolt esetben csak az igazgató tehet. 

7.3. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) 

Az intézmény, az intézményegységek, és a tagintézmények működési rendje az iskolai tanév 

rendjéhez igazodik. 

Az iskola és óvoda szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva. Kollégium folyamatosan 

üzemel pihenő és munkaszüneti napokon is. A gyermekotthon az év minden napján működik. 

 Bejáró tanulóknak 730-ig kell megérkezni az iskolába, ahol az ügyeletes tanárok, assziszten-

sek fogadják őket. Stúdium, tanulószobai foglalkozás, napközi, illetve tanórák után legkésőbb 

18 óráig elhagyják az intézmény területét. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. 

7.4. A tanítási nap rendje 

- A tanítás helye az intézmény székhelye és telephelyei. 
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- A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében és a szorgalmi idő befejezését követő-

en (összefüggő szakmai gyakorlat) folyamatosan kell megszervezni. 

- Az intézményben folyó zavartalan nevelő-oktató munkát az igazgató, az igazgatóhe-

lyettes, egységvezetők, valamint a tagintézmény-vezetők hivatottak biztosítani. A hi-

ányzó pedagógus helyettesítéséről az illetékes felelős vezető köteles gondoskodni. 

- Tagintézmények működési rendjét a tagintézményi SZMSZ-k határozzák meg, ill. a 

házirendek tartalmazzák. 

- Székhely-iskolában az elméleti oktatást a szorgalmi időszakban általában hétfőtől 

péntekig délelőtt, kell szervezni. Ettől az iskolaszék egyetértésével és a fenntartó hoz-

zájárulásával lehet eltérni. Az elméleti oktatást az órarend szerint 7.50 órától 14 óráig 

terjedő időszakon belül kell tartani. A délelőtti oktatás 7.50 (óvodában 8) órakor kez-

dődik és 14 óráig tart; a délutáni oktatás tanulószoba, napközi 13.30 illetve 15 órától 

legkésőbb 18. óráig tart, a csengetési rendet, szünetek időtartamát a Házirend tartal-

mazza. Az óraközi szünetek a tanulók pihenésére, a helyiségek szellőztetésére szolgál-

nak. Az óraközi szünetekben ügyeletet ellátó pedagógusok tartanak felügyeletet. A 

szakmai elméleti órák száma napi 7 tanítási óránál, az elméleti és gyakorlati tanítási 

órák száma együttesen a napi 8 tanítási óránál nem lehet több. 

- Az elméleti tanítási óra időtartama 45 perc. (óvodában korcsoportonként 30 és 35 - 40 

perc) 

- A gyakorlati képzést folyamatosan – 60 perces tanítási órákkal – kell megszervezni. 

A gyakorlati képzés tanterve ennél rövidebb tanítási órát is megállapíthat. A gyakorlati 

képzés megszervezésére az előbbiek mellett a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat 

kell alkalmazni. 

- A tanítási nap hosszát minden osztály és tanuló esetében az órarend határozza meg. 

Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend 

alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvé-

delmi szabályok betartását ellenőrizni. 

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

(távolléte esetén a terület vezetője), illetve a részére órát tartó szaktanár vagy az ügyeletes 

írásos engedélyével (kilépő) hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – az iskola elhagyására csak a főigazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat enge-

délyt.  

Kilépőt csak indokolt estben adunk. 
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• A székhely iskola szorgalmi időben tanítási napokon: 

reggel 7.15 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok 

befejezéséig, de legkésőbb 19 óráig van nyitva. 

• A telephelyek nyitva tartását és működési rendjét az éves munkaterv és a kollégium el-

térő szabályozása tartalmazza. 

• Az intézménynek az előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására előzetes 

kérelem alapján az intézmény vezetője adhat engedélyt. 

• Az intézmény tanulóinak munkarendjét a Házirend tartalmazza. 

• A nyári szünetben szerdánként 9 – 12 óra között ügyeletet tartunk. 

7.5. Mindennapos testnevelés (kötelező és választható foglalkozás) a Pedagógiai 

Program szerint 

A mindennapos testnevelés (heti 5 órában) felmenő rendszerben  1. és 5. évfolyamban 2012. 

szept 1-től kell  megszervezni. A többi évfolyamon a mindennapos testmozgás biztosítását 

kifutó rendszerben kell megszervezni.  

A mindennapos testnevelés megszervezésébe az iskolai sportkör foglalkozásait be kell számí-

tani. A mindennapos testedzést részletesen a Pedagógiai Program tartalmazza. (Nkt. 27§ (11.) 

- A könnyített és gyógy-testnevelésre szakorvosi vizsgálat alapján javasolt tanulók részére 

kerül sor. 

- Úszásoktatást az uszodabeosztás ütemében a testnevelők szervezik, akiknek munkáját kísé-

rők segítik. (továbbá heti 2 testnevelési órát az uszodai sávbeosztáshoz szervezhető) 

- Az iskola vezetése biztosítja a kiírt versenyeken való részvétel lehetőségét (helyi, országos, 

és nemzetközi versenyek). 

- A sportkört vezető tanár tájékoztatja az igazgatót és a terület vezetőjét. 

 

7.6. Erkölcs – ill. hit- és erkölcstan 

A köznevelési törvény rendelkezésének megfelelően intézményünk kötelezővé teszi, hogy a 

gyermekek, tanulók vagy erkölcstan/etika vagy egyházi jogi személy által szervezett hit és 

erkölcstan órákon vegyenek részt. Az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstant intézmé-

nyünkben a tanulók, és a szülők igénye szerint szervezi, oly módon, hogy alkalmazkodjon a 

foglalkozások (azon belül tanórák) rendjéhez és viszont. 

A hit- és erkölcstanra, ill. erkölcstanra való jelentkezés módja az arról rendelkező jogszabály 

szerint a tanévet megelőző tanévben, ill. elején, vagy év közben a szülő írásbeli igényt nyújt 
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be az igazgatónak, szükség esetén az egyház képviselőjének, mely tartalmazza a gyermek 

nevét, felekezetét. 

A hit és vallásoktatáshoz szükséges helyiséget, eszközöket az intézmény biztosítja. 

7.7. Tanórán kívüli foglalkozások formái és rendje: 

Az intézmény működéséből adódóan ezek a foglalkozások a kollégium rendjébe illeszkednek, 

s a tanulási időt figyelembe véve szerveződnek meg. A működő szakköröket minden évben a 

Munkaterv tartalmazza. A tanulást követően zajlanak a sportköri és szervezett szabadidős 

foglalkozások. Ezeket a Munkaterv szintén tartalmazza. Azok a tanulók, akik a fenti foglalko-

zásokon nem vesznek részt udvari, tornatermi, illetve játszószobai játékokon vehetnek részt 

gyermekfelügyelők, nevelőtanárok irányításával. A lehetőségekhez mérten egy-egy csoport 

részt vehet a városban szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken. Az országos tanulmányi- 

és sportversenyek előtt háziverseny keretében történik a versenyzők kiválasztása. 

7.7.2. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozásokat indítjuk a 

tanulók érdeklődésének megfelelően. 

Egyéb foglalkozások: 

• napközis, tanulószobai foglalkozások, stúdiumok. 

• szakkörök 

• sportkör, versenyekre való felkészülés 

• felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások, 

• kollégiumi programok (Nkt. 28.§ (1) és (2).) 

 

Az általános iskolában a délelőtti és a délutáni foglalkozásokat 16 óráig kell megszervezni. 

A napközi (egyéb iskolai foglalkozás) a tanórán szerzett ismeretek begyakorlása, elmélyítése, 

készség szintre történő emelése.  

A szülői igényeknek megfelelően biztosítjuk a tanulók napközi ellátását. A jelentkezést szü-

lői aláírással írásban kell jelezni. A foglalkozások rendje az órarendhez igazodva napi max.3 

óra. 

A napközi legkésőbb 17 óráig. 

 

7.7.3. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

• Sportversenyek, bajnokságok 
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• Kulturális versenyek 

• Tanulmányi versenyek 

•  Szakmai versenyek 

A tanulók tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken valamint bajnokságokon való 

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges, mely szaktanári felkészítést 

igényel. 

7.7.4. Kollégiumi foglalkozások 

A délutáni stúdium (kollégiumi) és tanulószoba (középfokon tanulók részére kollégiumi) 

keretén belül történik a tanórán szerzett ismeretek begyakorlása, elmélyítése, készség szintre 

történő emelése az Országos Kollégiumi Alapprogram szerint. 

 

8. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők intézményben való 

benntartózkodásának rendje a következő: 

• a vezetők heti munkaideje negyven óra, 

• kötelező tanórákon felül a munkaidő le nem kötött részében ellátják a vezetői megbízá-

sokkal kapcsolatos feladatukat 

• iskolán kívüli munkavégzés–egész napos távollét - esetén bejelentési kötelezettséggel 

tartoznak az igazgató felé. 

A nyitva tartás további ideje alatt az éves órarendnek megfelelően a munkatervben meghatáro-

zott ügyeleti rend szerint tartózkodik bent pedagógus.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portás, gondnok, a délután távozó 

vezető után a vezetőség egy tagja és a foglalkozást tartó pedagógus, felelős a foglalkozások 

rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Ezt az 

ügyeletet az éves munkaterv tartalmazza. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük 

sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  

A vezetők ügyeleti beosztását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza, a kollégiumi ügyele-

tét, a beosztást és feladatokat a kollégium munkaterve tartalmazza. 

▪ Székhelyen az ügyeletes vezető napi feladatai 

- ügyeleti napokon az iskolában tartózkodás ideje: 730 – 18-ig  
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- gondoskodik az előre nem látható távollétek miatti szaktanári helyettesítés aznapi 

megszervezéséről  

- az igazgatót értesíti az intézmény működését veszélyeztető eseményekről, gondosko-

dik a probléma időszakos megoldásáról, a tűz-, baleset- és vagyonvédelmi szabályok 

betartásáról, 

- ellenőrzi a tanárok pontos órakezdését és óratartását, 

- ellenőrzi a tanulók reggeli iskolába érkezését, 

- ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozásokat, 

- az esetleges munkafegyelemmel kapcsolatos észrevételeket jelzi az intézmény vezető-

jének, 

- a székhely iskola ügyeleti beosztását a hétfői vezetőségi ülésen határozzuk meg az ak-

tuális hétre vonatkozóan, 

8.2. Pedagógusok munkarendje 

A Nkt.-ben rögzített pedagógus életpálya-modell bevezetésével nemcsak elismerik a pe-

dagógusok szakmai munkáját, hanem minőségben megváltozik a pedagógusok munkakö-

rülményei is, egyben magával hozza a pedagógusok munkarendjének megváltozását is a 

gyermekek, tanulók jobb nevelési – oktatási feltételek javítását. 

- A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 62. §-a rögzíti. A pe-

dagógusok munkakörébe tartozó feladatainak leírását a kollektív szerződés, illetve 

a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

- a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 

óra) a tanórai órákból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató munkával, vagy a 

gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

- A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a terület 

vezetői állapítják meg az intézmény munkatervének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan mű-

ködésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezető-

ségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslato-

kat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. 

- Az értekezleteket, fogadóórákat általában meghatározott (kihirdetett) napokon tar-

juk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-óránál hosszabb munkaidőre kell 

számítani. Az igazgató a vezetőkön keresztül a munkaidőre vonatkozó előírásait az 

órarend, a munkaterv határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munka-
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idő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja 

esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az 

irányadók (326/2013. korm. rend. 17§.) 

- a tanórákkal kötött munkaidőn felül  

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített 

órák vezetése, 

e) különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) pótlékkal elismert feladatok (pl. osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

feladatok) ellátása, 

m) ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszerve-

zése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműkö-

dés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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- A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt, 

annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradá-

sát, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 30 óráig 

köteles jelenteni a közvetlen munkahelyi vezetőknek, akik gondoskodnak helyette-

sítésről. 

- A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezde-

tekor tanmeneteit a felelős vezetőhöz eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a he-

lyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

- Egyéb esetben a pedagógus az terület vezetőjétől kérhet engedélyt legalább két 

nappal korábban a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanórák (foglalkozások) el-

cserélését az igazgató, vagy közvetlen munkahelyi vezető engedélyezheti. 

- A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehe-

tőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani.  

- A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézmény vezetője adja a vezetők és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az ará-

nyos terhelés elve. 

- A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen ér-

demjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerű érdemjegyeken és osz-

tályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredmé-

nyesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. A kollégiumi nevelőtanárok 

eltérő munkarendjét a kollégiumi intézményegység eltérő szabályozása tartalmaz-

za. 

8.3. Kereset-kiegészítés feltételei 

8.3.2. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves 

összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves 

illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illet-

ményének, munkabérének tizenöt százalékát. 

8.3.3. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézmény-

vezető kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem halad-
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hatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz 

százalékát. 

8.4. A székhely-intézmény nem pedagógus (technikai) dolgozóinak munkarend-

je 

- Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a megfelelő 

jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavarta-

lan működése érdekében. Munkaköri leírásukat a gazdasági csoportvezető készíti 

el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a vezetők, a kollégi-

umi vezető, a gazdasági csoportvezető tesznek javaslatot a napi munkarend össze-

hangolt kialakítására, megváltoztatására, és a közalkalmazottak szabadságának ki-

adására. 

- A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, illetve a közvetlen területi 

vezető szóbeli, esetenként írásos utasításával történik. 

8.5. Kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség 

- Az intézmény valamennyi dolgozója anyagilag is felelős a gépek, eszközök, szak-

könyvek megóvásáért, a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért. 

- A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

- Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 

- A közalkalmazott vétkességre való tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni 

a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban be-

következett hiány esetén, amelyeket állandó őrzésre, kizárólagos használatra vagy 

kezelésre, jegyzék vagy elismervény alapján vett át. 

- Amennyiben a kárt többen okozták a fenti feltételek esetében, munkabérük ará-

nyában felelnek. A kár összegének meghatározásánál a Munka törvénykönyve 

172-173. §-a az irányadó. 

- A pénztárost általános felelősség terheli az általa kezelt pénz és egyéb értéktárgy 

tekintetében. A teljes anyagi felelősséget a pénztáros felelősségvállalási nyilatko-

zat aláírásával igazolja. 

- Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés köz-

ben bekövetkezett kárért vétkességre való tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó 

munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban kelet-

kezett. 
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- Az intézmény a munkába járáshoz használt járművek őrzését nem biztosítja, az 

esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

- A dolgozó a szokásos személyi tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 

értékeket csak az intézményvezető, / tagintézmény-vezető, a kollégiumvezető és az 

általános igazgatóhelyettes engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet 

onnan ki. 

9. A létesítmények és helyiségek használati rendje 

9.2. Az épületek használati rendje 

Az épületek főbejárata mellett címtáblát és nemzeti zászlót, a tantermekben a Magyar Köztár-

saság címerét kell elhelyezni. Az intézmény egész területén és az udvarokon tartózkodó min-

den személy köteles 

- A közösségi tulajdont védeni 

- A berendezéseket rendeltetésszerűen használni 

- Az iskola rendjét, tisztaságát megőrizni 

- Az energiával és szükséges anyagokkal takarékoskodni 

- Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni 

- Munka és egészségvédelmi szabályokat betartani 

9.3. Biztonsági rendszabályok 

Az intézmény, tagintézmények és személyi vagyonvédelem miatt az épület főbejáratánál lévő 

ajtót a technikai személyzet a nyitvatartási időben is köteles zárva tartani, ugyancsak zárva 

kell tartani az üres tantermeket, szaktermeket, szertárakat, tornatermeket, öltözőket, a kollégi-

um helyiségeit és egyéb helyiségeket. 

A székhelyintézményben a gondnok feladata hogy a bejárati ajtó, kapu zárva legyen, illetékte-

lenek azon át ne jussanak, gondoskodik a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a 

tanári szobában, illetve a szaktanároknak kell leadni. Az osztálytermeket a hetesek,  a szak-

tantermeket az ott tanító szaktanárok nyitja zárja. A tantermek zárásáról tanítási idő után illet-

ve a nyitvatartási idő után a technikai személyzet és a nevelőtanárok gondoskodnak, ellen-

őrizve az áramtalanítást is. A fentieket a kulcskezelési szabályzat részletesen tartalmazza. A 

tagintézményben portaszolgálat nem működik, a bejutást kaputelefon, illetve csengő jelzi. 

9.4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók beléptetése,  

Az intézmény (beleértve a tagintézményeket) közintézmény. Az intézmény területére csak az 

arra jogosult, vagy engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be. Engedélyt kell kérnie a 

belépésre az iskolával jogviszonyban nem álló személyeknek. 
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Belépési és benntartózkodási engedélyt az intézmény portásai adnak. A belépési és 

benntartózkodási engedélyt indokolt esetben a portás köteles megadni. A belépés 

megtagadása olyan esetben lehetséges, amikor a portás meggyőződött annak 

indokolatlanságáról. Vitás esetben az intézményvezetés segítségét kéri. Hatósági személy 

belépését, a fenntartó képviselője, vagy képviseletében eljáró személy(ek) belépését 

engedélyezni kell csakúgy, mint az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők 

belépését. 

A portás köteles megkérdezni minden belépőtől jövetele célját, kivel, és milyen ügyet kíván 

intézni, várhatóan milyen időtartamú a benntartózkodás. A portás köteles minden szükséges 

információt megadni a belépőknek, annak érdekében, hogy az ügyintézés eredményes legyen. 

A szolgálatban lévő portás feladata az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

személyazonosságának ellenőrzése. E célra rendszeresített nyilvántartó füzetben kell vezetnie 

a belépők nevét, az érkezés és a távozás időpontját, és azt, hogy kihez jött. A portások 

váltáskor tájékoztatják egymást az intézményben tartózkodó személyekről. 

Nem kell füzetben regisztrálni a „vendéget”, ha az ügyintézés a porta előterében történik. 

A gépkocsi bejárókon gépjármű csak engedéllyel jöhet az intézmény területére, ahol 

lehetséges. 

A gyermek nevelésére – oktatására – képzésére szolgáló helyiségekbe külső személy csak 

ellenőrzött formában léphet be igazgatói, ill. tagintézmény-vezetői vagy távollétében 

helyettesi, ügyeletes vezetői engedéllyel. 

Nem kell tartózkodási engedélyt kérni: 

• a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, 

• a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

Tanítási időben az iskola tanulóit keresők a portán várakoznak. Indokolt esetben a portás ke-

resztül, szünetben lehívatja a tanulót. A portás az ügyeleti füzetbe bejegyzi mikor, ki és kit 

keresett. Tanóráról tanárt, tanulót csak különösen indokolt esetben hívhat ki a portás intéz-

ményvezetői vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel. 

A kollégiumban való belépés és benntartózkodás rendjére vonatkozó rendelkezéseket a kollé-

gium eltérő szabályozása tartalmazza. 

 Azokban a tagintézményekben, ahol portaügyelet nincs, a bejáratot zárni kell, a belépési 

szándékot csengő jelzi. 

9.5. Az intézmény számítógép-termeinek szertárainak használati rendje 

Az oktatás területén a számítógépek és számítástechnikai eszközök szakszerű és biztonságos 

használata a következőképpen történik: 
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- A számítógépeket lehetőleg megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkező munkatárs 

használhatja, a gépeket rendszergazda tartja karban. 

- A számítógéptermek kulcsait az arra kijelölt személyek őrzik, és adják ki használatra. A 

tartalék kulcsot a portai szolgálaton lehet felvenni rendkívüli esetben. A portás. ill. iskolatitkár 

köteles a kulcsot felvevő nevét, s a felvétel időpontját egy külön füzetbe rögzíteni, s aláíratni. 

- A számítástechnika termek használatakor a használó erre a célra rendszeresített füzetben 

rögzíti a terembe lépés időpontját, és a kilépés időpontját. 

- A számítógépek használatakor elsőbbséget élvez az oktatási és a közösségi cél. 

- Különös gonddal kell lenni az erőforrás-használattal, így: 

▪ a felhasználók idejével 

▪ merevlemez kapacitással 

- A gép mellől elmenni csak a teljes és szabályos kijelentkezés után lehet. 

- A munka végén gondoskodik a terem biztonságos bezárásáról, és a kulcs leadásáról. 

- A fentiek be nem tartása, megsértése a hálózattól való eltiltást vonhatja magával. 

- A számítógépterem használója - jogszabályi keretek között – anyagilag felel  –az eszközö-

kért, programokért. 

9.6. Szertárak működési rendje 

Eszközállományunk (a Pedagógiai Program által meghatározott igényeket figyelembe véve) 

folyamatosan bővül. A taneszköz állomány nyilvántartását, kezelését a szakleltár felelősök 

végzik. A szertárak használatára az alábbi működési rend érvényes: 

- Intézményünkben a tanulók foglalkoztatásához szükséges tanulói és tanári eszközöket szer-

tárainkban tároljuk. 

- Az újonnan beszerzett eszközöket a szakleltár felelőse a lehető legrövidebb időn belül nyil-

vántartásba veszi. 

- A szertárakból az eszközöket az intézmény pedagógusai, gyógypedagógiai asszisztensei, 

gyermekfelügyelői vihetik ki. 

- Az egész tanév folyamán használt eszközöket augusztus utolsó hetében lehet felvenni és 

június második hetében, kell a szertárba visszavinni. Az év közben időszakosan használt esz-

közöket folyamatosan lehet a szertárból – a megjelölt időpontban – felvenni. 

- Az év végén történik a szertárak leltározása, esetleg a selejtezés.  

A szertárból felvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik annak felvevője. 

9.7. Az intézmény létesítményeinek, bérbeadási rendje 

Az intézmény bevételre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek egyik fő formája az 

ingatlan- vagyon bérbeadása. Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek 
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bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását – a KK SZMSZ-e, ill. a KK 

váci tankerületi igazgatói utasításai figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt. A meg-

állapodásban, szerződésben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű 

használat módját és a bérlő kártérítési felelősségét. A terembérlőknek a kijelölt terem kulcsát 

a portás adja át a megállapodás szerinti időtartamra. Ha az intézmény alkalmazottja a nyitva-

tartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőnél 

írásba kell kérni. 

9.8.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 

o Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért fele-

lős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 

elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

o Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az intézményveze-

tő, intézményegység- és tagintézmény-vezetők végezhetik el, ha nevükön vannak. Az így 

hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

o Intézmény egészét érintő kérdésekben (pl. adatszolgáltatás) az intézményben keletkező, 

illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését a székhely-intézmény iskola-

titkára végezheti el. Ebben az értelemben a tagintézmények is neki tartozik. Az így hitele-

sített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

o Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell vé-

gezni a vírusellenőrzést és vírusirtást. 

o Az elektronikus iratokat az intézmény szervergépén elektronikus úton meg kell őrizni. Az 

elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

o Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

o Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az in-

tézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

A fentieken kívül egyéb elektronikus úton tárolt dokumentumokat egy külső winchesteren 

félévente kell frissíteni és megmenteni. 

 

10. Jelképeink, intézményi hagyományápolás, ünnepélyek rendje 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény 

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az intézmény minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezé-
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sekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtes-

tület az éves munkatervben határozza meg. Az intézményi szinten megrendezendő jogszabá-

lyokban előírt megemlékezéseket az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

Kiemelkedő nemzeti ünnepek megünneplése érdekében a tanulók műsort adnak. Az intéz-

mény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, közös cse-

lekvés örömét szolgálják, a fiatalokat egymás tiszteletére nevelik. Az ünnepélyek, megemlé-

kezések szervezési felelőseit a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

10.2. Intézményi szintű ünnepeink: 

- Tanévnyitó ünnepély, új tanulók fogadása köszöntése. 

- Dec. 5.: a Kárpát-medencei Szeretet és Összefogás Napja a Vácott egyedül álló trianoni em-

lékezetű székely kapunál 

- Nemzeti ünnepek:  

o Okt. 23.: ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

o Március 15. forradalom és szabadságharc évfordulója 

o Június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja (az igazságtalan trianoni békediktátum évfordu-

lója) 

-  Anyák napja 

-  Tanévzáró ballagás 

10.3. Osztályszintű megemlékezések: 

• Aradi vértanúk napja 

• Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

• Halottak napi megemlékezés 

• Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

10.4. Intézményünk hagyományai: 

- Cházár napok, Cházár Túra Cházár est 

- Öregdiák találkozó 

- Nyugdíjas találkozó 

- Boldog Karácsonyt jótékonysági rendezvény (Pivár I. tagintézmény) 

- Bárczi Napok (Szentendre) 

- Simon Antal napok 

- Rendszeresen szervezzük a Hallássérült Tanulók Országos Borbély Sándor Ta-

nulmányi Versenyét, valamint a Cházár András úszóversenyt 
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10.5. Gyermekközösségi rendezvények 

- Mikulásvárás 

- Farsang 

- Télűző  

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Madarak és fák napja 

- DÖK nap, sportversenyek 

Az ünnepek időpontját éves munkatervünkben tervezzük. 

10.6. Jelképeink 

• Logónk: 

Intézményünk logóját, használjuk, mint díszítő, utaló jelképe Logónkon az egymás kezét 

fogó különböző színű és nagyságú figurák a különböző képességű és nevelési igényű 

gyermekek és ott tanuló intézményegységek, tagintézmények összetartozását és a róluk 

való együttes gondoskodást szimbolizálják, Cházár András szellemében, akit hűségesen 

követtek Simon Antal és Pivár Ignác intézeti igazgatók, valamint Bárczi Gusztáv a 

gyógypedagógiai főiskola főigazgatója. 

- Az iskola fejléces papírján, szórólapokon, névjegykártyákon 

- Borítékokon 

- Iskolánk honlapján  

 

 

• Iskolánk zászlója 
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Fehér zászlórúdon, a végén aranygömbbel, fehér selyem alapon, középen Cházár András 

képe „Cházár András Iskola, 1802- Vác – 2002. a két évszám az alapítás, illetve a 200 

éves évforduló éve. Az iskola zászlója, kis formában, asztali lobogóként is használható.  

A zászló használatának köre: 

Az iskola életében minden jeles esemény (évnyitó, ballagás, iskolai szintű ünnepek) Bal-

lagáskor a búcsúzó osztályok emlékszalagot köthetnek rá. A zászló a bejáratnál a porta 

előtt található. 

 

 

• Harang 

 

 

Harangadományozó levél szándéka szerint minden jeles ünnepély kezdetét a harang meg-

kondításával jelzünk és a harang felirata szólaltassék meg az igazgató által. 

A harang felirata: 

„A harangra jellemző méltósággal hirdesse Cházár András emlékét, szóljon, a sikete-

kért, szüleikért, mindazokért, akik érdemben tettek, és tesznek értük.” 
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A harang a főépület falán található. 

• Iskolánk honlapja: 

Az intézmény honlapjának elérhetősége: www.chazar.hu 

 

 

 

11. Védő, óvó előírások 

A Köznevelési törvény alapján az iskola feladatai: 

• gondoskodni kell a rábízott tanulók felügyeletéről, 

• meg kell teremtenie a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeit, 

• fel kell tárnia és meg kell szüntetnie a tanulóbaleseteket előidézhető okokat, 

• ki kell vizsgálnia és nyilván kell tartania a tanulóbaleseteket, 

• a balesetekről készített jegyzőkönyvek jogszabályban előírt, elektronikus úton történő 

továbbítása. 

A fenti feladatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése az intézmény vezetőjének feladata. 

Az intézményvezető munkáját közvetlenül segíti: 

• általános igazgató-helyettes, és tagintézmény-vezetők 

• a gazdasági csoportvezető 

• a balesetvédelmi felelős, 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

• az iskolaorvos, 

http://www.chazar.hu/
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• az iskolai védőnő, 

• iskolatitkár. 

11.2. Az iskola dolgozóinak tanuló- és gyermekbalesetet megelőző feladatai (20/2012. 

EMMI rend. 168. és 169.§) 

11.2.2. Az igazgató feladata: 

• az iskola belső szabályzatainak körültekintő összeállítása (tűz-, baleset- és munkavédelmi 

szabályzat), A szabályzatokat a munka és tűzvédelmi megbízott készíti és aktualizálja. 

• a részterületek felelőseinek megbízása (balesetvédelmi felelős), 

• megszervezni, hogy a tanulók, a pedagógusok, és az iskola valamennyi dolgozója megis-

merhesse az általános és helyi szabályokat, 

• az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek megteremtése, 

folyamatos ellenőrzése ezek dokumentálása, 

• a tanulóbaleseteket előidézhető vagy előidéző okok feltárása, megszüntetése, 

• a balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése dokumentálása. 

 

11.2.3. A munkavédelmi felelős feladata. 

• az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, 

• tanév elején az iskolai élet egészére vonatkozó munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás 

megtartása ennek dokumentálása, 

• az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek folyamatos 

ellenőrzése ezek dokumentálása. 

11.2.4. Az iskola dolgozóinak tanuló- és gyermekbaleseteket megelőző feladatai: 

• minden dolgozónak ismernie kell, és be kell taratani a munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályzatot, valamint a tűzriadó terv rendelkezéseit, 

• a különösen balesetveszélyes tantárgyakat tanító szaktanárok (testnevelés, kémia, fizi-

ka, informatika, szakmai) baleset-megelőzési feladatait a munkaköri leírásuk tartal-

mazza. 

• a gyakorlati oktatást vezető szakoktatók baleset-megelőzéssel kapcsolatos feladatait 

munkaköri leírásuk tartalmazza, 

• a NAT és az iskola helyi tantervei alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a ta-

nulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteiket, rend-

szabályokat és viselkedési formákat. 
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• A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztá-

sukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyama-

tosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabá-

lyokat a tanulókkal betartatni. 

• Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészsé-

gük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat az egyes foglalkozásokkal 

együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. 

• Az osztályfőnöknek feltétlenül foglalkoznia kell a balesetek megelőzését szolgáló sza-

bályokkal a következő esetekben: 

- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

➢ az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a telephelyek-

re vonulás rendjét, 

➢ a házirend balesetvédelmi előírásait, 

➢ a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, természeti katasztrófa, stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a me-

nekülés rendjét, 

➢ a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

- tanulmányi kirándulások, túrák, táborok előtt, 

- közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 

- rendkívüli események után, 

- a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanuló figyel-

mét. 

• Az osztályfőnök balesetvédelmi feladatai a felsoroltakon túl: 

- el kell látnia osztályának felügyeletét az osztály tanórán kívüli közösségi fog-

lalkozásain, kirándulásokon, 

- figyelemmel kell kísérnie a tanulók egészségi állapotát, 

- ellenőriznie kell, hogy a tanulók megjelentek-e az iskolai egészségügyi ellátás 

keretében megszervezett szűrővizsgálatokon. 

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

adat, illetve a tanórán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező vi-

selkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. A pedagógusnak az oktatást dokumentálnia kell. 
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• A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 

az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie 

arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

• Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavé-

delmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont 

dolgozókat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. A baleseti veszélyforrást azon-

nal jelenteni kell az intézmény vezetőjének. 

• Rendkívüli esemény esetén az épület kiürítését a szükséges intézkedések megtételét az 

SZMSZ 4. sz. mellékletében található tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni. 

• A tűzriadó tervben kell meghatározni: 

- a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 

- a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 

- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek – Rendőrség, Tűzoltóság – érte-

sítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése), 

- az intézmény helyszínrajzát, 

- az építmények szintenkénti alaprajzát (menekülési útvonalakkal, a vízszer-

zési helyekkel, a helyiségek és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyes-

ségi osztály feltüntetésével, a közművezetékek központi elzáróival). 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

• ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény igazgatójának, 

balesetvédelmi felelősének. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
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11.2.5. Az iskola tanulóinak tanulói- és gyermekbaleseteket megelőző feladatai: 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

• ismerje és tartsa be a saját és mások egészségét és biztonságát védő szabályokat, 

• azonnal jelentse az intézmény pedagógusának vagy más dolgozónak, ha saját magát, 

társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlel. 

11.2.6. Teendők tanulóbaleset után 

11.2.7. Az intézmény tanulóinak feladata tanulóbaleset után: 

• értesíti a legközelebbi pedagógust (felnőttet) a baleset tényéről, 

• szükség esetén irányítás mellett közreműködik az ellátásban, mentésben. 

11.2.8. Az intézmény teendői tanulóbaleset után: 

• az intézmény vezetője gondoskodik a balesetet előidéző ok vagy okok megszüntetésé-

ről, 

• a balesetvédelmi felelős (vagy más megbízott személy) jegyzőkönyvet vesz fel, 

• az intézmény vezetője gondoskodik a tanulóbalesetek kivizsgálásáról, felelősség meg-

állapításáról, 

• az intézményvezető jelentési kötelezettsége. 

11.2.9. A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 

•  A tanuló- és gyermekbaleseteket „Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről” 

című nyomtatványon kell felvenni. Nyilvántartása „Nyilvántartás a tanuló és gyer-

mekbalesetekről” című nyomtatványon történik. 

• A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló és gyermekbaleseteket haladékta-

lanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tár-

gyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőköny-

vet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legké-

sőbb a tárgy hónapot követő hónap 8. napjáig. Meg kell küldeni a fenntartónak, vala-

mint át kell adni a tanulónak; gyermek és kiskorú esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv 

egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi meg. 

• Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határ-

idejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

• Súlyos balesetet az intézménynek telefonon, e-mail-ben, telefaxon vagy személyesen, 

azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntar-

tójának. 
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• Súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

• Súlyos az a tanulóbaleset, amely 

– a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

– valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű ká-

rosodását érinti, 

– orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást szenvedett, 

– súlyos csonkolást,(hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek) 

– beszélőképesség elvesztése vagy feltűnő eltorzulást, bénulást illetve elmezavart 

okozott. 

• A Pest Megyei Kormányhivatal illetékes szerve az intézményektől érkezett baleseti 

jegyzőkönyveket a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az EMMI és 

a KK Váci Tankerületi Központ részére. 

• Intézményünk lehetővé teszi az intézményi szék és az iskolai diákönkormányzat kép-

viselője részvételét a tanuló balesetek kivizsgálásában. 

• Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 

esetek megelőzésére. 

11.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az is-

kola 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 intézmény épületét 

vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut 

a tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely intézke-

désre jogosult felelős vezetővel. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• intézmény vezetője, tagintézmény-vezetők, távolléte esetén, 

• általános igazgatóhelyettes, a kollégiumban kollégiumvezető, 

• továbbiakban a vezetők helyettesítési rendjében rögzítettek szerint. 

• 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 katasztró-

faelhárító szerveket, ha ezt az intézmény főigazgatója szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tűzriadó tervnek megfelelő módon 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület ki-

ürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak (a székhely és a 

telephelyek a tűzriadó, és a bombariadó terveiben található) Kiürítési terv alapján kell el-

hagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen tör-

ténő 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 gyerekekre is 

gondolnia kell, 

• a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyá-

sában segíteni kell, 

• a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló 

az épületben, 

• a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérke-

zéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 
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Az intézményvezető, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek (telephelyek vezetői-

nek) a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg felelős dolgozók kijelölésével gondos-

kodnia kell az alábbi feladatokról: 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, 

stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének 

(telephelyek vezetőinek) vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

• az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvé-

delmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a 

további biztonsági intézkedésekről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden 

dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az intézményvezető által meghatározott, a 

nevelőtestület által elfogadott szombati napokon be kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv című 

intézményvezetői utasítás tartalmazza. 

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozá-

sát a Bombariadó az intézményben, Intézkedési terv, robbantással történő fenyegetés esetére 

tartalmazza. 

A Tűzriadó terv és a Bombariadó terv elkészítéséért – tűz és munkavédelmi vezető közremű-

ködésével –, a tanulókkal és dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felül-

vizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 
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Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alap-

ján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért munkavé-

delmi felelős a felelős. 

A Tűzriadó tervben és a Bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanuló-

jára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

A Tűzriadó tervet és a Bombariadó tervet az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

• intézményvezetői (székhely), titkárság 

• gazdasági csoportvezetői, 

• kollégium vezetői szoba  

• tanári szobák (tagintézményeknél) 

Az intézmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása A-B-C-D-E lehet 

Intézményünk a D veszélyességi fokozatba tartozik. 

 

Tűz esetére tűzjelző és porral, habbal oltó készülékeink vannak 

• Kollégiumban (főépület) 18 db 

• Székhelyiskolában 17 db 

• Pivár Ignác Tagintézményben 18 db 

• Bárczi Gusztáv Tagintézményben 10 db.  

• Simon Antal Tagintézményben 25 (+4 konyha) db 

• Gyermekotthonban 2 db 

11.4. A tanuló által nem használható gépek, eszközök: 

- Villamos köszörűgép 

- Barkácsgép faesztergálásra, 

- Faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép 

- hegesztő készülék 

- Valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gépek, eszközök 

A 10 évesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható eszközök, gé-

pek: 

- Villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, vasaló, 

varrógép, mikrohullámú sütő stb.) 

- Kerti gépek szakmai gyakorlatához az üzemanyagot és a motort nem szerelheti tanuló. 

- Elektromos csatlakoztatást, gép beindítását önállóan nem végezheti 
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Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, ill. tartály felszerelése 

az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem 

végezhető. 

- Pedagógus felügyelet mellett használható a számítógép 

- Az iskolaorvos véleményezésével szükség esetén ki kell egészíteni az előző pontokban fel-

sorolt korlátozásokat.  

 

11.5. Egyéb rendelkezések 

11.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás rendje 

Iskolaorvosi ellátás 

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és 

szűrővizsgálatokat tartalmazza. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét intézményünk 

a mindennapi ellátás részeként biztosítja részfoglalkozású, 

- gyermekorvos 

- a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos (fül-orr-gégész, szemész) 

- védőnő 

- valamint székhely intézményben teljes munkaidőben alkalmazott ápolónőkkel. 

A gyerekek egészségügyi állapotát tanévkezdéskor a gyermekorvos ellenőrzi, egész évben az 

ápolók gondoskodnak, ellenőrzik a tanulók egészségi és higiénés állapotát. A gyermekorvos – 

szükség esetén – a helyszínen vizsgálja a gyermekeket,  

Évente fogászati, szemészeti és belgyógyászati szűrővizsgálaton vesznek részt tanulóink. 

Kötelező oltásokról nyilvántartás vezetünk, ezeket úgy kell megszervezni, hogy a tanítást a 

lehető legkisebb mértékben zavarja. A pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek a tanuló-

kat a betegszobára, orvosi rendelőkbe kísérik, ahol az orvosi ellátás történik 

Az ügyletes ápoló az orvosi vizsgálatról gondoskodik, és a gyerekeket az orvos utasítása 

szerint látja el, s tájékoztatja az osztályfőnököt, szülőt.  Az orvosokkal való kapcsolatot az 

ápolónők, és a kollégium intézményegység-vezetője tartja. 

A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje (20/2012. EMMI 142§.) 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos testedzést. 

Az egészséges tanulóknak testnevelés órákról átmeneti időre csak orvos mentheti fel- A fel-

mentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi álla-

pota indokolja, hogy az orvos könnyített, vagy gyógytestnevelés foglalkozásokat írjon elő 

számukra. A könnyített testnevelés során a tanuló részt vesz az órarendi órákon, de bizonyos 
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mozgásokat, gyakorlatokat – az állapot függvényében – nem kell végrehajtania. Ezeket a fog-

lalkozásokat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti. 

Az egészséges életmódra nevelés (20/2012. EMMI 130. és 131.§.) 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágo-

sítást. Az egészségügyi ellátás keretében orvos, védőnő, pszichológus és más szakember az 

osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében előadásokat tarthat. 

Egészségnapokat szervezünk. 

Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól 

(dohányzás, drog, alkohol) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódjanak. 

 

11.7. A reklámtevékenység szabályozása 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a tanulóknak szól a pedagógiai programmal 

összeegyeztethető formában és módszerrel. 

A bélyegzőlenyomattal engedélyezett reklámtevékenység a következő személyiségfejlődést 

elősegítő témákkal állhat kapcsolatban: 

• egészséges életmód, 

• környezetvédelem, 

• társadalmi tevékenység, 

• közéleti tevékenység, 

• kulturális tevékenység, 

• sporttevékenység. 

További szabályok: 

• Reklámot és reklámnak minősülő felhívást az intézményben nyilvános helyen kitenni 

csak a főigazgató engedélyével lehet (szignó és az iskola körbélyegzőjének ellátásá-

val). 

• A reklámoknak meg kell felelniük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi 

CVIII. Törvény, korlátozást előíró feltételeinek: 

– tilos közzé tenni olyan reklámot, amely a fiatalkorúaknak szól és fizikai, szellemi 

vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, 

– tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást 

tartalmaznak arra, hogy a felnőtt korúakat áruvásárlásra ösztönözzék, 
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– a fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzet-

ben mutatja be. 

• Az intézmény területén semmilyen anyagi előny esetében sem lehet jogszabályba üt-

köző reklámtevékenységet folytatni. 

• Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, szülőktől, tanulóktól érkező, az intéz-

ményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni, és szük-

séges lépéseket megtenni, pl. a vizsgálat idejére bevonni a kérdéses reklámot. 

Az intézményben folytatható megengedett reklámtevékenység formái, módjai: 

• újságok terjesztése, 

• szórólapok, 

• plakátok, 

• szóbeli tájékoztatás, stb. 

11.8. Nyilatkozat média részére  

Az írott sajtónak, a rádiónak és a televíziónak adott az iskolai élet bármely területével kapcso-

latos tájékoztatás, felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén mindenkinek figyelemmel kell lennie a következőkre: 

• Az intézménnyel (beleértve a tagintézményeket is) kapcsolatban nyilatkozattételre az 

intézményvezető vagy az általa megbízott személy jogosult. 

• A nyilatkozatot adó köteles mindenkor udvarias, konkrét, nem félreérthető válaszokat 

adni. 

• A nyilatkozó felelős a szakszerűségért, a pontosságért és az objektivitásért. 

• Minden nyilatkozat esetében be kell tartani a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelke-

zéseket, és tekintettel kell lenni az intézmény érdekeire (nem okozhat az intézménynek 

anyagi vagy erkölcsi kárt, működési zavart). 

• Tilos olyan kérdésben nyilatkozatot adni, amelynél a döntés nem a nyilatkozattevő ha-

táskörébe tartozik. 

• A nyilatkozattevőnek joga, hogy nyilatkozatát közlés előtt megismerje, ennek megta-

gadása esetén visszavonhatja nyilatkozatát. 

Az intézmény területén forgatás, fotózás, riportkészítés stb. csak előzetes intézményvezetői 

engedéllyel történhet. 

11.9. A könyvtárak működési rendje  

A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján tanévenként az intézmény főigazgatója 

határozza meg. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe, a szolgáltatá-
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sok használóinak körét a főigazgató bővítheti. A könyvtár használata ingyenes. A könyvtári 

állomány nagyobbik része kölcsönözhető illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak 

helyben olvasható. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. Részben kölcsö-

nözhetők, pl. folyóiratok, szótárak, csak 1-1 példányban található dokumentumok. Nem köl-

csönözhetőek a könyvritkaságok, régi könyvek. A kölcsönözhető dokumentumok esetében a 

könyvtáros és olvasó megállapodása határozza meg. Ha a könyvtár állományába tartozó 

könyvet elveszik, vagy megrongálódik, az olvasó köteles másik példányról gondoskodni. 

Amennyiben az olvasó a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, 

a könyvtáros tanuló esetében az osztályfőnökhöz fordulhat. A tanítási év végén illetve az is-

kolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 

Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 

 A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

11.10. Aláírási jogkör 

Gazdálkodási, pénzügyi feladatokat érintő ügyiratokon, intézkedéseken csak cégszerű aláírás 

történhet, mely az igazgató illetve helyettese aláírását tartalmazza. Az igazgató aláírása a tan-

kerületi igazgató ellenjegyzése nélkül az intézmények vagyontárgyait érintő és gazdasági ki-

hatású (kötelezettséget vállaló) intézkedés nem tehető. 

11.11. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások 

Mindenkori fenntartó útmutatása alapján az éves költségvetés tervezésében segítséget nyújt a 

költségvetési időszakot megelőző évben tényleges igények figyelembevételével elősegíteni.. 

A szakmai kis értékű tárgyi eszközöknél az intézményegység – tagintézmény vezetők igényei 

is felmérésre kerülnek, akik a munkaközösség vezetőkkel egyeztetnek. A tervezetet a fenntar-

tó szerint meghatározott bevételi és kiadási összegekre kell átdolgozni. 

11.12. Pénzellátás 

A KK tankerületi igazgatói utasításai értelmében biztosítani kell a pénzellátást az igényeknek 

megfelelően. 

11.13. Bér- és munkaügyi gazdálkodás 

A jóváhagyott éves béralap betartása kötelező, mely év közben a Kk Váci Tankerületi Köz-

pont saját hatáskörében ill. egyéb jogszabályok szerint módosítható. A változó bérek és egyéb 

gazdálkodói kifizetések, átsorolások a Magyar Államkincstár által biztosított programon ke-

rülnek rögzítésre és feladásra. A bérek nyilvántartása szintén Magyar Államkincstár szoftve-

rén (KIR3) kerül feldolgozásra. 

A rendszeres és változó bérek számfejtése a Magyar Államkincstárnál, a nem rendszeres kifi-

zetések számfejtése a KK Váci Tankerületi Központnál történik. 
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11.14. Eszközgazdálkodás, fenntartás 

Gondoskodni kell: 

- a meglévő tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatáról, 

- feleslegessé vált eszközök értékesítéséről, vagy térítés nélküli átadásáról, 

- elhasználódott eszközök selejtezéséről (selejtezési szabályzatban foglaltak szerint) 

- pótlásukról, felújításukról, a pénzügyi lehetőség erejéig. 

Kisebb javításokat, karbantartási munkákat az intézet saját karbantartói végzik, az igény fel-

merülésekor, speciális szakértelmet igénylő javítások külső kivitelezők közreműködésével 

történnek. Nagyobb karbantartási, felújítási munkákat a fenntartó szervezi, bonyolítja és biz-

tosítja a szükséges műszaki ellenőrzést. 

11.15. Készletgazdálkodás 

Raktárra történő vásárlás nyilvántartását a raktáros, könyvelését a gazdasági csoport végzi. A 

szűkös anyagiak miatt egyéb anyagok raktárra történő vásárlása csak ritkán fordul elő. A cél-

jelleggel beszerzett anyagot a felhasználó a számlán veszi át, beépítésre, vagy felhasználásra. 

11.16. Szállítási feladatok 

Az intézmény saját gépkocsival (busz, mikrobusz szolgálati gépkocsi) rendelkezik, beszerzé-

si, szállítási feladataink ellátására, bérbeadásra is használjuk. Szolgálati gépkocsi, mikrobusz 

vezetésére – a gépkocsivezetőn kívül – a tankerületi igazgató ad engedélyt. A gépkocsik 

használatának szabályzatát készítjük el.  

11.17.  Mosási feladatok 

Az intézményi textíliák mosása (ágynemű, törülközők) iskolánk mosodájában történik (bér-

mosásra is alkalmas), a tanulók ruházatának mosásában az intézet kisteljesítményű automata 

mosógépei is segítenek. 

11.18. Gáz, víz, villamos energia: 

A közüzemi díjak nyilvántartása valamint az óraállások valódiságának ellenőrzése a beérke-

zett számlák alapján a gondnok feladata. A részarányos fogyasztást a konyhát üzemeltető kül-

ső cégnek – megállapodás alapján – továbbszámlázzuk.  
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11. Záró rendelkezések 

11.1 Jelen SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az intézmény szakalkal-

mazotti értekezletének 2017. ápr. 3-ával lezárult megtartott és mellékelt jegyzőkönyvek sze-

rinti értekezleteken a 135 "igen" szavazattal („0” tartózkodással, „0” ellenszavazattal) elfo-

gadta. 

11.2. Jelen SZMSZ az intézmény vezetőjének jóváhagyásával lép hatályba, egyben az előző 

SZMSZ hatálya megszűnik.  

11.3. A szabályzatban foglaltak végrehajtásáról az igazgató és a vezető kollégák gondoskod-

nak. 

11.4. Az SZMSZ-tal - mint belső önálló szabályzatokkal - együtt alkalmazandók. az alábbi 

szabályzataink: 

- Belső Ellenőrzési Szabályzat 

- Házirend 

- Iratkezelési-, Ügyviteli Szabályzat 

- Bélyegzők használatának szabálya 

- Leltározási Szabályzat 

- Munkaköri leírások meghatározott feladatok szerint 

- Munkavédelmi Szabályzat 

- Pénzkezelési Szabályzat 

- Selejtezési Szabályzat 

- Munka- és tűzvédelmi Szabályzat 

- Adatkezelési szabályzat 

 

11.5. Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak az intézmény szakalkalmazot-

ti értekezlete módosíthatja az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével, ill. fenntartótól, ha többletkötelezettséget ró le.  

11.6. Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezé-

seket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás 

rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E 

szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül  módosíthatók. 

 

Vác, 2017. március 31. 
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1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készség-

fejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye Szervezeti és Működési Szabály-

zata meghatározza a tagintézmény szervezeti felépítését, a tagintézmény működésének belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és minden rendelkezést, 

melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe és mely a Cházár András EGYMI, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium mellékletét képezi. 

Az SZMSZ a kialakított intézményi célrendszer, tevékenységcsoportok és folyamatok össze-

hangolt működését, hatékony megvalósítását szabályozza. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok köre 

 

Törvényi szabályozók: 

 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• Magyarország Alaptörvénye (2011.04.25.), 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról, 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

• A tankönyvpiac rendjéről szóló többször módosított 2001. évi XXXVII. törvény, 

• A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, 

• Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény. 

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-

vények módosításáról, 

 

Alapul szolgáló rendeletek: 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

• 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az erkölcstanról és hit- és erkölcstanról 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról, 

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-

ról, 

• Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete a tankönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 

• 362/2011. (XII.7.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról, 

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-

ben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormány-

rendelet, 

• A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) kor-

mányrendelet. 
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• 26/1997. (IX.3.) NM - rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet iskola-

egészségügyi ellátásról 

 

 

A Szabályzatnak magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában 

illeszkednie kell az intézmény egyéb belső szabályzataihoz. 

2. A Szabályzat időbeli hatálya és felülvizsgálati rendje 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a törvényi, jogi szabályozások változásának megfele-

lően felül kell vizsgálni, és módosítani kell amennyiben az alkalmazotti közösség legalább 

egyharmada írásban kéri. 

A Szabályzatot a tagintézmény vezető előterjesztése után az intézmény szakalkalmazotti érte-

kezlete fogadja el a Diákönkormányzat és a Szülői szervezet véleményezési jogának gyakor-

lása mellett. A Szabályzat az igazgató jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályza-

ta. Az SZMSZ időbeli hatálya kiterjed a nyilvánosságra hozás utáni elfogadástól a módosítá-

sokig, illetve a visszavonásig. 

 

3.1  A Szabályzat személyi hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a tagintézmény valamennyi dolgozójára és szervezetére, vala-

mint a benne szabályozott tevékenységekre, valamennyi intézményhasználó körére, akik: 

- a tagintézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve a tagintézmény szolgáltatásait 

igénybe vevő gyermekek, 

- a gyermekek szülei, törvényes képviselői, 

- a tagintézmény alkalmazottai, 

- a tagintézmény vezető, 

- a tagintézmény külkapcsolatait képviselő személyek, 

- a nevelési-oktatási gyakorlatukat a tagintézményben végző felsőoktatási intézmények 

hallgatói, 

- alkalmi vendégek, látogatók. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékleteiben foglaltak megismerése és megtar-

tása valamennyi a tagintézményt használó feladata és kötelessége. A Szabályzatban foglaltak 

megtartásáért minden tagintézményt használó felelősséggel tartozik. 

Az abban foglaltak megszegése esetén: 

• Az alkalmazottakkal szemben – a tagintézmény vezető jelzése alapján – az igazgató hoz-

hat intézkedést. 

• A tagintézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekekkel szemben fegyelmező intéz-

kedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség a jelen dokumentumban 

meghatározottak szerint. 

• Egyéb személyeket (szülőt, vagy más nem a tagintézményben dolgozó, illetve tanuló sze-

mélyt) a tagintézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve 
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annak megtartását. Ha ez nem vezet eredményre, a tagintézmény vezetőt (illetékes helyet-

tesét) kell értesíteni, aki a szükséges intézkedést megteszi. 

 

3.2 A Szabályzat nyilvánosságra hozatalának módja 

 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Bárczi Gusztáv Tagintézmé-

nye Szervezeti és Működési Szabályzata elérhető a www. szbarczigusztav.sulinet.hu honla-

pon. A Szabályzat 1-1 példánya megtalálható a székhely épület igazgatói  irodájában, a tagin-

tézmény vezető irodájában (2000 Szentendre, Kovács L. u. 3. sz.). A SZMSZ egy-egy példá-

nyát el kell helyezni: az irattárban, a könyvtárakban, az igazgatónál (iskolatitkárságon), tagin-

tézmény- vezetőknél. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított SZMSZ előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoz-

tatni kell tanulókat osztályfőnöki órán és szülőket szülői értekezleten. 

A tagintézményt használók kérésére a tagintézmény vezető a tagintézményben, a nyitvatartási 

időben, valamint az osztályfőnökök a fogadó órákon vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett 

időpontban rendelkezésére bocsátják az SZMSZ-t, szükség esetén segítik annak értelmezését.  

 

4. A tagintézmény jellemzői 

 

Az intézmény jellemzői Szakmai alapdokumentumában lettek megállapítva.  

4.1. Általános jellemzők 

 

A tagintézmény neve: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye  

A tagintézmény telephelye: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. 

A tagintézmény honlapja: www.szbarczigusztav.sulinet.hu 

A tagintézmény logója:  

A tagintézmény rövidített neve: Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, EGYMI 

A tagintézmény típusa: általános iskola 

Székhelye: 2600 Vác Március 15 tér 6. 

Tagintézmény címe: 2000 Szentendre, Kovács L. út 3. sz. 

OM azonosítója: 032652/005 

KIK azonosítója és címe: Váci Tankerületi Központ 2600 Vác dr. Csányi László út 45. 

Évfolyamok száma: 8 évfolyamos általános iskola 

Felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 

Alapítás éve: 1988. 

Alapítója: Szentendre Város Tanácsa – 2000 Szentendre, Városház tér 3. sz.  

Alapításkori elnevezése: Kovács László utcai Általános Iskola 

A tagintézmény alapítójának jogutódja, az intézmény fenntartója: Klebelsberg Központ; 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Klebelsberg Központ; 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

http://www.szbarczigusztav.sulinet.hu/
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A tagintézmény hatóköre, működési területe: Váci Tankerületi Központ feladat-ellátási 

területe (Pest megyének a Duna nyugati partja) 

A tagintézmény működtetője: Klebelsberg Központ; 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 

42-46. 

A tagintézmény szakmai felügyeleti szerve: Pest Megyei Kormányhivatala - 1052 Budapest, 

Városház u 7. 

A tagintézmény jogállása: Szakmailag és szervezetileg önálló oktatási egység. 

 

4.2 A tagintézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási 
rendje 

 

Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályok betartása mellett nyilvános pályázati eljárás 

útján a Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Igazgatótaná-

csa és a tantestület javaslata alapján a tankerületi igazgató bízza meg öt évre (5 tanévre), ki-

véve, ha a fenntartó –az érvényes jogszabályok alkalmazásával- erről másképpen rendelkezik. 

Ajánlott kikérni a települési önkormányzat véleményét a pályázóval kapcsolatban. 

 

4.3 A tagintézmény képviseletére jogosultak köre 

 

A köznevelési tagintézmény szakmai képviseletére a tagintézmény-vezető jogosult, aki ezt a 

jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre. A tagintézmény képviseletéről 

meghatározott ügyek tekintetében az igazgató, és a tagintézmény vezető rendelkezhet.       

A tagintézmény-vezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével 

ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át. A képviseleti jog 

átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézke-

dést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési 

szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései a tagintézmény-vezető helyett történő eljárásra 

feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

• jognyilatkozatok megtétele a tagintézmény nevében tanulói jogviszonnyal, a tagintéz-

mény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontá-

sával összefüggésben, az intézmény igazgatójának jóváhagyásával; 

•  a tagintézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján 

o  hivatalos ügyekben települési önkormányzatokkal való ügyintézés során; ál-

lami szervek, hatóságok és bíróság előtt; az intézményfenntartó és az intéz-

mény működtetője előtt, 

o tagintézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a neve-

lési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestü-

lettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormány-

zattal, iskolaszékkel; más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetek-

kel, nemzetiségi önkormányzatokkal, a tagintézmény fenntartásában és működ-

tetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel; a tagintézmény belső és 

külső partnereivel; megyei, helyi gazdasági kamarával; a tagintézmény telepü-

lés szerinti egyházakkal; munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. 

• sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média ré-

szére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra, az intézmény igazgatójával egyeztetve; 



 Cházár András EGYMI Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

95 

• a tagintézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének cél-

jából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  

 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

 

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és a tagintézmény  

- vezetőjének együttes aláírását kell érteni.     

4.4 Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jog-
viszony(ok) megjelölése 

 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben a Nkt-ben foglaltak, a közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony, 

melyre a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályait a Kjt.-ben foglalt eltérések-

kel kell alkalmazni. Abban az esetben lehet egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (pl. 

megbízási jogviszony), amely a fentiek szerint nincs leszabályozva, akkor a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013.. évi V. törvény az irányadó. 

 

5. A tagintézmény tevékenysége 

 

A tagintézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai a szakfeladati rend alapján: 

A tagintézmény szakágazati besorolása: 852010  Alapfokú oktatás 

Alap szakfeladata (szakmai alapdokumentum):  

852012  tanulásban- és értelmileg akadályozott tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 

852022  tanulásban- és értelmileg akadályozott tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 

A tagintézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatokat nem lát el.  

A tagintézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások:  

A tagintézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulók-

nak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevé-

kenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

A szakmai alapdokumentum a mellékletben megtalálható (Melléklet: 1.). 

 

6. A tagintézmény gazdálkodási jellemzői 

A tagintézmény önálló költségvetéssel rendelkezik, és a költségvetésben jóváhagyott keret-

számokhoz kell igazodnia. A Tankerületi Központ által meghatározott szabályozás szerint 

gazdálkodik. 

A Váci Tankerületi Központ Által meghatározott ellátmány összegét kezeli, a megadott idő-

szakig annak elszámolását elvégzi. 

 

A tagintézmény típus szerinti besorolása 
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A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

6.1 Vállalkozási tevékenység 

Vállalkozási tevékenységet a tagintézmény nem folytat. 

 

6.2 A tagintézmény használatában lévő vagyon és a felette való 
rendelkezési jog 

Ingatlan: vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletek és módosításaik 

szerint az intézmény használatában lévő vagyon feletti rendelkezési jogot a Klebelsberg Köz-

pont gyakorolja. A 2594 helyrajzi számú ingatlan használati joga a Klebelsberg Központot 

illeti meg. 

Ingó vagyon: A Cházár András EGYMI Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye által veze-

tett leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.  

6.3 A tagintézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba 
adása külső személy részére 

A tagintézmény helyiségeit, létesítményeit a tagintézmény-vezető vagy más alkalmazott nem 

adhat külső személy részére használatra.  

A intézmény adószáma: 15395924-2-13 

 

7.Aláírási és bélyegzőhasználati jogkör 

 

7.1 Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata 

Hosszú bélyegző:  Váci Tankerületi Központ PB3103  

   Cházár András EGYMI Szakiskola, 

Készségfejlesztő Szakiskola,Kollégium 

Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

2000 Szentendre, Kovács László utca 3. 

tel: 26/310-060 

OM: 032652 

    

Körbélyegző: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskola, 

Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye OM: 032652 PB3103 

Szentendre 01, illetve 02. 

7.2 Aláírási és bélyegzőhasználati jog 

 

A tagintézményi hatáskörbe tartozó ügyekben aláírási joga a tagintézmény-vezetőnek van. A 

kötelezettségvállalási és a szakmai teljesítést igazoló jogkörre jogosultakról a tagintézmény- 
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vezetője a fenntartó kérésére és a személyek változásakor írásban tájékoztatja az intézmény 

igazgatóját.  

 

A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

• tagintézmény-vezető 

 

 

Használaton kívül a bélyegzők - a tagintézményben a páncélszekrényben- elzárásra kerülnek. 

Bélyegző csak a tagintézmény-vezető engedélyével vihető ki a tagintézményből, átvételi el-

ismervény ellenében. 

A bélyegzőket a tagintézmény levelezéséhez, bizonyítványok, törzslapok, naplók, és egyéb 

tanügyi dokumentumok hitelesítéséhez használja, valamint a Váci Tankerületi Központ által 

meghatározott dokumentumokhoz.  

 

8. Az intézmény vezetése, szervezeti rendje, külső és belső kapcsolatainak 
rendszere 

 

Az intézmény vezetősége: 

- tagintézmény-vezető 

- szakmai munkaközösség vezető 

 

A kibővített intézményvezetőség: 

- az előző pontban felsoroltak 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 

- a Közalkalmazotti Tanács tagja 

- a Pedagógus Szakszervezet csoportjának vezetője 

- a DÖK segítő tanár 

- SZMK elnöke 

 

A tagintézmény szervezeti egységei:  

- szakmai munkaközösség 

   - alsós munkacsoport 

    - felsős munkacsoport 

- napközis (tanulószobai) munkacsoport 

- fejlesztő munkacsoport 

 8.1 A kapcsolattartás rendje, formái 

 

Vezetők és szervezeti egységek között: 

Az intézmény vezetősége tagjai vezetik az intézmény szervezeti egységeiben folyó oktató- 

nevelő- adminisztratív munkát. 

Az éves munkatervben rögzített, és a havi programban részletezett feladatok végrehajtásáról 

havi rendszerességgel (minden hónap első hétfője) információs értekezletet szervezünk.  A 
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folyamatos munkavégzés és az előre nem tervezett (nem tervezhető) feladatok megbeszélésé-

re a vezetőség tagjai napi kapcsolatot tartanak. Az iskola vezetősége az aktuális feladatokról a 

tanári folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, a havi programban (Körözvény), valamint egyéb a 

faliújságra kihelyezett írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a pedagógusokat. 

Az iskolavezetőség ülései után tájékoztatja az ülés döntéseiről, határozatairól a pedagóguso-

kat. 

A szervezeti egységek egymás között: 

A szervezeti egységek vezetői a szervezeti egységek képviselőiként a napi kapcsolattartá-

son túl havi rendszerességgel (minden hónap utolsó hétfője) számolnak be a havi programban 

leírt feladatok végrehajtásáról a vezetői megbeszélésen. 

A tagintézmény-vezető által szervezett vezetői megbeszélés negyedévente a kibővített in-

tézményvezetőség tagjai részvételével történik. 

Vezetők egymás között: 

Az igazgató az intézmény felelős vezetője, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint 

az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint, közvetlen munkatársai (tagintézmény-

vezető, intézményegység-vezetői, munkaközösség vezető) közreműködésével végzi.  

8.2 A tagintézmény-vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés 
rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény igazgatója az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, 

hogy a tagintézmény-vezető tartós akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

- az tagintézmény- vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. 

betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladato-

kat a szakmai munkaközösség-vezetőnek kell ellátnia; 

 

A vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézke-

dést, döntést hozhatja meg a tagintézmény-vezető helyett,  

- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, ha-

laszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő feladatok ellátására a 

munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,  

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályza-

taiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönt-

het. Munkáltatói jogkört nem gyakorolhat. 

 

8.3 A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kap-
csolattartás rendje 

 

Az intézményben a szülők közösségi jogainak érvényesítésére, illetve kötelességeik teljesí-

tése érdekében szülői szervezet működik.  

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai Szülői Mun-

kaközösség (SZMK). Tagjai az osztályok szülői munkaközösségeinek elnökeiből állnak. Az 

iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 
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A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az iskolai SZMK-val való együttmű-

ködés. 

Az együttműködés és kapcsolattartás során: 

- a vezetők feladata az iskolai szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

- információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni 

valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumen-

tum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvet-

len rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat 

az iratokat, dokumentumokat, melyek az iskolai szülői szervezet jogainak /pl. 

véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), 

- iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek a jogszabály, vagy az 

SZMSZ véleményezési jogot biztosít, a véleményt a tagintézmény-vezető kéri meg az írásos 

anyagok átadásával. 

A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett 

napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 

Az intézmény szülői munkaközössége részére az igazgató tanévenként legalább egy alka-

lommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.  

Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.  

Az SZMK  minden évben éves munkatervet készít. 

8.3.1 Az iskola szülői szervezetének  jogai 

 

Döntési: 

- kialakítja saját működési rendjét 

- megválasztja saját tisztségviselőit 

Képviseli a szülőket és a tanulókat a Köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvé-

nyesítésében 

 

Véleményezi 

- az iskola pedagógiai programját 

- házirendjét 

- munkatervét 

- a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak 

-  véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és  a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben  

 

A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógia programjáról, Szervezeti és működési sza-

bályzatáról, a Házirendről az iskola igazgatójától, tagintézmény-vezetőjétől kérhetnek tájé-

koztatást.  

A fent említett dokumentumok egy-egy példánya az iskola irodájában is elérhető, megte-

kinthető továbbá a székhely iskola honlapján. 

8.4 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
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A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. EMMI rendelete alapján a Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, 

beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

A tagintézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

- intézményvezetéssel 

- egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a fenntartóval, 

- más oktatási intézményekkel,  

- Pedagógiai Szakszolgálattal, 

- az intézményt támogató szervezetekkel; 

- a gyermekjóléti szolgálattal;  

- az egészségügyi szolgáltatóval;  

- települések egyéb szervezeteivel 

 

8.4.1 Az egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

A fenntartóval való kapcsolat: a Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Isko-

la, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye közvetlen kapcsolatot tart a fenntartóval.  

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakít ki. 

A kapcsolatok : 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok meg-

jelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes 

eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor. 

 

8.4.2 A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és meg-

szüntetése érdekében a: 

 - gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 - gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

  - személyekkel,  

  - intézményekkel és 

  - hatóságokkal. 
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Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető oko-

kat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

A tagintézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

- - esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat fel kérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezé-

se, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

8.4.3 Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

 

A tagintézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészség-

ügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

A tagintézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális 

és sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. A külső kapcsolattartás a hagyo-

mányos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

  - hatóságokkal. 

8.4.4 Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

 

Intézményi kapcso-

lat típusa 
Az intézmény neve 

1. Fenntartó Váci Tankerületi Központ 

2600 Vác 

dr. Csányi László út 45. 

2. Székhely-

intézmény 

 
                                  

3. Más oktatási 

intézmény 

 

 

 

 

 

Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon 

2600 Vác Március 15. tér.6. 

Tel: 06-27-502-185 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

2000 Szentendre, Rákóczi út 6. 

Tel: 06-26-311-238 

 

Barcsay Jenő Általános Iskola 

2000 Szentendre,Kálvária út 18. 

06-26-310-934 

 

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola  

2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. 
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4. Intézményt 

támogató 

szervezete-

tek 

 

 

 

                          

5. Családsegítő 

és Gyermek-

jóléti Szolgá-

lat 

Tel: 06-26-312-137 

 

Szentendre Város Óvodái 

2000 Szentendre, Pannónia út 3. 

Tel: 06-26-500-473 

 

Református Gimnázium 

2000 Szentendre, Áprili Lajos tér 35. 

Tel:06-26-302-595 

 

Szent András Általános Iskola 

2000 Szentendre, Bajcsy Zsilinszky utca 4. 

Tel:06-26-310-529 

 

Vujicsics Tihamér AMI 

2000 Szentendre, Duna korzó 16. 

Tel: 06-26-310-024 

Szentendre Város Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

Tel:06-26-503-300 

 

Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont 

2000 Szentendre, Kálvária út 16. 

Tel:06-26-300-200 

 

Kossuth Lajos SE 

2000 Szentendre,Dózsa György út 12-14. 

Tel: 06-30-99-28-559 

 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. 

Tel:06-26-312-605 

 

9. Működési szabályok 

 

9.1 A működés rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőr-

zésében, részt vesznek a szakalkalmazottak, a tanulók és a szülők, illetőleg a képviselőik.  

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az EMMI rendeletben állapítja meg. 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai Munkaterv határozza meg. 

A Munkatervet a szakmai munkaközösség állítja össze, hozzátéve a DÖK programot, a Zöld 

programot és a sporttal, sport- és egyéb versenyekkel kapcsolatos éves tervezetet. E Munka-

tervről ki kell kérni: 

- az iskolai szülői szervezet  

- a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat, 

véleményét. 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

tel:06-26-302-595
tel:06-26-310-529
tel:06-26-503-300
tel:06-26-300-200
tel:06-26-312-605


 Cházár András EGYMI Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

103 

- az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 

- a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

 

9.1.1 Az iskolai tanév 

 

Az iskolai tanév két félévre oszlik, időtartamát a tanítási év rendjét szabályozó miniszteri ren-

delet tartalmazza. Az első és az utolsó tanítási nap között tanítási óra, illetve tanítási nap csak 

a rendkívül indokolt esetben maradhat el (pl. elemi kár, bombariadó, stb.) Ebben az esetben a 

nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást pótolni kell. 

Rendkívüli szünet 

Ha az intézmény fenntartójának intézkedése alapján elrendelt rendkívüli szünet miatt, a neve-

lő-oktató munkában keletkezett lemaradást várhatóan nem sikerül pótolni, akkor a Cházár 

EGYMI rendelkezései lépnek érvénybe. 

A tanítási napok 

A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat az osztálynaplóban sorszámoz-

ni kell.  

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyele-

téről. 

Az óraközi szünetek rendjét az ügyeletes tanárok ellenőrzik a heti ügyeleti rend alapján. 

 

9.1.2. Tanítási év rendje 

 

A nevelési-oktatási intézményben az aktuális tanítási év rendjét az éves munkaterv rögzíti. A 

tagintézményben a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján 

kezdődik, és minden év június 15-én, illetve ha ez a nap nem munkanap, a június 15-ét meg-

előző munkanapon fejeződik be. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott célra öt munkanapot – tanítás nélküli munkanapként – használhat fel, amelyből 

egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az is-

kolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A nevelőtestület döntése szerint az iskola legfeljebb 

egy tanítás nélküli munkanapot tarthat, ha a helyi tantervben meghatározottak csak így telje-

síthetők.  

9.1.3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

 

Az egyéb foglalkozások célja a tanulói érdeklődésnek megfelelően a képességek 

fejlesztése egyéni vagy csoportos formában.  

 

a) a napközis és tanulószobai foglalkozás; 

b) a szakkör, énekkar, művészeti csoport, felsős délutáni program [a továbbiakban a b) pont 

alattiak együtt: diákkör]; 

c) az iskolai sport, testedzés, tehetséggondozás  
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d) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap; 

e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósít-

ható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti 

nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

f) Az EGYMI iskolapszichológusa – az havi munkatervben rögzített időpontban pedagógus, 

ill. szülő kérésére fogadja a gyermekeket. Fő tevékenységei: preventív szűrővizsgálatok, 

pszichodiagnosztikai mérések, egyéni foglalkozások, csoportterápia. 

 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: 

Az egyéb foglalkozások helyét, időtartamát, programját és felelősét az éves Munkaterv tar-

talmazza. A nem kötelező tanórai foglalkozáson a tanuló saját kérésére vesz részt, de a tanítá-

si év végéig köteles azon megjelenni, feltéve, hogy erre a beiratkozás előtt írásban felhívták a 

tanuló és a szülő figyelmét. Kivételt képezhetnek azok a rendkívüli esetek, amikor komoly 

fegyelmi vétség miatt a nevelő eltiltja a tanulót a nem kötelező foglalkozások látogatásától.  

a) napközis és tanulószobai foglalkozás ideje alatt történik: 

- az iskolai felkészítés,  

- a gyermek napközbeni ellátása. 

A napközi és tanulószobai foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó idő-

tartamot, szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembevételével. 

A napközis, illetve tanulószobai foglalkozásra felvett gyermek távolmaradása csak a szülő 

tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján történhet, ha arra a tagintézmény-vezető engedélyt 

adott. 

b) A Diákönkormányzat jellemzői (Nkt. 48) 

- a diákkörök közül a DÖK-nek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben része-

sülnek: 

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek,  

- a vezető(ke)t önmaguk közül választják meg, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működnek; 

c) az iskolai sportkör jellemzői: 

- a többi foglalkozásoktól elkülönül,  

- külön szabályzatot készít, mely a működésének alapja. 

d) A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap jellemzői: 

- e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik,  

- a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthatják, mérhe-

tik össze tudásukat, teljesítményeiket, 

- az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg. 

 

e) az iskola Pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 

osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, 

a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 
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- az ilyen foglalkozásokat a tagintézmény-vezetőnek előzetesen be kell jelenteni, és 

engedélyeztetni annak megtartását, a program tervezetét, a résztvevők listáját három 

nappal előtte le kell adni, 

- az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell pedagógus részvételét, aki gon-

doskodik a felügyeletről. 

9.1.4. A tagintézmény tanórán kívüli foglalkozásai 

A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások megnevezése: 

- Napközi/tanulószoba 

- Szakkör 

- Hangszeres zenetanulás 

- Felzárkóztató foglalkoztatások 

- Tehetségfejlesztő foglalkoztatások (versenyre felkészítés) 

- Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 

- Logopédia 

- Idegen nyelv (angol) 

- Háztartástan 

- Kézműves foglalkozás 

- Számítástechnika szakkör 

- Könyvtári foglalkozások 

- Honismereti szakkör 

- Zöld szakkör (környezetvédelemmel foglalkozik) 

9.2 A nyitva tartás rendje 

 

A tagintézmény munkarendje – a szervezet jellegéből adódóan - egyrészt az ágazati miniszter 

által kiadott tanév rendjéről szóló rendelethez, másrészt az intézményhasználók igényeihez 

igazodva kerül meghatározásra. Szorgalmi időszakban munkanapokon a tagintézmény 7.15 

órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de 

legkésőbb 16.30 óráig tart nyitva. Eseti kérelmek alapján a fenti időpontoktól való eltérést a 

tagintézmény-vezető engedélyezheti. 

A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 

9.3 A vezetők bent tartózkodása 

 

A tagintézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy a tagintézmény-vezetői fel-

adatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a tagintézmény-vezető –lehetőség 

szerint- a nevelési-oktatási intézményben 8 órától 16 óráig tartózkodik bent. Heti munkaideje 

40 óra. Iskolán kívüli munkavégzés esetén a tagintézmény-vezetőt helyettesítéssel megbízott 

szakmai munkaközösségi vezető, és az ő távolléte esetén pedagógus(ok) intézkedési joggal 

rendelkeznek. Hosszabb távollét esetén –betegség, szabadság, stb.- bejelentési kötelezettség-

gel tartozik az intézmény igazgatójának. 

A szorgalmi időn kívüli ügyeletet a Cházár EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kol-

légium ügyeleti rendje tartalmazza. 

 

9.4 Az intézmény alkalmazottainak munkarendje 
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Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók munkaideje, munkavégzése és 

díjazása a hatályos jogszabályok alapján kerül meghatározásra.  

Az intézmény dolgozói munkaköri leírás alapján fejtik ki konkrét tevékenységüket (min-

ta a mellékletben). A munkaköri leírások tanévenként, illetve új munkavállalók esetében 

belépéskor kerülnek meghatározásra. A munkaköri leírás részletesen szabályozza a 

munkavállaló munkaidejét, kötelező tevékenységeit, feladat-ellátási helyét (helyeit) és 

munkarendjét. Azon munkatársak, akik munkakörükből adódóan tevékenységüket az 

intézmény épületén kívül is végzik, munkarendjükben jelölik tartózkodásuk helyszínét 

és időtartamát. A munkaköri leírást a tagintézmény-vezető készíti el. 

 

A közalkalmazott a munkarendben meghatározott beosztás szerinti órája előtt 15 

perccel köteles a munkahelyén munkaképes állapotban megjelenni. A távolmaradást 

minden esetben jelezni kell a tagintézmény-vezetőnek. A távolmaradást igazolni kell. 

A tagintézmény dolgozói benntartózkodásukat jelenléti ív vezetésével tartják nyilván.  To-

vábbá a pedagógusok a havonta a kötelező és helyettesített órákról kimutatást vezetnek, 

melynek segítségével töltik ki a túlmunka összesítésére szolgáló nyomtatványt, igazolva an-

nak teljesítését. 

A munkaköri leírásban nem szereplő - szakmai munkával összefüggő - rendszeres vagy 

esetenkénti megbízást adhat a tagintézmény-vezető a közalkalmazottnak.  

 

9.5 Belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem áll-
nak jogviszonyban a tagintézménnyel 

 

A tagintézménnyel jogviszonyban nem állók tagintézménybe lépése és ott tartózkodása a kö-

vetkezők szerint történhet: 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat a tagintézményben a gyermeket hozó 

és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig, az arra kijelölt 

helyen. 

Ezekben az időpontokban a tagintézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatá-

rozott rend szerint tartanak ügyeletet. 

- külön engedély mellett tartózkodhat a tagintézményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem a 

tagintézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik a tagin-

tézménybe, valamint, 

- minden más személy. 

A külön engedélyt az iskola valamely pedagógusaitól kell kérni. Csak az általa adott 

szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet a tagintéz-

ményben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak a tagintézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

A nevelési-oktatási intézményben minden szülőnek joga van arra, hogy gyermeke ügyében 

rendkívüli meghallgatást kérjen a tagintézmény-vezetőtől, vagy bármely munkatárstól, ha 
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gyermeke állapota, váratlan körülmények azt indokolják. A bejelentett igény eseti egyeztetést 

kíván a vezető részéről. Az egyeztetett időpontban a szülő számára biztosítjuk a benntartóz-

kodást, az érdemi megbeszélés körülményeit. 

- A tagintézmény-vezetője, valamint bármely pedagógus - a tagintézmény-vezető hoz-

zájárulásával - élhet azzal a joggal, ha ezt a körülmények szükségessé teszik, hogy 

írásban, szóban behívja a szülőt, gondviselőt, és a gyermek érdekében szükségessé 

vált megbeszélést, intézkedést – egyeztetett időpontban – a tagintézmény területén le-

bonyolítsák.  

A tagintézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét – portaszolgálat nem lévén-

elektronikus kapu is biztosítja, ahol az érkezőnek be kell jelentkeznie. A délutáni időszakban 

tanulói ügyelettel biztosított a bejárás. 

9.6 A fenntartó munkatársai, szakértők, pedagógiai szakszolgálatok, 
egyéb hivatalos szervek munkatársai 

 

A kölcsönös együttműködés és segítség jegyében - megfelelő felhatalmazás birtokában - a 

látogatással összefüggő feladataik elvégzéséhez az intézményben tartózkodhatnak. 

9.6.1 Média 

 

A gyermekek személyiségjogi - és adatvédelme miatt csak fenntartóval egyeztetve, a tagin-

tézmény-vezető engedélyével léphetnek be az intézménybe, és a kijelölt helyiségeket látogat-

hatják. A gyermekekről vizuális és audio felvétel csak írásbeli szülői beleegyező nyilatkozat 

megtétele után készülhet. 

Más intézmények pedagógusai, felsőoktatási hallgatók 

Előzetes bejelentés után, a tagintézmény-vezetővel egyeztetve látogathatják tagintézményün-

ket. 

 

Egyéb személyek 

A tagintézmény-vezető engedélyével tartózkodhatnak az épületben. A tagintézményben tar-

tózkodásuk korlátozott, esetenként napi néhány órát érinthet.  

 

10. Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben szervezeti a 

szakmailag és szervezetileg önálló oktatási egységnek egy nevelőtestülete van. A nevelési-

oktatási intézmény nevelő testülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályok-
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ban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. A tagintézmény nevelőtestülete az általános iskola tanáraiból áll.  

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó 

ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bi-

zottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munka-

közösségekre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a ne-

velőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai prog-

ram, az SZMSZ és a házirend elfogadására.  

Törvényi szabályozás szerint: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VIII. fejezet 117. §  

 

10.1 Szakmai munkaközösségek (Nkt 71.) 

 

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani kul-

túra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és önképzés elősegítése érdeké-

ben az iskolákban szakmai munkaközösségek működnek.  

Szakmai munkaközösséget legalább öt pedagógus hozhat létre. Az intézményben legfeljebb 

tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-

oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellen-

őrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség  

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.  

 

10.2 A pedagógusok  

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, iskolában a 

tantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, az egyéni fejlesztési tervben 

foglaltak figyelembevételével.  

 

10.2.1 A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje 

A belső ellenőrzési terv (FEUVE) készítéséért az intézmény igazgatója felelős. 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belsőellenőrzésének célja, feladata, hogy:  

- biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv,  

a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését,  

segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, 

az vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok mun-

kavégzéséről, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő-oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.  

 

10.2.1.1 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók 

 

- igazgató, 

- tagintézmény-vezető, 

 - munkaközösség vezető. 
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A tagintézmény-vezető– az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógu-

sai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.  

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:  

- a pedagógusok munkafegyelme,  

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kap-

csolódó adminisztrációs tevékenység,  

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  

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

- a nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon:  

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,  

- a tanítási óra felépítése és szervezése,  

- a tanítási órán alkalmazott módszerek,  

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

órán,  

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése a tanórán kívüli neve-

lőmunka, az osztályfőnöki munka eredményessége, a közösségformálás.  

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. 

 

10.2.2 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 
során  

 

- a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység,  

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  

- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő-oktató munka 

színvonala a tanítási órákon:  

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,  

- a tanítási óra felépítése és szervezése,  

- a tanítási órán alkalmazott módszerek,  

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

órán,  

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése a tanórán kívüli neve-

lőmunka, az osztályfőnöki munka eredményessége, a közösségformálás.  

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellen őrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg.  

Nkt.63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy haszná-

latra megkapja a munkájához szükséges alább meghatározottak szerinti informatikai eszközö-

ket, programokat. 

- Az iskola pedagógusai átvételi elismervény ellenében kaphatják meg az informatikai 

eszközöket, melyet az iskolatitkár (aki egyben a leltár kezelője) tart számon. 

- Az eszközöket, programokat minden évben az év végén be kell mutatni, a használatuk 

során felmerülő problémákat azonnal jelezni kell. 

- A kölcsönzés évente megújítható. 

- A kölcsönzés személyi feltételeinek eldöntése a tagintézmény-vezető feladata. 
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- Leadása: 

o  hosszan tartó távollét esetén, 

o munkaviszony megszűnése esetén. 

 

 

A pedagógusok munkaköri leírása a mellékletben található. 

 

10.3 Nevelőtestületi értekezletek (Nkt 70 §) 

 

A nevelőtestület értekezleteit az iskolai munkatervben meghatározott módon a tagintézmény-

vezető hívja össze. 

Egy tanév során az alább felsorolt értekezleteket tartjuk: 

- alakuló értekezlet 

- tanévnyitó értekezlet 

- félévi értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

- félévi és év végi osztályozó értekezletek 

- szakmai (nevelési) értekezletek 

- rendkívüli értekezlet(ek) 

 

Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

10.3.1 Alakuló értekezlet 

 

Az évi rendes nyári szabadságot követő első munkanapon a tagintézmény-vezető alakuló ér-

tekezlet keretében összehívja a teljes tantestületeket. Az értekezlet keretében számba veszik a 

beindításhoz szükséges feladatokat, ismerteti a tantárgyfelosztást, melynek elfogadása, véle-

ményezése a tantestület feladata.  

 

10.3.2 Tanévnyitó értekezlet 

 

A tanév megkezdése előtt a tagintézmény-vezető által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet 

kell tartani, melynek időpontjáról az igazgatót is értesíteni kell.  Ezen a tagintézmény-vezető 

ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát, melyet a tantestület ezen az értekezleten hagyja jóvá. A tanévnyitó értekezletet - 

gyakorlati okokból - a tagintézmények külön tartják.  

10.3.3 Osztályozó értekezlet 

 

Az iskola a félév, és a tanév zárása előtt osztályozó értekezletet tart. A pedagógusok egyezte-

tik, illetve döntenek a tanulók osztályzatairól, illetve a szorgalom, a magatartás minősítéséről. 

Olyan ügyekben, melyhez tantestületi döntés szükséges (osztályozó vizsgára, javító vizsgára 

való utalás) döntést hoznak. 
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10.3.5 Félévzáró értekezlet 

 

A félévzáró értekezleten a tagintézmény-vezető és az általa felkért reszort felelősök, (munka-

közösség-vezető, DÖK vezető tanár, Zöld tanár, fejlesztő, tehetséggondozó team vezetője, az 

iskolai sportélet felelőse, GYIV felelős) elemzik az első félév munkáját, és tájékoztatást nyúj-

tanak a következő félév feladatairól. A félévi értekezletet a tagintézmények külön tartják.  

 

10.3.6 Tanévzáró értekezlet 

 

Ezen a tagintézmény- vezető és az általa felkért reszort felelősök ( munkaközösség-vezető, 

DÖK vezető tanár, Zöld tanár, fejlesztő, tehetséggondozó team vezetője, az iskolai sportélet 

felelőse, GYIV felelős) elemzik a tanév munkáját, elemzik, értékelik a tanév nevelő-oktató 

munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Körvonalazzák (a folyamatos áthelyezések 

miatt pontosan ekkor még nem lehet tudni)  a következő évre vonatkozó tantárgyfelosztást.  

 

10.3.7 Szakmai/nevelési értekezlet 

 

Az éves munkatervben meghatározott időpontban nevelési értekezleteket lehet tartani. Tárgya 

bármely nevelési kérdés, belső továbbképzés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A 

nevelési értekezlet témájától függően, a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. Az 

értekezletet a tagintézmények külön tartják.  

 

10.3.8 Rendkívüli értekezlet 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha a nevelőtestület tagjainak 30%-a aláírá-

sával, az ok megjelölésével azt kezdeményezi.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet a tagintézmény-vezető vagy az igazgató is kezdemé-

nyezhet, ha ezt olyan alapos vagy rendkívüli ok indokolja, amelyhez a nevelőtestület állásfog-

lalása, döntése szükséges.  

Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell 

hívni.  

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven  

százaléka jelen van, a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve a szer-

vezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kéré-

sére - titkos szavazással is dönthet.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

A munkatervben elfogadott és naptári programban rögzített tantestületi értekezleteken a tan-

testület minden tagjának meg kell jelennie. Ez alól igazolt betegség kivételével, alapos indok 

esetén az igazgató felmentést adhat.  

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, 

ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban 

dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.  
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10.3.9 A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
rendelkezések  

 

A teljes (egész intézményt érintő kérdésben) szakalkalmazotti értekezletet az iskola igazgatója 

készíti elő. A nevelőtestületet írásos anyaggal látja el, így tárgyalja a Pedagógiai programot, 

az SZMSZ - t, a Házirendet, a Munkatervet, és az iskolai munkára irányuló átfogó elemzése-

ket.  

Az igazgató az előterjesztés írásos anyagát a teljes, egész intézményre kiterjedő nevelőtestüle-

ti értekezlet előtt egyezteti a tagintézmény-vezetőkkel munkaközösségek vezetőivel, valamint 

gondoskodik annak kifüggesztéséről.  

A tagintézmény- vezetők a nevelőtestület előtt szóban ismertetik a tantestület véleményét. A 

nevelőtestületi értekezletre, annak arra vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot 

gyakorló SZMK képviselőjét meg kell hívni.  

 

 

11. Az intézmény közösségei, és ezek kapcsolatai egymással 

 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvé-

nyesíthetik.  

 

11.1 Az iskola Diákönkormányzata (Nkt 48 §) 

 

A DÖK Szervezeti és működési szabályzata a mellékletben található. 

 

A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik.  

 

Döntési joga van: 

▪ saját működési rendjének meghatározásáról, munkájának megszervezéséről, hatáskö-

rei gyakorlásáról 

▪ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

▪ működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

▪ egy tanítási munkanap programjáról 

▪ tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 

▪ a DÖK munkáját segítő pedagógus felkéréséről  

▪ a DÖK jutalmak odaítéléséről 

 

Véleményezési joga van: 

▪ az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

▪ a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

▪ az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

▪ a házirend elfogadása előtt 

▪ az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben  

▪ a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

▪ a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

▪ a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 
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▪ az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 

▪ az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

▪ a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

▪ az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a tanulókat érintő minden kérdés-

ben  

▪ ezen ügyekben az elnök és a DÖK segítő pedagógus járhat el a DÖK véleményét kép-

viselve  

 

A Diákönkormányzat feladata: 

▪ a diákjogok védelme  

▪ a diákok érdekeinek képviselete  

▪ a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása  

▪ a hagyományok őrzése és újak teremtése  

▪ a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése  

▪ a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illet-

ve ilyen programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt  

▪ a területen belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés  

Alapelvek:  

▪ DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli. 

▪ A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyez-

tetése. 

▪ A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, 

magukat a megfelelő fórumon képviseljék.  

▪ A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot 

tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.  

▪ A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

▪ Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.  

▪ A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről. 

▪ Gyakorolja a diákok kollektív jogait.  

▪ A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez 

szükséges feltételeket biztosítja.  

▪ Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a 

színes diákéletet szolgálják.  

▪ Együttműködést vállal mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.  

▪ A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK 

szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről. 

▪ Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét. 

▪ A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva 

a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.  

▪ Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben.  

▪ Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben. 

▪  Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.  

▪ Működteti az iskolarádiót. 

 

Cél: 

▪ Minél több diákkal megismertetni a DÖK munkáját és lehetőség szerint új - tehetséges 

tagokat beszervezni. 

▪ A diákok önirányítási képességeinek fejlesztése. 

▪ Az iskolai demokratizmus szélesítése. 

▪ Fejleszteni a diáktanácsot a harmonikus és hatékony munka érdekében. 
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▪ Változatos szabadidő programokat kínálni 

 

 

12. A tagintézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

A tagintézmény épületét címtáblával és lobogóval, az osztály-, csoport- és szaktantermeket a 

Magyar Köztársaság címerével kell ellátni.  

A tagintézmény minden dolgozója, gyermeke és tanulója egyaránt felelős: 

• a tagintézmény épületeinek, tulajdonának védelméért, állagának megőrzéséért, 

• a tagintézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• az energia-felhasználással való takarékoskodásért, 

• a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

Vagyonvédelmi okok miatt a tagintézmény területén idegen személy csak engedéllyel tartóz-

kodhat. 

 

A tagintézmény épületének és helyiségeinek tanulókra, gyermekekre vonatkozó használati 

rendjéről a tagintézményi Házirend részletesen intézkedik.  

A tagintézmény nyitását és zárását az e feladattal megbízott személyek végzik. Rendkívüli 

esetben a tagintézmény összes dolgozója teljes felelősséggel tartozik a szabályos nyitásért-

zárásért. 

A tagintézmény dogozóinak joga a tagintézmény épületének, valamennyi helyiségének és 

létesítményének rendeltetésszerű használata a helyiségért felelős személy engedélyével. 

Nem oktatási-nevelési célra a helyiségek csak a tagintézmény-vezető engedélyével vehetők 

igénybe. A berendezések, felszerelések épségéért, rendjéért a használatba vevő a használat 

ideje alatt felel. 

A tagintézmény eszközeit, felszereléseit, berendezéseit elvinni csak a tagintézmény-vezető 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. A dolgozó írásban felelősséget vállal az 

elvitt dolgokért, azok épségéért anyagilag felelős. Visszaszolgáltatáskor a tagintézmény-

vezető ellenőrzi az eszköz épségét. 

 

12.1 Az oktatás és nevelés igénybevételének módja 

 

12.1.A tanulói jogviszony 

 

A tanulói jogviszony keletkezésénél és megszűnésénél a hatályos jogszabályok alapján járunk 

el. Iskolánkban csak a szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakértői véle-

mény/javaslat alapján vehető fel gyermek. Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 

adatait igazoló kártyát, a lakcímkártyát és a TAJ kártyáját. 

Ha a gyermeket az iskolába nem íratták be, a tagintézmény vezetője értesíti a szakértői véle-

mény vagy a jegyző határozata alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes tankerületet. Ha 

helyhiány miatt a gyermeket, tanulót nem tudta felvenni, a tagintézmény értesíti a szakértői 

véleményt adó intézményt.  

A tagintézmény vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes tankerületet, ha olyan gyermeket, tankötelest vett fel, illetve vett át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény ellátási 
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területén van. A tanuló felvételénél, átvételénél az alapító okiratban meghatározott körzet az 

irányadó. Ettől eltérni csak a fenntartó engedélyével lehet. 

Ha a tanköteles tanuló az iskola utolsó évfolyamának elvégzése után nem jelentkezik másik 

iskolába, a tagintézmény vezetője értesíti a tanuló lakhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes tankerületet. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz ele-

get, felkészítéséről a szülő gondoskodik. A tagintézmény osztályozóvizsgán állapítja meg a 

tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt a magasabb évfolyamra lépésével kapcsola-

tos döntésekben. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleménye alapján lett magántanuló, iskolai neveléséről és oktatásáról (felkészítés, érdemje-

gyek és osztályzatok megállapítása) a tagintézmény gondoskodik a szakértői véleményben 

foglaltak szerint. 

A tagintézmény gondoskodik a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak 

megállapításáról akkor is, ha a gyermek szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében 

részesül tartós gyógykezelésben, s emiatt válik magántanulóvá. 

Magántanulói szabályzat 

1.) Jogszabályi háttér  

-  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

-  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

2.)Magántanulói státusz 

- Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanu-

lófejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrá-

nyos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.”  

- Az Nkt. 45. § (6) bekezdése kimondja, hogy „ Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a 

gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezett-

ségnek magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló 

esetében az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám vé-

leményét.”  

- Az R. 75. § (1) bekezdése alapján „Ha a tanuló – szülőjének kérelme alapján – a tankötele-

zettségének magántanulóként kíván eleget tenni, az erre irányuló kérelembenyújtásától számí-

tott öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye,ennek hiányában tar-

tózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámható-

ság és a gyermekjóléti szolgálat az igazgató megkeresésétől számított tizenöt napon belül kö-

teles megküldeni véleményét. „ 

3.) Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

- Az Nkt. 55. § (2) bekezdése alapján „A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül fo-

lyógyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel 
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kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletessza-

bályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.”  

4.) A magántanuló felkészítése és értékelése 

 - Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülőkérel-

me alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyéni-

leg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola 

igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. 

A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalko-

zásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. „ 

- Az Nkt. 55. § (1) bekezdése alapján „… Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a 

készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. „  

- Az Nkt. 55. § (3) bekezdése alapján „Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozáso-

kon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meg-

határozott módon ad számot tudásáról.” az alábbiak szerint: 

• Félévkor és év végén a tanulónak  minden tantárgyból - a készségtárgyak kivételével – 

számot kell adni tudásáról. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül.  

• Időpontja mindkét esetben a félév illetve a tanév zárása előtti hét. A vizsga egy napon 

négy tanítási óránál több nem lehet, az órák között szünetet kell tartani. Amennyiben 

indokolt, a vizsgát későbbi időpontban is lehet folytatni, mely lehetőleg egyazon héten 

legyen. 

• Az osztályozóvizsgán a szülő, amennyiben ezt a gyerek állapota indokolja, bent tartóz-

kodhat. 

• Az osztályozóvizsga kérdéseinek igazodni kell a tantervi minimum követelményekhez, 

valamint a tanuló állapotához. 

• Az értékelés eredményét a szülővel két nap múlva közölni kell. 

 

Az R. 75. § (3) bekezdése szerint „Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedé-

si,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői 

bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanuló-

ként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról – felkészítéséről,érdemjegyeinek és osztályza-
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tainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról – a szakértői véleményben fog-

laltak szerint – az az iskola gondoskodik, amellyel a tanulótanulói jogviszonyban áll.  

- Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a beilleszkedési, tanulási ne-

hézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulóesetén a szakvéleményt kiállító a neve-

lési tanácsadást ellátó intézménynek, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó szakem-

ber hálózat keretében kell gondoskodni.  

- Az R. 75. § (4) bekezdése alapján „Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítésé-

ről,érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi véleményalap-

ján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként foly-

tatja tanulmányait.”  

12.2 Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevétele 

 

Az intézményi (EGYMI) alapfeladathoz tartozó utazó gyógypedagógiai ellátást a tagintéz-

mény biztosítja a hozzá tartozó feladat-ellátási területén élő, integráltan tanuló sajátos nevelé-

si igényű tanulók számára. A szolgáltatási körbe tartozó intézmények jelzései, szolgáltatási 

igényei alapján történik, és azt követően kerül sor a foglalkozási lehetőségek megszervezésére 

(szakember kijelölése, óraszámok megállapítása) és az ellátás biztosítására. 

12.3 Az oktatás-neveléssel kapcsolatos jogok és kötelességek ér-
vényesülése az intézményben 

 

12.3.1 A gyermekek jogai és kötelességei 

 

Tagintézményünk biztosítja a vele tanulói jogviszonyban álló gyermekek emberi-állampolgári 

(pl. Magyarország Alaptörvénye, Polgári Törvénykönyv), gyermeki (pl. Gyermekek Jogairól 

Szóló Egyezmény, Családjogi Törvény, Gyermekek védelméről szóló törvény) és tanulói (pl. 

a közoktatásról és köznevelésről szóló törvények és végrehajtási rendeleteik) jogainak érvé-

nyesülését. Ezzel próbáljuk nyílttá, nyitottá, demokratikussá és kooperatív jellegűvé tenni az 

intézmény teljes működését, beleértve az oktatási-tanulási folyamatot, irányítást, szervezést is. 

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében:  

• az egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítésével a tagintézmény biztosítja, 

hogy minden ellátott gyermeket – életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

- biztonságban és egészséges környezetben neveljék-oktassák, iskolai tanulmányi 

rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehető-

séggel alakítsák; 

• a tagintézmény megteremti a feltételeket az emberi, gyermeki és tanulói jogok 

egyéni és kollektív érvényesítésének valamint a kötelezettségek teljesítésének, és 

Házirendben szabályozza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának részleteit; 

• a tanulói értékelés és ellenőrzés rendszerét, valamint a továbbhaladás feltételeit a 

tagintézmény a Helyi Tantervében szabályozza. 
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12.3.2  Hit- és erkölcstan, és erkölcstan  

A székhely SZMSZ-ből átvéve: 

A köznevelési törvény rendelkezésének megfelelően intézményünk kötelezővé teszi, hogy a 

gyermekek, tanulók vagy erkölcstan/etika vagy egyházi jogi személy által szervezett hit és 

erkölcstan órákon vegyenek részt. Az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstant intézmé-

nyünkben a tanulók, és a szülők igénye szerint szervezi, oly módon, hogy alkalmazkodjon a 

foglalkozások (azon belül tanórák) rendjéhez és viszont. 

A hit- és erkölcstanra, ill. erkölcstanra való jelentkezés módja az arról rendelkező jogszabály 

szerint a tanévet megelőző tanévben, ill. elején, vagy év közben a szülő írásbeli igényt nyújt 

be az igazgatónak, szükség esetén az egyház képviselőjének, mely tartalmazza a gyermek 

nevét, felekezetét. 

A hit és vallásoktatáshoz szükséges helyiséget, eszközöket a tagintézmény biztosítja. 

 

12.4 A diákigazolvány 

 

A tagintézmény-vezető az iskolai titkárság ajtaján rögzíti a diákigazolvány kiadását végző 

személy nevét, rögzíti fogadó óráinak idejét. A diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézést 

végző személy a kijelölt időpontban végzi a hatályos jogszabályokban meghatározottak sze-

rint a diákigazolványokkal kapcsolatos teendőket: igénylés, térítési díjak összegyűjtése és 

elszámolása, valamint biztonságos tárolása. Munkáját a tagintézmény-vezető félévenként el-

lenőrzi.  

12.5  Elektronikus nyomtatványok használata 

 

Elektronikus naplót a tagintézmény nem használ. Az esetlegesen elektronikus úton előállított 

nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papíralapú formában is előállítani. Az 

elektronikus nyomtatványt papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően: 

- el kell látni a tagintézmény-vezető eredeti aláírásával és a tagintézmény bélyegzőjével, 

- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektro-

nikus nyomtatvány”,  

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, 

- az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási sza-

bályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.        

A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi köve-

telmények megtartásáért a tagintézmény-vezető felel, valamint a hitelesítésről a tagintéz-

mény-vezetőnek kell gondoskodnia. 

12.6 A tanulói alkotások tulajdonjoga 

 

A tanuló által létrehozott alkotások, termékek a tagintézmény tulajdonát képezik. Az előállí-

tott termékek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.  
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13. A tájékoztatás és megismertetés rendje 

  

A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskola, Készség-

fejlesztő Szakiskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye Szervezeti és Működési Sza-

bályzata Házirendje, Helyi Pedagógiai Programja elérhető a www.szbarczigusztav.sulinet.hu 

honlapon. Az alapdokumentumok 1-1 példánya megtalálható a székhely épület intézményve-

zetői irodájában és a tagintézmény tagintézmény-vezetői irodájában. A tagintézmény-

használók kérésére a tagintézmény nyitvatartási idejében rendelkezésére bocsátja azt, szükség 

esetén segíti annak értelmezését. A nevelési-oktatási intézményben a fogadóórák rendjéről 

szóló tájékoztatás a gyermekek tájékoztató füzetében és az ellenőrzőkben megtekinthetők, 

külön egyeztetetés után a pedagógusok bármikor tartanak fogadóórát. 

13.1 A jogorvoslati eljárás és a fegyelmi egyeztető eljárás szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  21.§ (2) szerint „A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás 

előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értéke-

lése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sértett közötti megállapodás létre-

hozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-

ben kell meghatározni. „ 

- Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében a tagin-

tézmény-vezető jár el.   

- A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való tudo-

másszerzéstől számított három hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, 

melyet a tagintézmény-vezető ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírá-

sával hitelesít.   

- A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, 

hogy az intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse 

a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás 

célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alap-

ján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében.  

- A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény ve-

zetője a diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus ré-

vén, a szülői szervezet vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelesség-

szegő tanulót illetve törvényes képviselőjét az osztályfőnök útján haladéktalanul érte-

síti, melyben felhívja a figyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére.     

- Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kisko-

rú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a 

szülő egyetért. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől 

számított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását 

nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt 

napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

- Harmadszori, vagy súlyos kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás 

alkalmazását megtagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a 

http://www.szbarczigusztav.sulinet.hu/
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szülői szervezet és az intézményi tanács – ennek hiányában az iskolaszék – vélemé-

nyét.     

- Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek 

személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja. 

- Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció 

után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető 

eljárás időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. 

- Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolyta-

tásáért felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.   

- Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell 

folytatni.  

- Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem or-

voslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatá-

sát, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapo-

dásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, 

továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hoz-

ni. 

 

13.1.1. Az iskola döntései elleni jogorvoslat szabályai 

 

Tagintézményünk a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, 

illetve a szülővel. A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmu-

lasztása miatt a közléstől vagy a döntés elmulasztásának tudomására jutásától számított 15 

napon belül – a szülő, a tanuló eljárást indíthat, kivéve a magatartás, szorgalom és a tanulmá-

nyok minősítése ellen, amennyiben azok megállapítása a helyi Pedagógiai programnak megfe-

lelően történt. A köznevelési intézmény döntése jogerős, ha a 15 napos határidőn belül ellene 

nem nyújtanak be eljárást megindító kérelmet. 

Az eljárást megindító kérelem lehet: 

▪ jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, 

▪ a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kap-

csolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem. 

Ezen kérelmek benyújtása esetén az intézményvezető jár el és hoz döntést.  

Egyéb érdeksérelmi ügyekben a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább 

háromtagú bizottság jár el a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. 

Illetve ebben az esetben is végrehajtható, ha a többi tanuló nyomós érdeke ezt indokolja.  

A szülői szervezet és a diákönkormányzat jogainak megsértése esetén 15 napon belül jogsza-

bálysértésre hivatkozással az intézményvezetőhöz fellebbezést nyújthat be. Amennyiben a 

döntést a (az intézményvezető hozta a fenntartóhoz fellebbezést nyújthat be) fenntartó hozta, a 

kormányhivatalnál lehet törvényességi ellenőrzést kezdeményezni.  
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13.1.2. Gyermekek, tanulók fegyelmi felelősségének szabályai 

 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében a tagintézmény-

vezető jár el.  Fegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kö-

telezettségszegésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül dönt. A határoza-

tot írásba kell foglalni, melyet a tagintézmény-vezető ír alá, s a nevelőtestület két szavazati 

jogú tagja aláírásával hitelesít.   

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítjuk, hogy a tagin-

tézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás 

lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett kö-

zötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően a tagintézmény vezetője 

a diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén, a szülői 

szervezet vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelességszegő tanulót illetve 

törvényes képviselőjét az osztályfőnök útján haladéktalanul értesíti, melyben felhívja a fi-

gyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére. Fegyelmi egyeztető eljárás lefolyta-

tására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a köte-

lességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, 

hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető 

eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől szá-

mított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.  

Harmadszori kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás alkalmazását meg-

tagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői szervezet vélemé-

nyét. Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek 

személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja. Az egyeztető 

eljárás lefolytatásáért felelős személy a tagintézmény-vezetővel való konzultáció után jelöli ki 

az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás időpontját, 

melyről az érintett feleket levélben értesíti. Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv ve-

zetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy kéri fel a tagintézmény valamely 

alkalmazottját. Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon 

belül le kell folytatni.  

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásá-

ban, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú 

sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell 

szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyez-

tető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osz-

tályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott kör-

ben nyilvánosságra lehet hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga, illetve a kiskorú tanuló szülője gyermeke ellen kéri. A fegyelmi 

büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtes-

tület egyszerű szótöbbséggel hozza. Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás so-

rán be kell szerezni és írásba kell foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segí-

tő pedagógus ismertet.  
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A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás; 

b) szigorú megrovás; 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális ked-

vezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható;   

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor alkal-

mazható, ha az iskola vezetője (tagintézmény-vezető) megállapodott a másik (fogadó) is-

kola igazgatójával; 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a 

tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén 

csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen 

súlyos; 

f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fe-

gyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásával a tagintézmény-vezető – a nevelőtestület véleményének 

kikérését követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálásában való 

részvétel elvárható.  A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és 

a kiskorú tanuló szülőjét a fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s 

gondoskodik arról, hogy az eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspont-

ját, védekezését elő tudja adni.  

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 

eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. A fegyelmi eljárás lefolytatá-

sával megbízott pedagógus – a tagintézmény-vezetővel való egyeztetést követően – kijelöli a 

fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját, gondoskodik a technikai feltéte-

lek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárási cselekmények más résztvevőinek értesíté-

séről.  

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztá-

zása végett arra szükség van, fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi 

eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű szótöbbséggel megbízott öttagú pedagó-

gusokból álló bizottság folytatja le a fegyelmi eljárás megindításától számított tagintézmény-

vezetői döntést követő harminc napon belül. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság saját 

tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fe-

gyelmi tárgyalást levezető bizottság dönthet úgy, hogy a nyilvánosságot a tanuló illetve kép-

viselője kérésére korlátozhatja vagy kizárhatja. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson 

a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni 

kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy rendkívüli bonyolultsága 

vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését a fegyelmi tárgyalást 

lefolytató bizottság legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható,  

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke a kihirdetést követő 

hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szü-

lőjének. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írás-

ban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomá-
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sul vette, a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító kérelmezés jogáról le-

mondott. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be felleb-

bezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell a tagin-

tézmény-vezetőhöz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon 

belül a tagintézmény-vezető a kérelmet az ügy összes iratával együtt az intézmény vezetőhöz 

továbbítja.  

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a 

kötelességszegő tanuló 

• közeli hozzátartozója 

• osztályfőnöke illetve osztálytanítója 

• napközis nevelője 

• felsős tanuló esetén volt osztálytanítója 

• a fegyelmi vétség sértettje  

• akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.  

13.1.2.1 Enyhébb kötelességszegés fegyelmező intézkedései 

 

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket 

kell alkalmazni. 

Az intézkedések formái: 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki intés, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés. 

Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szak-

tanárok véleményének kikérését követően. 

A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a 

tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem ki-

elégítő. 

A szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleményének kikérését követően adha-

tó. 

13.2 A tanulók jutalmazásának elvei és formái  

 

A tanulók jutalmazásának elvei: 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: 

- tanulmányi eredmény,  

- szorgalom, 

- magatartás, 

- sportteljesítmény, 

- kulturális tevékenység, 

- közösségi tevékenység. 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

- a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény. 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 
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A magatartással kapcsolatban jutalmazható: 

- a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül kiemelkedő sport eredmény, illetve tevékenység, 

- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény. 

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan az iskola jó hírnevének megőrzésé-

hez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén el-

ért eredmény, illetve tevékenység. 

A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint 

- az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő, 

kiemelkedő közösségi tevékenység. 

 

A jutalmazás történhet: 

- egyénileg, tanulónkét, illetve 

- csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára. 
A tanulók jutalmazásának formái 

A tanulók jutalmazásának főbb formái: 

- szóbeli dicséret, 

- írásbeli dicséret, 

- tárgyi jutalom. 

A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve bizo-

nyítványba történő bejegyzéssel történik. 

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható. 

A jutalmazások fokozatai: 

- szaktanári szóbeli dicséret, 

- szaktanári írásbeli dicséret, 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

- nevelőtestületi szóbeli dicséret, 

- nevelőtestületi írásbeli dicséret, 

- igazgatói szóbeli dicséret, 

- igazgatói írásbeli dicséret. 

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. 

A jutalmazás formái: 

- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; 

- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. 

tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény. 

13.2 Az ingyenes tankönyvi ellátás rendje 
 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvállomány nyilvántartásába 

felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a kölcsönzési 

szabályok szerint kölcsönzik ki, és használják.  
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A diákok a tanév befejezése előtt 7 munkanappal kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket az osztályfőnöknek leadni.  

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsön tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola Házirendjében meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használa-

tából származó értékcsökkenést. 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegből megvásárolt könyv és 

tankönyv az iskola tulajdonába, az iskola könyvállományába kerül. 

A kölcsönzés rendje 

A tanulók (szülők) a tanév során használt tankönyveket szeptemberben a tankönyvál-

lományból kikölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és alá-

írásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozó 

tájékoztatást. Ennek szövege a Mellékletben található. 

 

15. A tagintézményi hagyományok ápolása, az ünnepélyek és megemlékezések 
rendje 

 

A tagintézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladato-

kat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

15.1 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolás a tagintézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja a tagintézmény meglévő hírnevének: 

- megőrzése, illetve 

- növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy a tagintézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények,  

- egyéb kulturális versenyek, 

- egyéb sport versenyek, 

- egyéb eszközök (kiadványok, újságok). 

A tagintézmény hagyományai érintik: 

- a tagintézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),  

- a felnőtt dolgozókat,  

- a szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá a tagintézmény: 

- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

- tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,  

- a tagintézmény belső dekorációjával. 
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A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

15.2 Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás 

 

 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, megemlékezés 

(irányadó) időpontja 

 

Tanévnyitó 

 

Szeptember 

 

Tanévzáró 

 

Június 

 

Október 6. 

 

Október 

 

Október 23. 

 

Október 

 

Március 15. 

 

Március 

 

Mikulás 

 

December 

 

Karácsony 

 

December 

 

Pedagógusnap 

 

Június 

 

Anyák Napja 

 

Május 

 

Ballagás 

 

Június 

 

Farsang 

 

Február 

 

Bárczi Napok (projekthét) 

 

Május 

 

Gyermeknap 

 

Június 

 

Madarak és fák Napja 

 

Május 

 

A felső tagozatosok megemlékeznek a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjáról, a Holo-

kauszt Áldozatainak Emléknapjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról is. 

 

16. A tagintézményi védő-óvó előírások, eljárások rendje 

 

16.1 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 



 Cházár András EGYMI Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

127 

A köznevelési intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálat-

tal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, in-

tézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a tagintézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

A tagintézmény-vezető gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő munkájához 

szükséges feltételekről. 

A tagintézmény a tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol érhető el, 

mely az éves munkatervben kerül rögzítésre. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti a tagintézmény pedagógusainak gyermek- és ifjú-

ságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

• Az osztályokat és csoportokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen 

problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy a tagintéz-

ményen kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. 

• A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében - csa-

ládlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. 

• Gyermekbántalmazás gyanúja, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntet-

hető, veszélyeztető tényező megléte estén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

• A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

• A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy a tagintézmény veze-

tője indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalnál vagy az önkormányzat ren-

deletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás termé-

szetbeni ellátás formájában történő nyújtására.  

• A tagintézményben a tanulók, és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyer-

mekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, neve-

lési tanácsadó, stb.) címét, illetve telefonszámát.  

• Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

• A tagintézménynek figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek megelőzésére. 

• Az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulóknak 

és a szülőknek a középiskolai, szakiskolai tanulmányok megkezdéséhez. 

• A tagintézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos 

a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számos támogatásra jo-

gosultak. A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatala után tájékoztatjuk a 

szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyerme-

ket megillethetik (pl.: ingyenes vagy kedvezményes étkezés).  

16.2 Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje  

 

16.2.1 Gyermekek, tanulók egészségügyi felügyelete és ellátási rendje 

 

Gyermekorvosi ellátás 
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A köznevelési törvény az alapszolgáltatások körébe sorolja a rendszeres egészségügyi fel-

ügyeletet. Az ellátás az iskolaorvos és a védőnő hatáskörébe tartozik. Tagintézményünk he-

tente egyszer gyermekorvosi/védőnői ellátást biztosít a vele tanulói jogviszonyban álló gyer-

mekeknek. Heti rendszerességgel védőnő fogadja a tanulókat egészségügyi problémáikkal 

kapcsolatban. 

Ellátás rendje: rendelési idő a tanulók tájékoztató füzetében/ellenőrzőjében és az orvosi rende-

lő ajtaján kerül kihirdetésre. 

Az ellátás kiterjed a tanulók évfolyamonkénti vizsgálatára és szűrésére. 

Az orvosi vizsgálatokról a gyermekorvosnak és a védőnőnek nyilvántartást kell vezetnie. 

Az iskolaorvos és a védőnő az általánosítható tapasztalatokról tanévenként egyszer tájékoztat-

ja a tagintézmény-vezetőt. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat a 

tagintézmény lehetőségei szerint megvalósítja.  

Gyermekfogászat 

A tagintézménnyel jogviszonyban álló tanulók évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgá-

laton vesznek részt. A szűrési eredményekről a szülőket a tagintézmény írásban tájékoztatja. 

A gyermekek fogászati kezelése a SZEI intézményben történik pedagógus kísérettel zajlik.  

16.3 Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi felügyelete és 
ellátási rendje 

Az alkalmazottaknak kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton részt venni, a jogszabá-

lyokban meghatározottak szerint. A részleteket a tagintézmény munka- és balesetvédelmi sza-

bályzata tartalmazza.  

17. Intézményi védő-óvó előírások  

 

17.1 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételei 
megteremtésével összefüggő tevékenységek rendje (mindennapos 
testedzés, nemdohányzók védelme) 

A tűz-, munka- és balesetvédelemért felelős személy, a tanév kezdete előtt, az intézmény 

egész területét bejárja és ellenőrzi az épületek és udvarok tűz-, munka- és balesetvédelmi elő-

írásoknak való megfelelését. Az ellenőrzés során felmerülő hiányosságok megszüntetéséről a 

tagintézmény-vezető gondoskodik a nevelési-oktatási év kezdetéig.  

A gyermekek egészségének védelme érdekében:  

• a tagintézmény biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét - a mindennapi test-

edzés szabályozása a Helyi Pedagógiai Program részét alkotó Környezeti nevelési és 

egészségnevelési programban található, 

• a tagintézmény biztosítja, hogy az udvar a szünetekben és a délutáni időszakban a gye-

rekek rendelkezésére álljon tanári felügyelet mellett; 

• a tagintézményben a szervezetre káros élvezeti cikkek fogyasztása nem megengedett; 

• a tagintézmény az iskola-egészségügyi ellátásról a hatályos rendelet előírásai szerint 

gondoskodik; 

• azokban a helyiségekben, ahol a gyerekek megfordulnak, a dugaszolóaljzatok védődu-

góval vannak ellátva; 

• az elektromos árammal működő eszközök (audiovizuális eszközök, TV, magnó stb.) 

átvizsgálása évente legalább egyszer megtörténik - csak kifogástalan állapotban áll-

hatnak a kollégák és gyermekek rendelkezésére;   
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• a torna-, technikai eszközök, valamint az udvari játékok vizsgálata évente egyszer 

megtörténik; 

• a gyerekek testi épségét zavaró tárgyakat, másokat veszélyeztető eszközöket az intéz-

mény területére nem hozhatóak be; 

• az intézmény egész területén – az alkalmazottaknak, gyermekeknek, szülőknek és lá-

togatóknak egyaránt - tilos a dohányzás. A dohányzási tilalom megszegőivel szemben 

az intézményvezető fegyelmi eljárást kezdeményez, illetve folytat le.  

Aki veszélyeztető meghibásodást, körülményt észlel, köteles haladéktalanul értesíteni az in-

tézmény vezetőségét.  

17.2 A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése, tennivalók baleset 
esetén 

Általános előírások 

A tanulókkal: 

- az iskolai tanítási év, valamint  

- szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt 

ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma 

meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismer-

tetni. 

 Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az iskola házirendjében kerületek meghatározásra azok a védő, óvó előírások, amelyeket a 

tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

17.2.1 A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

A tagintézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

- hogy a tagintézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpa-

lack, illetve tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építé-

si, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető; 

- hogy a tagintézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység 

idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

- hogy a tagintézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket ne használ-

ják, használhassák: villamos köszörűgép, barkácsgép faesztergálásra, faipari 

szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép, szalagfűrészlap-hegesztő készü-

lék, valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gé-

pek, eszközök; 

- hogy csak 7-8. osztályos tanulók és csak pedagógus felügyelete mellett hasz-

nálhassák, használják a következő eszközöket, gépeket: 

- villamos fúrógép, barkácsgépek, törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 220 

V feszültséggel működő, kettős szigetelésű, ún. „pillanat”-forrasztópáka, vil-
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lamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, 

vasaló, varrógép stb.);  

- hogy csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 

Mivel az intézmény értelmi fogyatékos tanulókat lát el, az alsó tagozatosok is csak pedagógus 

felügyelet mellett használhatnak ollót és kést.  

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, fi-

gyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább éven-

te ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

Az osztályfőnök feladata, hogy:  

- a tantermekben a konnektorokat vakdugóval lássa el és annak meglétét folyamatosan 

ellenőrizze. 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék a tagintézmény-vezető felé azokat a helyzeteket, melynek el-

lenőrzésére a tagintézmény-vezető felelős, 

- gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonsá-

gára, testi épségére,  

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják. 

17.2.2 A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

A tagintézmény-vezető feladatai: 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, 

de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi az illetékes szervnek, va-

lamint átadja a tanuló szülőjének – egy példány megőrzéséről gondoskodik; 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- a balesetet azonnal jelenti az intézmény igazgatója és fenntartója, ill. megbízott mun-

kavédelmi vezető felé,  

Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

- -a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesz-

tette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének el-

vesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott./ 
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4. Lehetővé teszi az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat részvételét a tanulóbalese-

tek kivizsgálásában. 

5. Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént 

balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógus feladata: 

1. A tagintézmény-vezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok  a tagintézmény-vezető utasítására: 

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladékta-

lan kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható,  

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- a balesetet azonnal jelenti a tagintézmény-vezetőnek, illetve a tagintézmény-vezető tá-

volléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentésé-

ről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik az iskolai szülői szervezet és diákönkormányzat tájékoztatásában, és a tanu-

lóbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, a tagintézmény-vezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

Nem pedagógus alkalmazott: 

- a tagintézmény-vezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbaleseteket 

követő feladatokban. 

18. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (katasztrófa, tűz, 
robbantással történő fenyegetés)  

 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell a 

tagintézmény-vezetőt. 

A tagintézmény-vezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók vé-

delmét, biztonságát szolgálják. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

- a tűz, 

- az árvíz,  

- a földrengés,  

- bombariadó, 
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- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő kö-

rülmény.  

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell a tagintézmény: 

- kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy tör-

ténjen. 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor a tagintézmény-vezető 

a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

18.1 Rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás 

  

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendőkről 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért a kijelölt területen történő 

gyülekezéséért, 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 gyerekekre is 

gondolnia kell! 

- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elha-

gyásában segíteni kell! 

- A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik ta-

nuló az épületben. 

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

zésekor a nevelőnek meg kell számolnia! 

A tagintézmény-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

- A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

- A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- A vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- Az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a tagintézmény-

vezetőnek vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

- A közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

- Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- Az épület kiürítéséről. 



 Cházár András EGYMI Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

133 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvé-

delmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a 

további biztonsági intézkedésekről.  

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait a tagintézmény min-

den dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület a tagintézmény minden 

dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szom-

bati napokon be kell pótolni.  

19. Záró rendelkezések 

 

Az SZMSZ elfogadásának és módosításának rendje 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, az igazgató, a Szülők 

Közössége, a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

Az SZMSZ-t, ill. annak módosítását az iskola nevelőtestülete fogadja el. Az SZMSZ elfoga-

dásáról kézfeltartással szavaz. Az SZMSZ elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szüksé-

ges. 

Az SZMSZ elfogadásakor, ill. módosításakor 

• véleményezési jogot gyakorol a Szülők Közössége az őket érintő kérdésekben, 

• véleményezési jogot gyakorol a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) az őket érintő 

kérdésekben  

• véleményezési javaslattal élhet a Közalkalmazotti Tanács 

Az elfogadás folyamata: 

- Az igazgató eljuttatja a módosítási javaslatot (ill. a módosított SZMSZ egy példányát) a 

Szülők Közössége, a KT képviselője, a szakmai szervezetek vezetői és a DÖK vezetője 

részére. 

- Az érintettek 15 napon belül visszajuttatják javaslataikat és véleményezési nyilatkozatu-

kat az igazgatóhoz. 

- Véleménykülönbség esetén az igazgató egyeztetési időpontot tűz ki a felek között. 

- Az igazgató a módosítást 15 napon belül megküldi a fenntartó XXII. tankerülete igazga-

tójának. 

Az SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. A hatályba lépés napja az 

SZMSZ jóváhagyásának napja. 

Az SZMSZ visszavonásig, illetve módosításig érvényes. 

 

20. Mellékletek 

20.1 Szülői munkaközösség SZMSZ-e 

A Szülői munkaközösség tanév elején éves Munkatervet készít. 
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20.2 Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Ezen Szervezeti és működési szabályzat a Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekott-

hon Bárczi Gusztáv Tagintézménye tanulói által létrehozott diákönkormányzat szervezeti fel-

építését és működési rendjét szabályozza. 

 

I.  A Diákönkormányzat célja, feladata 

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon. 

2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi te-

rületeinek segítésében, szervezésében: 

- Tanulmányi munka 

- Sportélet 

- Kulturális programok szervezése 

- Diáknap 

 

II. A diákönkormányzat tagjai 

1. A diákönkormányzatot a Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő iskola, 

Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézményének tanulói alkotják. 

2. A diákönkormányzat minden tagjának joga van a tisztségviselők megválasztásában 

részt venni mint választó és mint választható személy. 

3. A diákönkormányzat minden tagjának joga van a diákönkormányzat bármely tisztség-

viselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. 

 

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése, működése 

1. Tanulóközösségek 

- A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek (osztályok) 1 küldöttet 

(képviselőt) delegálnak. 

- A tanulóközösség választott vezetősége a tanulóközösség érdekvédelmét, élet-

ének szervezését látja el. Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt 

megválasztó közösséget. (iskolagyűlés) 

- A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanuló-

közösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják 

megválasztóikat az iskola vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról. 

2. A Diákönkormányzat vezetősége 

- Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai nyílt sza-

vazással választják meg. 

- A diákönkormányzat vezetősége ahány osztály van, annyi főből áll. 

- A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választják meg: 

o Elnök 

- A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, leveze-

tése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

- A vezetőség üléseit az éves munkaterv szerint havonta tartja. 

- A vezetőség ülései a személyi ügyek tárgyalását kivéve nyilvánosak. 

- A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza meg. Külön döntés 

alapján a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni. 

IV. A Diákönkormányzat vezetősége 

1. Megválasztja a vezetőség tisztségviselőit. 
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2. Megválasztja a DÖK-t képviselő személyt, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásra. 

3. Részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak megszervezésé-

ben. 

4. Elfogadja a DÖK éves munkatervét. 

5. A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével dönt az egy tanítás nélküli mun-

kanap programjáról. 

A DÖK vezetőségének megbízása egy tanévre szól. 

 

V. Képviselet, kapcsolattartás 

- A DÖK az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, 

tárgyalásokon a DÖK segítő tanár képviseli. 

 

VI. A DÖK gazdasági működése 

A DÖK működésének feltételeit az iskola biztosítja. 

- Az iskola minden évben a DÖK rendelkezésére bocsátja a papírgyűjtésből be-

folyt összeget közösségi célokra, illetve a DÖK működésére. 

- A DÖK bevételét képezi a DÖK által szervezett rendezvények bevétele is. 

 

VII. A DÖK jogai és kötelességei 

A. Jogok 

1. Döntési jogkör 

A tanulóközösségek döntenek: 

- saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, értékelésé-

ben, valamint a DÖK aktívák megválasztásában és visszahívásában. 

- A DÖK SZMSZ-ének elfogadásában. 

- Az egy tanítás nélküli munkanap programjának megvalósításában. 

Véleményezési jogkör 

- A munkatervnek a tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő prog-

ramok kialakításában. 

o  A Házirend összeállításában. 

o  A tanulók jutalmazásában, fegyelmi ügyek. 

o Az SZMSZ elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben. 

o Kulturális és iskolán kívüli programok szervezésében. 

Egyetértési jogkör 

- A diákképviselők és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formájának és 

rendjének meghatározásában. 

Javaslattételi jogkör 

o Az iskola projekt témájának megválasztásában.  

o Az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

B. Kötelességek 

C. A DÖK vezetőségének kötelessége: 

- Személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves 

munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztott tanulóközösség, tanulók 

véleményét. 

- Évente legalább két alkalommal a DÖK tagjait összehívja és tájékoztassa a ve-

zetőség által végzett munkáról. 

- A papírgyűjtésből befolyt összeget közösségi célokra, ill. a DÖK működési fel-

tételeinek fedezésére fordítsa. 

VIII. A DÖK legfelsőbb fóruma az iskolagyűlés 

- Havonta egyszer hívható össze. 
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- Meghallgatja a DÖK beszámolóját. 

- Javaslatot tehet a DÖK és az iskolai életet érintő bármely kérdésben. 

- Értékeli a havi munkát. 

 

IX. Záró rendelkezések 

- Az SZMSZ módosítását a DÖK bármely tagja kezdeményezheti. 

- Az SZMSZ-t a tagok véleményének meghallgatása után a DÖK vezetősége fo-

gadja el, majd a Nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe. 
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20.3 Magántanulói kérelem minta 

Kérelem 

Tárgy: magántanulói jogviszony kérelem 

Tisztelt Igazgató Asszony/ Úr!  

Alulírott …………………………………............................ szülő/gyám* azzal a kérelemmel 

fordulok Önhöz, hogy …………………………………….. nevű gyerme-

kem/gyámoltam*(szül:……………….…..…., ……. év … hó … nap, anyja ne-

ve:……………..……………..., a tanuló lakóhelye/tartózkodási helye*: 

………………………………………………………),…… osztályos tanuló intézményükkel 

létesített tanulói jogviszonyát …… év … hó …napjától magántanulói jogviszonyra módosíta-

ni szíveskedjék. 

Kérésemet az alábbi tényezőkkel indokolom: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kérem egyidejűleg, hogy gyermekem tanulmányi előmenetelének ellenőrzését szolgáló be-

számoló vizsga/osztályozó vizsga időpontjáról és tartalmi követelményeiről tájékoztatni szí-

veskedjék. Gyermekem/gyámoltam* egyéni felkészülésének feltételeiről gondoskodom. *  

A megfelelő szövegrészt alá kell húzni. 

 …………………………, ……….év … hó … nap  

Tisztelettel: …………………………….. szülő  

Olvasható név: …………………………………….  

Lakcím: ………………………………………….... 

 

 

 

 

20.4 Tájékoztató az ingyenes tankönyvek használatáról 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A 2013. évtől kezdve az ingyenes tankönyveket az eddigieknél sokkal fokozottabb figyelem-

mel szedjük vissza, mert minden iskolának fejlesztenie kell a már korábban létrehozott könyv-

tárát. 

Az ide évtől viszont más a helyzet: Önök a tankönyvcsomagot csak megőrzésre, kölcsönbe 

kapják. Ez azt jelenti, hogy év végén visszaszedjük a tartós könyveket és a következő évfo-
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lyam tanulói újból megkapják azokat. Egy könyvet várhatóan négy éven át fognak használni a 

tanulók. Minden könyvben lesz egy pecsét, mely megmutatja, ki a használója. 

Kérjük Önöket és Gyermeküket, hogy a tankönyvre nagyon vigyázzanak, ne írjanak bele és 

úgy kössék be, hogy év végén visszaadható legyen (ajánljuk bekötésre az átlátszó, egy he-

lyen ragasztócsíkos műanyag borítót, amit le lehet vágni a tanév végén a könyvről). Sze-

retnénk tájékoztatni Önöket, hogy amennyiben a tankönyvek koszosak, összegyűrtek, firkál-

tak (esetleg nem találják őket) nem áll módunkban visszavenni őket. Ebben az esetben Önök-

nek ugyanazt a könyvet kell vásárolniuk az iskola részére (Lásd: Gádor Általános Iskola Házi-

rendje). A tankönyvek állapotát az iskola könyvtárosa, gyermekvédelmi felelőse, a gyermek 

osztályfőnöke és/vagy tankönyvekkel foglalkozó igazgatóhelyettes bírálja el. 

A tankönyvek visszaadásának határideje: 20__. június 2-6. között 

Visszajelzés az iskola részéről (a tk. elfogadásáról): 20__. június 9-10. 

Az el nem fogadott könyvek helyett az újak megvásárlásának határideje: 20__. június 12-ig 

(könyvtárosnak leadva) 

 

Budapest, 20___. szeptember ___. 

Köszönjük megértésüket, 

az iskola Vezetősége 

NYILATKOZAT (A Nyilatkozat visszaküldési határideje: 20__. szeptember __.) 

Az ingyenes tankönyvek használatáról szóló tájékoztatót átvettem, tartalmát megértettem. 

Amennyiben megrongálódik, vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, 

ugyanazt a könyvet az iskola tankönyvtárának beszerzem. 

Gyermek neve, osztálya: 

______________________________________________________________ 

20__. szeptember  ___. 

__________________________________ 

szülő/megbízott neve, aláírása 

 

20.5 Munkaköri leírás minta 

 

PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA (A MINTÁK KÖZÜL, AZ EGYES MUNKAKÖ-

RÖKHÖZ TARTOZÓ RÉSZ VÁLASZTANDÓ KI) 
Pedagógus 

 
Munkavállaló neve:    

Munkakör:    pedagógus 

Beosztás:      

Szükséges iskolai végzettség: Felsőfokú pedagógus végzettség (főiskola/egyetem) 

Bérbesorolás:    Nkt. valamint a kiegészítő törvények alapján történő 

Munkavégzés helye:    

Munkaidő:    heti 40 óra 

Munkáltatói kinevezés jogköre: Tankerületi igazgató 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Tankerületi igazgató 

Közvetlen felettese:    tagintézmény-vezető 

Távollét esetén helyettese:  SZMSZ szerint  

 

Heti teljes munkaideje 40 óra, ebből kötött munkaidő 32 óra, amit a pedagógus köteles a ne-

velési-oktatási intézményben tölteni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható fel-
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adatot lát el. Gyógypedagógiai intézményben a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött 

munkaideje 20 óra, a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében (12 óra) 

törvényben előírt feladatokat lát el. 

A dolgozó köteles a kötött munkaidőben munkára képes állapotban pontosan megjelenni, 

munkáját személyesen ellátni. Munkahelyét a munkarendben meghatározott időszakban csak 

közvetlen felettese engedélyével hagyhatja el.  

2. A nevelőtestület tagja, aki munkáját a Pedagógiai Program alapján, de a célok megva-

lósítását eredményesen szolgáló, széleskörű módszertani szabadsággal végzi.  

3. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési törvény, a NAT 

gyógypedagógiai irányelvek, a Pedagógiai program, a helyi tanterv, az SZMSZ, vala-

mint a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határo-

zatai, továbbá az igazgató illetőleg a felettes szervektől a tagintézmény-vezető útján 

kapott útmutatások alkotják. Munkáját egységes elvek alapján végzi.  

4. A gyermekekről szóló pedagógiai, egészségügyi információkat bizalmasan kezeli. A 

gyermek veszélyeztetését azonnal jelenti az intézményvezetőnek. 

5. A munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja. 

6. Munkaideje heti 40 óra, amit a kötelező óraszám teljesítése illetve az oktató-nevelő 

munkával összefüggő feladatok ellátása tesz ki, az intézményben való tartózkodás ide-

je 32 óra, ettől eltérően, amennyiben azt az ellátandó feladat megkívánja, az intézmény 

vezetője dönthet. A pedagógus munkakörre vonatkozó előírásokra vonatkozó rendele-

teket jelen munkaköri leírás nem tartalmazza. 

7. Törekszik a tanulók fogyatékosságából és a kedvezőtlen szociokulturális háttérből 

eredő egyenlőtlenségek csökkentésére; személyiségük sokoldalú megismerésével, 

alapkészségeik fejlesztésével, ismeretbeli hiányosságok pótlásával, differenciált tanu-

lásszervezés, korrekciós munka, felzárkóztatás útján.  

8. Egységes pedagógiai elvek alapján részt vállal az iskolai közösségek munkájából, a 

közös vállalások teljesítésében, az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolítá-

sában (ünnepélyek, megemlékezések, vetélkedők, házon belüli és házon kívüli verse-

nyek) aktívan közreműködik. 

9. Aktívan közreműködik az intézményben folyó korszerűsítési törekvésekben, az alko-

tás feltételeit biztosító nyugodt munkahelyi légkör kialakításában.  

10. Ismeri a pedagógia korszerű elméletét és gyakorlatát, ezeket nevelő-oktató munkájá-

ban alkotó módon alkalmazza.  

11. Munkáját egyénileg elkészített program, tanmenet, foglalkozási terv szerint végzi, 

amit folyamatosan aktualizál, a mindenkori körülményekhez igazít, s amit a központi-

lag meghatározott határidőre, a jóváhagyással megbízott személlyel engedélyeztet. A 

tanmenet alapja az iskola helyi tanterve. Tanmenetét tanév közben a tagintézmény-

vezető előzetes jóváhagyásával módosíthatja. 

12. Házi feladatot a Pedagógiai Programban rögzített elvek szerint ad. 

13. Három napon belül az írásbeli dolgozatokat, felmérőket és témazáró feladatlapokat ki-

javítja, illetőleg kijavíttatja. A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanu-

lókkal javíttatja, s velük együtt értékeli. Az alsó tagozaton az írás gyakorlatokat a kö-

vetkező órára javítja. A pedagógusnak minden tantárgyból, - helyesírási szempontból 

is – javítania kell az írásbeli munkákat. 

14. A tanóra végén a tanulókat a gyülekező helyre kíséri. Becsengetéskor az ügyeletestől 

átveszi az osztályt. 

15. A készségtárgyak tanórai munkadarabjait tanév végéig megőrzi. 
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16. Megköveteli az esztétikus, egészséges környezetet, ezek kialakítására és megtartására 

nevel. Személyes példamutatással és hatásos propagandával küzd az egészséget káro-

sító szokásokkal szemben.  

17. Munkájának szerves része az egészséges életmódra nevelés, a higiénikus körülmé-

nyekről való gondoskodás. Rendszeresen ellenőrzi tanterme, a szekrények tisztaságát 

és szellőztetését. A tanulók testi higiénéjét megköveteli. 

18. Megjelenésével, öltözködésével, közlési formáival a tanulók és a szülők előtt magatar-

tási mintául kell, hogy szolgáljon.  

19. Az iskola összes dolgozóira vonatkozó tilalmakat betartja:  

o Szeszes italt fogyasztani az intézményben munkaidőben tilos!  

o Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad  

16. A pedagógus az intézményben és azon kívül is valamennyi szülő előtt hivatalos sze-

mély, ezért ehhez illő magatartást kell tanúsítania.  

17. Az iskola belső életével kapcsolatos információkat, a tanulók teljesítményét tartalma-

zó értékeléseket szolgálati titokként kezeli. 

18. Saját tanítványát magántanítványként díjazás ellenében tanítani csak rendkívül indo-

kolt esetben, - tagintézmény-vezetői engedéllyel lehetséges.  

19. Munkahelyére időben érkezik. Ha ügyeletes, a tanítás megkezdése előtt 1/2 órával, 

egyéb esetben foglalkozása előtt 15 perccel köteles megérkezni. Késés esetén megér-

kezését a tagintézmény-vezetőnek jelzi és tájékoztatja a késés okáról. 

20. Ügyeleti munkája aktív, nem merülhet ki a gyerekek közti passzív jelenlétben. Játékot 

kezdeményez, aktivizál és korlátoz. A gondjaira bízott gyermekeket nem hagyja fel-

ügyelet nélkül. 

21. Tanulócsoportjával az iskolát /az ebéd kivételével/ csak előzetes bejelentéssel hagy-

hatja el, a bejelentést a titkárságon kell megtenni.  

22. Az iskolai értekezletek, megbeszélések aktív résztvevője. Az előre kiadott témakörök-

ből írásban is felkészül. A tanulókkal kapcsolatos megállapításait az osztályfőnökkel 

naponta közli.  

23. Megbízásait - akár írásban, akár szóban kapja - maradéktalanul köteles végrehajtani!  

24. Az iskolában az iskola nevelési elveivel összeegyeztethetetlen jelenségekre figyeljen 

fel, reagáljon és saját hatáskörön belül hozzon hathatós intézkedéseket.  

25. Az önképzés, szakmai továbbképzés hivatásából adódó elemi kötelessége, továbbá 

felkészültségének minél szélesebb körű kibontakoztatása a gyermekek és a felnőttek 

körében egyaránt.  

26. Ápolja az iskola hagyományait, ezeket újszerű elemekkel gazdagítja és ezáltal hozzá-

járul az intézmény önálló arculatának kialakításához.  

27.  A helyettesítésekre szakszerűen készül fel. 

28. Adminisztrációs munkáját kifogástalanul, pontosan, határidőre készíti el. A tanítási 

(foglalkozási) anyagot és a hiányzókat a tanóra (foglalkozás) megkezdése előtt írja be 

a naplóba. 

29. Minden iskolán belüli és iskolán kívüli programról forgatókönyvet készít, amit az tag-

intézmény-vezetőnek - külön felszólítás nélkül - a program előtt egy héttel lead.  

30. Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a meg-

szabott időben nem tudja megkezdeni, erről az iskola tagintézmény-vezetőjét legké-

sőbb ¾ 8-ig értesíti. Távolmaradás esetén - a szakszerű helyettesítés érdekében - a 

szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet stb./ az értesítéssel egy időben a tag-

intézmény-vezető, vagy munkaközösség-vezető rendelkezésére bocsátja. Ha újra 

munkába áll, erről előző nap értesíti a tagintézmény-vezetőt. 
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31. Leltári felelőssége értelmében tanév elején és végén készletét az iskolatitkártól, szertá-

rostól, könyvtárostól vételezi, illetve leadja. A nevére írt leltári készletért anyagi fele-

lősséget vállal.  

Tanórái /foglalkozásai/ idejére anyagi felelősséget vállal az osztályterem berendezé-

séért, eszközeiért. 

32. Személyi adataiban, családi állapotában bekövetkezett változásokat 3 napon belül kö-

teles bejelenteni a tagintézmény-vezetőnek.  

33. Amikor iskolai feladatokat lát el, hivatalos személynek minősül. Ilyen minőségben a 

BTK fokozott büntetőjogi védelemben részesíti.   

34. Köteles a tagintézmény-vezetői utasításokat és az iskolai szabályzatokat betartani.  

- Továbbá, a tagintézmény-vezető utasítása szerint köteles elvégezni mindazokat a 

pedagógiai feladatokat melyeket, a jelen munkaköri leírás nem tartalmaz, de az ok-

tató-nevelő munkával kapcsolatosak. 

- Az itt nem részletezett egyéb megbízatásokat, feladatokat a Pedagógiai Program, 

az éves pedagógiai feladattervek, munkatervek tartalmazzák, melyek végrehajtása 

a pedagógus szerephez tartozó kötelezettség.  

-  

Munkaközösség vezetői feladatait az SZMSZ-ben leírtak alapján végzi. 

 

Az osztályfőnök munkaköri leírása /az általános pedagógiai feladatok ellátásán túl/ 

 

Megbízását az iskolavezetőség véleményezése után a tagintézmény-vezető adja.  

 

1. Osztályáért minden tekintetben felelős pedagógus. Végrehajtja mindazokat a feladato-

kat, amelyet a közoktatási törvény és a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. Munká-

ját az érvényben lévő dokumentumok alapján látja el.  

2. Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 

egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztésére.  

3. A rábízott közössége minél jobb megismerése és a koordináció miatt rendszeresen lá-

togatja osztályát más nevelők tanítási óráin és tanításon kívüli foglalkozásain. A láto-

gatást az osztálynaplóba bejegyzi.  

4. Tapasztalatait nevelőtársaival, a délutáni programot vezető nevelőkkel kicseréli, rend-

szeres és folyamatos konzultációt folytat, szükség szerint tájékoztatja a tagintézmény-

vezetőt. 

5. Minden egyes tanuló problémáival törődik, legyen az szociális, egészségügyi, pszichés 

vagy magatartásbeli nehézség – és eredményesen intézkedik.  

6. Ismétlődő nevelési problémák esetén esetmegbeszélést szervez minden érintett peda-

gógus részvételével, majd cselekvési programot készít. Írásban tájékoztatja a tagin-

tézmény-vezetőt eredményről.  

7. Az osztály gyógypedagógiai fejlődési naplójában az egyéni pedagógiai jellemzéseket a 

központi utasítások alapján vezeti:  

- Első pedagógiai jellemzés készül szeptember elején, amelyhez felhasználja 

gyermekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosz-

tikai eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát. A 

fenti szempontok alapján kijelöli munkája, a gyermek fejlesztésének irányait, 

feladatait.  

- A tanév záró pedagógiai jellemzése előtt az elért eredmények, vagy- és sikerte-

lenségek okainak elemzése, feltárása, keresése, értékelése, ismételten az érin-

tett kollegák bevonásával történik. Erről írásba is beszámol. 
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- E feladat körültekintő, mélyreható végzése rendkívül fontos, mert a gyermek 

továbbhaladása, vagy osztályismétlése esetén is alapvető támpont pedagógiai 

munkájában. Rögzítése a fejlesztési naplóban történik.  

8. Megbízatása első két hónapjában családja körében minden tanítványát meglátogatja, 

később szükség szerint végez családlátogatásokat. A gyermek pedagógiai jellemzését 

a gondviselőkkel egyezteti, 8. osztályban félévkor a továbbtanulási lehetőségekről tá-

jékoztatja őket, tanácsot és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz. 

9. A szülőket ellenőrző, tájékoztató könyv útján folyamatosan tájékoztatja úgy, hogy 

minden fontos információhoz hozzájussanak. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a szülők a 

bejegyzéseket aláírásukkal, vagy egyéb úton tudomásul vették-e. 

10. A gyermek hiányzásainak megfelelő igazolást megköveteli, hiányában a központi el-

vek alapján intézkedik.  

11. Pontosan, naprakészen vezeti a megbízatásával járó adminisztrációs teendőket, értéke-

li a magatartást, szorgalmat, az iskola közösségi életében való részvételért jutalmaz és 

büntet a jogkörében elérhető eszközökkel. 

12. A bemutató – és gyűjtőmappákat a központi utasításoknak megfelelően biztosítja.  

13. Osztályterme rendjének kialakítása, a tanulói eszközök állapotának megőrzése folya-

matos feladata. Anyagi felelősséget vállal az osztályterem bútorzatáért és a leltári esz-

közökért.  

14. A tanulók személyes higiénéjének megkövetelése munkaköri kötelessége. 

15. Az iskolai munkaterv szerint előkészíti, szervezi a tanulói kirándulásokat, tanórán kí-

vüli programokat illetve azon aktívan részt vesz. 

 

A napközis nevelő munkaköri leírása /az általános pedagógiai feladatokon túl/ 

 

1. Munkáját a napközis munkaterv illetve napirend szerint végzi.  

2. Megbízatása első két hónapjában minden tanulónál családlátogatást végez az osztály-

főnökkel közösen, utána a GYIV-es vagy más problémás eseteknél szükség szerint.  

3. Megfigyeléseit, tapasztalatait folyamatosan konzultációban kicseréli az osztályfőnök-

kel és nevelőkkel. Naponta konzultációkat folytat a csoportjában tanító nevelőkkel.  

4. Munkanapja a műszak előtt tizenöt perccel kezdődik. Csoportját a napközis tanterem-

ben veszi át az utolsó órát tartó pedagógustól. 

5. Pontosan, napra készen vezeti a megbízatásával járó adminisztrációs teendőket. A 

napközis naplóban a létszámokat és az étkezési ívet egyezteti. Az étkezések lejelenté-

sét és igénybe vételét az érvényben lévő szabályok alapján önállóan és naponta elvég-

zi. Anyagi felelősséget vállal a hibájának felróható téves adatszolgáltatásért, az ebből 

eredő károkért.  

6. Az éves programját lebontja havi feladattervre, amelynek végrehajtását rögzíti heti 

tervben. A foglalkozási terv (tartalom) módosítását indokolt esetben előzetesen a tag-

intézmény-vezető hagyja jóvá. Egyéb esetben a munkatervtől, heti tervtől és a napi-

rendtől eltérni nem lehet.  

7. A napközis foglalkozásokra felkészül. A manuális foglalkozások anyagát tanév végéig 

meg kell őrizni.  

8. Csoportjának minden tanulójáért felelős, felelőssége a tanuló programszervezésén ke-

resztül jelenik meg. Ennek érdekében a napközis foglalkozás alól rendkívül és indo-

kolt esetben csak a szülő személyes, vagy írásbeli kikérése alapján engedélyezhet tá-

vozást tanulóinak. Az engedélyt a naplóban meg kell őrizni. A távozás a tanóra meg-

kezdése előtt vagy utána történhet. 

9. Rendkívüli, előre nem tervezhető esemény, betegség esetén a gyermek hazaengedhető, 

a nevelő e távozást indokoló, a szülőnek megküldött kísérő levelével. 
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10. Az alsós napközi foglalkozásain csak a csoportnaplójába beírt tanulók vesznek részt, 

másik csoportból csak a tagintézmény-vezető engedélyével fogadhat tanulókat.  

11. A csoport szokás- és felelős rendszerének kialakításával igyekszik az iskolai – és az 

azt követő gyakorlati élet erkölcsi és társadalmi elvárásaihoz közelíteni, fokozatosan 

megfeleltetni a tanulókat. Követelje meg a kulturált étkezést.  

 

 

Az ügyeletes nevelő, az ügyeletes vezető nevelő munkaköri leírása 

 

2. Az ügyeleti beosztást, az ügyeletszervező tanár készíti el. Az ügyelet működtetéséért, 

felügyeletéért, ellenőrzéséért felelős.  

3. Az ügyeletet az ügyeleti rend szerint beosztott nevelők látják el, a diákönkormányzat 

által biztosított gyermekekkel együtt.  

4. Az ügyeleti munka tapasztalatait az iskolai közösség előtt, meghatározott időközön-

ként értékelni kell. 

5. Az ügyeletes nevelő a pedagógus általános kötelezettségeinél meghatározott követel-

ményeken felül gondoskodik ügyelő társaival együtt:  

- az órai ki és becsengetés pontos betartásáról 

- ügyeleti munkáját 7,15-kor kezdi és az óraközi szünetekben folyamatosan látja 

el 

- a későn érkező tanulókat felírja és tájékoztatja az osztályfőnököket 

- az ügyelő team tagjaként – órarendjüknek megfelelően kölcsönös megállapo-

dásuk alapján – az utolsó tanítási óra kicsengetését még elvégzik 

- az egymás közt felosztott területen a központi elveknek megfelelően ügyelnek 

a fegyelemre és az iskolai házirend betartására törekednek 

- az egyik ügyeletes tanár kicsengetéskor elsőként érkezik az udvarra, ott fogad-

ja a tanulókat. A másik ügyeletes utolsónak megy ki az udvarra. Sorakozónál 

ez a beosztás fordítva történik.  

- számon kérik és megfelelő szankciók alkalmazásával megakadályozzák a tanu-

lók iskolából történő igazolatlan óraközi távozását, dohányzást, a trágár beszé-

det, durva magatartást, szemetelést, rongálást 

- észrevételeit köteles jelenteni munkatársainak és a tagintézmény-vezetőnek tá-

jékoztatás végett, a megfelelő pedagógiai segítség kérése, ill. eljárás céljából 

- irányítja az ügyeletben résztvevő gyermekek munkáját 

 

Utazótanár munkaköri leírása 

Munkáját minden tanév elején felméréssel kezdi. 

Az utazótanári dokumentációnak mindig napra késznek kell lennie, melyet havonta ellenőr-

zésre lead. Munkáját kialakított órarend és szakmai tervezet szerint végzi, attól eltérni nem 

lehet. Munkájáról az adott iskoláknak, jelen intézménynek beszámolót készít félévkor és tan-

év végén. 

 

Munkaköre ellátásáért az intézményben dolgozó pedagógus felelősséggel tartozik.  

 

Dátum:  

 

 

 

 

 tagintézmény- vezető 
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A fenti munkaköri leírást tudomásul vettem:………………………………….. 

        név 
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Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

Pivár Ignác Tagintézmény 
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IV/5.  A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

IV/6. Az intézményben tartózkodás rendje, nyitva tartás 

IV/7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

IV/8. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje 

IV/9. Dohányzással kapcsolatos előírások 

V. Tanórán kívüli foglakozások 

VI. A tagintézmény közösségei, kapcsolatai 

VII. A tagintézmény külső kapcsolatai, a kapcsolattartás formái 

VIII. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

IX. Az iskolai könyvtár működési rendje 

X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

XI. Balesetek megelőzésére tett szükséges intézkedések 
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XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

XIII. Intézményi hagyományok ápolása, rendezvények 

XIV. Tanulóval szembeni fegyelmi eljárás 

XV. Elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítése, a hitelesített és tárolt 

dokumentumok kezelése 

XVI. Tanulók által készített dolgok díjazása 

XVII. Adatkezelés 

 

Mellékletek 

- Munkaköri leírások (vázlat) 

- Fegyelmi tárgyalás eljárásrendje 

- Adatkezelési szabályzat 

 

Záró rendelkezése 

Nyilatkozatok 
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I. Általános rendelkezések 

I/1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25.&-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A Szervezeti 

és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továb-

bá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

A működési szabályzat kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára.  

Az intézmény munkáját a szakmai alapdokumentumban foglaltak, a pedagógiai program, az 

éves munkatervek, illetve a vonatkozó egyéb rendeletek alapján végzi. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

- 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvrendelés és ellátás 

rendjéről 

- 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-

ról 

- 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról 

I/2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

A Pivár Ignác Tagintézmény működésére vonatkozó jelen szabályzatot a tagiskola vezetőjé-

nek előterjesztése után a nevelőtestület, majd az alkalmazotti közösség  
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2017. március 27-én elfogadta. 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a Diák-

önkormányzat, véleményezési jogot gyakorolt az intézmény Szülői Közössége, melyet a Záró 

rendelkezések fejezetben aláírásukkal igazolnak. 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagintézmény vezetője, valamint az Cházár 

András EGYMI vezetője hagyta jóvá. 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulók, szüleik, a közalkalmazottak és más, 

az intézménnyel kapcsolatba kerülők, valamint az érdeklődők megtekinthetik a tagintézmény 

vezetői irodában, valamint elérhető az iskola honlapján is (www.pivarignac.com) 

Tartalmáról és előírásairól az intézmény vezetője adhat információt. 

I/3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb szabályzatok, intézmény-

vezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, tanulójára, és 

mindazokra nézve kötelező érvényű, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek. 

A szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az intézmény előzőleg elfogadott szabályzata. 

II. A tagintézmény általános jellemzői 

II/1. Alapadatok 

Az intézmény neve   Cházár András EGYMI, Szakiskola,  

   Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

Pivár Ignác Tagintézménye 

OM azonosítója    032652 

Telephely     2600 Vác, Zichy utca 16-18. 

Irányító szerv neve és székhelye  Váci Tankerület 

      2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45. 

Jogállása  Az intézmény önálló jogi személy. Képviseletét 

az EGYMI vezetője, valamint a tagintézmény ve-

zető látja el. 
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Működési köre  Az iskolába való felvétel alapja a Tanulási Ké-

pességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-

zottság érvényes szakértői véleménye. 

Intézmény típusa  Általános iskola  

Általános középfokú oktatás  

  Szakiskola 

  Készségfejlesztő szakiskola 

Jogszabályban meghatározott közfeladata A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény szerinti közoktatási feladatok. 

  Sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó általános 

iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola. 

Gazdálkodási besorolása  Az intézmény gazdálkodó szervezettel, hozzáren-

delt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 

II/2.  A tagintézmény alapfeladatai, feladat ellátási rendje 

Az intézmény törvényes működését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg: 

- szakmai alapdokumentum (alapító okirat) 

- pedagógiai program 

- házirend 

- éves munkaterv 

- belső szabályzatok 

- jelen szervezeti és működési szabályzat 

Az alapdokumentumok a tagintézmény vezető irodájában, valamint az iskola honlapján te-

kinthetők meg. 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  

Pivár Ignác Tagintézményének szakmai alapdokumentuma szerint feladatai a következők: 

- általános iskolai nevelés-oktatás (1 – 8. évfolyam) 

(sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gyógypedagógiai nevelése-

oktatása, műveltséget megalapozó iskolai oktatása)
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- általános középfokú oktatás 

(sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása) 

 

  

speciális szakiskola (9E) készségfejlesztő speciális szakiskola (9-10. évfolyam) 

- szakmai középfokú oktatás – mezőgazdasági szakmacsoport 

(sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés illetve rész szakké-

pesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, gyógypedagógiai nevelése-oktatása) 

kerti munkás    háztartástan 

falusi vendéglátás 

családellátó 

II/3. A tagintézmény bélyegzője, lenyomata 

- Címeres körbélyegző 

Használatára jogosultak: iskola vezetősége, pedagógusok, iskolatitkár. 

Ez a bélyegző az aláírások hitelesítésére használható. 

- Hosszú bélyegző 

Használatára jogosultak: iskola vezetősége, pedagógusok, iskolatitkár. 

Ez a bélyegző az intézmény azonosítására szolgál különféle nyomtatványok kitöltésé-

nél, levélborítékokon stb. 

II/4. A tagintézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 
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III.  A tagintézmény szervezeti rendszere, irányítása 

III/1.  A tagintézmény vezetője 

Az iskola élén a tagintézmény-vezető áll, aki vezetői tevékenységét egyedül látja el, munká-

jába besegítenek a munkaközösség-vezetők. 

A tagintézmény vezető, valamint a felelős beosztású dolgozók feladatait a munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

Az iskola nyitvatartási idején belül 700 – 1630 óra között a tagintézmény vezető, vagy a mun-

kaközösség vezetők közül egy, külön beosztás szerint az iskolában tartózkodik. 

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a 

takarékos gazdálkodásért és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügy-

ben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

A tagintézmény-vezetője (intézmény vezetőjétől átruházott jogkörrel) felel a tanulói jogvi-

szony létesítéséért és megszüntetéséért, a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzé-

si rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

ellátásáért, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és 

gyermekbalesetek megelőzéséért, az SNI tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának meg-

szervezéséért. 

Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekinte-

tében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

A tagintézmény-vezető jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként a 

munkaközösség-vezetőkre, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

Az egységes hivatali működés megköveteli a külső és belső kommunikációs rend kialakítását. 

Ennek megfelelően a tagintézmény vezető szakmai feladatainak ellátása során, az intézmény 

fenntartása és működtetése kérdésében, kapcsolatot tart az EGYMI vezetőjével és az illetékes 

tankerület munkatársaival.
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III/2. A tagintézmény szervezeti felépítése 

TANKERÜLET 

 

Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 

Pivár Ignác Tagintézmény 

Tagintézmény-vezető 

iskolatitkár     munkaközösség-vezetők 

(alsó, felső, szakiskola) 

takarítók     osztályfőnökök, szaktanárok 

fűtő, karbantartó    gyógypedagógiai asszisztensek 

  portás 

  dajka 

III/3. A helyettesítés rendje 

A tagiskola vezető távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást – a tagis-

kola vezetőt a munkaközösség-vezetők helyettesítik. 

A tagintézmény-vezető tartós távolléte esetén – legalább kéthetes, folyamatos távollét – a tel-

jes jogkör gyakorlására külön intézkedésben ad felhatalmazást. 

III/4. Aláírási jogkör 

Az intézmény nevében aláírási joga a tagintézmény-vezetőnek van. 

A tagintézmény-vezető statisztika, túlóra elszámolás, tankönyvrendelés, gyermek- és ifjúság-

védelem, továbbtanulás, szülői felszólítás tanuló mulasztása esetén, versenyre nevezések… 

feladatát átruházhatja, ekkor a megbízott pedagógus hatásköre kiterjed a bélyegzőhasználatra, 

valamint az aláírásra is. 

A tagintézmény-vezető kizárólagos aláírásai jogkörébe tartozó iratok a tantárgyfelosztás, az 

órarend, a nevelői munkarend, felsőbb szervnek küldött, az iskola életére hatással bíró iratok. 

III/5. A tagintézmény nevelő-oktató munkájának ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése a tagintézmény-vezető feladata. 
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A tagintézmény-vezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit megha-

tározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer mű-

ködtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett a munkaköri le-

írás teremti meg. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit, ütemezését az éves munkaterv tartal-

mazza. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órára, az órán kívüli foglalkozá-

sokra, rendezvényekre, az iskolai élet minden területére. 

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az iskola törvényes működését, 

- segítse elő az iskolában folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonysá-

gát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 

- megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók munkavégzéséről, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével, kapcsolatos 

belső és külső értékeléshez. 

Belső ellenőrzést végző joga és kötelessége: 

- az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni, 

- az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni,  

- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni, 

- az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni, 

- az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozóval és fe-

lettesével, 

- hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést időben megismételni. 

Az ellenőrzött alkalmazott joga és kötelessége: 

- az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni, 

- az ellenőrzés módjára és megállapításaira vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző feletteséhez, 
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- köteles az ellenőrzést végző munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseket 

teljesíteni, 

- a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

Ellenőrzési feladatok: 

- az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jelle-

gű munkája, 

- munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartása, 

- belső ellenőrzési szabályzat, az iskolai munkatervhez igazodó éves ellenőrzési terv, 

- belső ellenőrzés rendszere és működése, 

- szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenysége, 

- pedagógusok munkavégzése, munkafegyelme, 

- pedagógusok adminisztrációs munkája, 

- pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszerei, eredményessége, 

- gyermek- és ifjúságvédelmi munka, 

- pedagógusok tervező munkája, tanmenetek, 

- nevelő-oktató munka eredményessége – tantárgyi eredménymérések, 

- intézményi önértékelési rendszer működése. 

 

IV. A tagintézmény működési rendje 

IV/1. A tagintézmény-vezető munkarendje 

A tagintézmény vezetője vagy a munkaközösség-vezetők közül legalább az egyiküknek az 

intézményben kell tartózkodnia annak lényegi működésekor.  

Egyébként munkáját az iskola szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben 

és időtartamban látja el. 

IV/2. A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeletet és a helyettesítési rendet a tagintéz-

mény-vezető állapítja meg az iskolai órarend függvényében. A napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell 

figyelembe venni. 

A pedagógusok munkaköri kötelezettségeit, a munkavégzés szabályait az Nkt. 20/2012. 

EMMI rendelet, valamint a munkaköri leírásuk tartalmazzák. 
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A pedagógusok teljes munkaideje (40 óra) a kötött munkaidőből (26 óra), valamint a ne-

velő-oktató munkával, vagy a gyerekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő fog-

lalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

Kötött munkaidőbe tartozó feladatok: 

- foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

- gyermekek, tanulók értékelése, 

- intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

a megszervezése, 

- a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével össze-

függő feladatok végrehajtása, 

- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglakozásnak nem minősülő felügyelete, 

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

- gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

- osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

- munkaközösség-vezetés, 

- az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

- hangszerkarbantartás megszervezése, 

- különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intéz-

mény telephelyei közötti utazás, 

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tan-

órai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

- tanulmányi kirándulás, 

- kollégiumban tanulók éjszakai felügyeletének megszervezése.  
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Kötött munkaidőbe tartozik továbbá az egyéb foglalkozások jelentős része, valamint a tan-

tárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás: 

- szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

- sportkör, tömegsport-foglalkozás, 

- egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő, tehetségfejlesztő foglalkozás, 

- napközi, tanulószoba, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

- pályaválasztást segítő foglalkozás, 

- közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

- diák-önkormányzati foglalkozás, 

- felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csopor-

tos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló cso-

portos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi kö-

zösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi 

foglalkozás, 

- tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házibajnokság, iskolák közötti verseny, baj-

nokság, 

- az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem való-

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozás. 

A kötött munkaidőn túli (26 óra és 40 óra között) feladatok: 

- felkészülés a tanítási órákra, egyéb foglalkozásokra, 

- dolgozatok összeállítása, javítása, 

- tanulmányi versenyek anyagának összeállítása, 

- kulturális műsorok, sportfoglalkozások forgatókönyvének elkészítése, 

- digitális napló alkalmazása esetén a haladási napló és az osztályzatok beírása, 

- részvétel továbbképzésen, 

- az iskola tanügy-igazgatási tevékenységében történő részvétel. 

 

IV/3. Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásá-

val a tagintézmény-vezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. 

Munkaköri leírásukat a tagintézmény-vezető készíti el. 
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IV/4. Az iskola tanulóinak munkarendje, a házirend 

Az intézmény házirendje tartalmazza a tanulók helyi joggyakorlásának formáit, a tanulók kö-

telességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók munkaidejének részletes szabályozását. A 

házirend betartása a tanulók, a pedagógusok és alkalmazottak, gyerekük képviseletében az 

iskolába látogató szülők számára kötelező. 

A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden év elején ismertetik az osztályfőnökök 

az első hét osztályfőnöki óráján, valamint a szeptemberi szülői értekezleten. A házirend egy-

egy példánya az osztálytermekben is megtalálható, ezen kívül megtekinthető a vezetői irodá-

ban, valamint az iskola honlapján. 

IV/5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama – Házirend is szabályozza 

Az oktatás-nevelés heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével. A tanítási órák 

időtartama 45 perc. Tanítási órák látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden 

egyéb esetben a látogatásra a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkez-

désük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben a tagintézmény-vezető tehet! Az intéz-

mény csengetési rendjét a Házirend tartalmazza. Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség sze-

rint az udvaron, illetve a folyosókon töltik felnőtt ügyelet mellett, vigyázva saját maguk és 

társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok és a gyógypedagógiai 

asszisztensek felügyelik. 

IV/6. Az intézményben tartózkodás rendje, nyitva tartás – Házirend is szabályoz 

Az iskola épületét szorgalmi időben hétfőtől péntekig 700 órától 2030 óráig tartjuk nyitva, eb-

ben az időintervallumban végeznek munkát a dolgozók.  

Rendezvények és terembérlés esetén a nyitva tartásra a tagintézmény-vezető ad engedélyt. 

A tanítási szünet ideje alatt az iskolában csak a munkáját végző dolgozó tartózkodhat. 

Tanítási időben az ügyelet 700 órától 1630-ig tart.  

A tanuló a tanítási idő alatt (2012. CXX törvény – A rendőrségről) 

- a nevelési-oktatási intézmény által kiállított igazolással, 

- a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolással hagyhat-

ja el az oktatási intézményt. 

A kiállított írásbeli igazolások másolati példányával az oktatási intézménynek rendelkeznie 

kell, melyet a következő tanév elejéig meg kell őrizni. 

Hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 óra és 1600 óra között, pénteken 

1300 óráig. 
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Az épületbe belépő szülőket, látogatókat a portás igazítja el. 

A hivatalos ügyintézésen túl a szülőknek az iskola épületén kívül kell várakozniuk.  

Az elsős tanulók szülei a beszoktatás ideje alatt kísérhetik gyermekeiket a terembe. 

IV/7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje – Házirend is 

szabályoz 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit a beosztási rend alapján rendeltetésüknek megfelelően, 

az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 

Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős: 

- tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, a közösségi tu-

lajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola rendjéért, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 

Ennek érdekében: 

- az iskola minden dolgozója és tanulója minden tanévben szervezett formában tűz- és 

balesetvédelmi, valamint munkavédelmi oktatásban részesül, 

- szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett rongálás esetén a tanuló szülei, illetve a 

dolgozó felé kártérítési igénnyel lép fel az iskola; a tanulói károkozásról határozatban 

kell értesíteni a tanuló gondviselőjét, 

- az iskolai védőnő köteles feltöltött mentőládáról gondoskodni a tagintézmény vezetői 

irodában és az orvosi rendelői szobában. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termek zárásáért a dolgozó a felelős.  

A tantermek és egyéb helyiségek kulcsait az iskolatitkár irodájában tároljuk. 

Az osztálytermekben a tanulók csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak. A terem rendjéért, 

berendezési tárgyaiért, zárásáért az órát tartó pedagógus, valamint az osztály gyermekfelügye-

lője, gyógypedagógiai asszisztense felel. 

A számítástechnikai teremben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók. A 

számítógép üzembe helyezését, az egyes műveleteket tanári engedéllyel végezhetik a tanulók. 

A terem vagyonvédelméért, zárásáért az ott órát tartó nevelők a felelősek. 

A teremben tapasztalt rendellenességről a mindenkori számítástechnika tanár ad jelzést a ve-

zetés felé. 

A tornaterem az elkészített beosztás szerint üzemel. A tornateremben csak a szakórát tartó 

pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A tornatermet foglalkozások végén és szü-

netben zárni kell. 
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Az öltözőbe a foglalkozások előtt 10 perccel érkezhetnek a gyerekek. Az öltöző rendjéért az 

osztály gyermekfelügyelője, asszisztense felel. A tanuló értékeikért felelősséget nem válla-

lunk. 

A tornaterembe csak tiszta tornacipőben lehet belépni! 

A tankonyha vagyonvédelméről, állagmegóvásáról, rendjéről az ott dolgozó beosztott peda-

gógus gondoskodik. A tankonyhán csak szakórát tartó pedagógus jelenlétében tartózkodhat-

nak a tanulók! 

Az üvegház különösen balesetveszélyes hely, ezért csak szakórát tartó pedagógus jelenlétében 

tartózkodhatnak ott a tanulók. Az üvegházban található eszközök vagyonvédelméért, balese-

tek megelőzéséért az ott szakórát tartó pedagógus felel. 

IV/8. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje  

Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadását – ha az nem sérti az alapfeladatok 

ellátását – a tagintézmény-vezető, valamint az iskolatitkár szervezi meg. Az iskola helyiségeit 

üzleti, sportolási vagy más céllal igénybevevő külső bérlők, az adott helyiség átadásáról szóló 

bérleti szerződés szerint tartózkodhatnak az épületben. A bérlőket a bérleti szerződésben fog-

laltak alapján vagyonvédelmi és kártérítési kötelezettség terheli. Kötelesek betartani a házi-

rendet, illetve a munka- és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

IV/9. Dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat és a kapu előtti 5 méter sugarú te-

rületrészt – a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intéz-

ményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken (színház, mozi látogatás, kirándu-

lás, osztályprogram…) tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! 

A nemdohányzók védelméről szóló az 1999. évi XLII. törvény 4&-ában meghatározottak vég-

rehajtásáért felelős az intézmény munkavédelmi felelőse. 

V. Tanórán kívüli foglalkozások – házirend is tartalmazza 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi, iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres 

foglalkozások működnek: 

- napközi otthon, 

- tanulószoba, 

- szakkörök, 
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- iskolai sportkör foglalkozások, 

- tömegsport foglalkozások, 

- felzárkóztató foglalkozások, 

- egyéni foglalkozások, 

- tehetséggondozó foglalkozások, 

- logopédia. 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthon működési 

rendjét a munkaközösségek állapítják meg az SZMSZ előírásai alapján, azt rögzítik a Házi-

rendben. 

A napközis foglalkozásról való eltávozást csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alap-

ján történik a napközis nevelő engedélyével. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes, tanév elején történik, és egy tanévre 

szól. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (megnevezés, heti óraszám, vezető neve, mű-

ködésének időtartama…) minden tanév elején az iskolai tantárgyfelosztásban kell rögzíteni. 

VI. A tagintézmény közösségei, kapcsolatai 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvé-

nyesíthetik. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény 70.&-a alapján a nevelési-oktatási intézmény pedagó-

gusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó 

és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pe-

dagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési-oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más jog-

szabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslat-

tevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, 

kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással 

dönt. 
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A nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni tanácskozási joggal a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó konferencia, 

- tájékoztató és munkaértekezletek (havi gyakoriság), 

- nevelési értekezlet (évente legalább egy alkalom), 

- rendkívüli értekezlet (szükség szerint). 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása a tagintézmény-vezető és válasz-

tott képviselőjük útján valósul meg – különböző értekezleteken, megbeszéléseken. 

Az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül értesítik a neve-

lőket. 

A köznevelési törvény 71. &-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében, ellenőrzésében. A munkaközösségek segít-

séget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközössé-

gek alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 

gyakornok vezetőtanárának megbízására. 

Az intézményben három munkaközösség működik: 

- alsós munkaközösség, 

- felsős munkaközösség, 

- szakiskolai munkaközösség. 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredmények rögzítése, az információáramlás biztosítása az iskola vezetése és a 

pedagógusok között. Munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacso-

portok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy a tagiskola vezető döntése alapján. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy a tagintézmény-

vezető bízza meg. 

A szülői szervezetek hatáskörét a Nkt. 73.&-a szabályozza. A szülői közösség egyetértési 

joggal rendelkezik a szülőket anyagilag is érintő ügyekben. Véleményezési joga van az 

SZMSZ szülőket is érintő rendelkezéseiben, a Házirend elfogadásakor. 
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A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

- szülői értekezlet, fogadóóra, 

- nyílt nap, 

- szükség esetén családlátogatás, 

- iskolai rendezvények, 

- aktuális témában nevelési tanácsadás, szülői vélemények kikérése, 

- írásbeli kapcsolattartás, tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül. 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll, osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás 

alapján végzik. 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a 

tagiskola vezető, az osztályfőnökök, valamint a szaktanárok tájékoztatják. 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mű-

ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A DÖK saját szervezeti és mű-

ködési szabályzata szerint működik. 

A DÖK tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja. 

A Nkt. 48.&-a 4. pontja értelmében a DÖK véleményét be kell szerezni: 

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési-, véleményezési-, és tájékozó-

dáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. 

Az érdekképviseleti szervek munkahelyi vezetőivel a tagintézmény-vezető tartja a kapcso-

latot. 

VII. A tagintézmény külső kapcsolatai, a kapcsolattartás formái 

Az iskolát külső kapcsolatokban a tagintézmény-vezető képviseli. 

A tagintézmény kapcsolatai külső szervekkel: 

- Tankerület 

- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok 

- helyi nevelési tanácsadó 
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- helyi oktatási intézmények vezetői, pedagógusai 

- helyi társadalmi egyesületek 

- egyházak helyi gyülekezetei 

- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Madách Imre Művelődési Központ 

- Városi Könyvtár 

- Göncöl-ház 

- rendőrség 

- egészségügyi szolgálat 

- helyi önkormányzat 

- kormányhivatal 

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző  

- városi sportintézmények 

Az iskola külső kapcsolatainak ápolása és bővítése a tagintézmény-vezető feladata, aki jogkö-

rét átruházhatja megbízott pedagógusokra. 

A fenti szervezetekkel, intézményekkel, társadalmi szervekkel a kapcsolattartás módja: 

- személyes konzultáció, megbeszélés,  

- telefonos kapcsolattartás, 

- postai út, 

- e-mail, web. 

Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat közös feladata a tanulók veszélyeztetettségének meg-

előzése és megszüntetése. Ha az iskola a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszkö-

zökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, mellyel az iskola 

közvetlenül a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön keresztül tartja a folyamatos kapcsolatot. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységének célja a prevenció, azaz munkáján ke-

resztül a gyermek problémáinak minél korábbi felismerése, hatékonyabb kezelése, súlyosabbá 

válásának megelőzése. Munkájának alapfeltétele, hogy megismerje az érintett tanuló családi 

hátterét, környezetét, kortársi és baráti kapcsolatait. 

Az osztályfőnökök, pedagógusok, szülők, valamint a tanulók jelzése alapján gyermekbántal-

mazás védelme érdekében, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszé-

lyeztető tényező esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot (ismételt igazolatlan hiányzás, szü-
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lők tartós betegsége, alkoholizálás, negatív irányú baráti befolyásoltság, család nehéz anyagi 

helyzete, bűnöző családi környezet…). 

A feltárt káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására pedagógiai eszközökkel törek-

szik, melyek során többféle beavatkozást tehet – családlátogatás, nevelési segítség, életvezeté-

si tanácsadás, fejlesztő, felzárkóztató iskolai program, támogatásra, természetbeni juttatás 

iránti kérelemre javaslat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat az oktatási intézmény jelzéseit fogadja és a probléma megoldása 

érdekében intézkedéseket tesz. A Gyvt. 17.& (2) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmé-

nyek kötelesek: 

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, illet-

ve más veszélyeztető magatartás esetén. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek a Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés 

keretében végzett feladatai: 

- részletes pedagógiai jellemzés készítése, 

- hatósági beavatkozás kezdeményezésekor szükséges nyomtatványok kitöltése, 

- iskolai mulasztások jelzése, 

- szükség szerinti esetmegbeszéléseken történő részvétel, 

- képviseli az iskolát a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermek elhelyezési érte-

kezletén, 

- kezdeményezi és propagálja a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében a Gyer-

mekjóléti Szolgálat felvilágosító programját a szülők, gyereke és pedagógusok köré-

ben (drog, alkohol, dohányzás), 

- kikéri a Szolgálat véleményét a magántanulóvá való nyilvánításhoz. 

Iskolai mulasztások jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé: 

- Az iskola kötelezettsége, feladata tanköteles tanuló esetében az első igazolatlan mu-

lasztáskor a szülőt értesíteni. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazo-

latlan hiányzás következményeire. 

- Ha egy tanítási évben a tanköteles korú tanuló igazolatlanul többet mulaszt 10 óránál, 

az iskola vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt, a szabálysér-

tési hatóságot, a kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Szolgálatot a szülők elleni sza-

bálysértési eljárás kezdeményezése céljából a tankötelezettség be nem tartása miatt. 
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- Az ifjúságvédelmi felelős köteles a mulasztást jelezni 30 óra igazolatlan hiányzás ese-

tén a szabálysértési hatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat felé, 50 óra igazolatlan hi-

ányzás esetén a jegyző és a kormányhivatal felé is jelzést küld. 

Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé kell tennie a gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó fontosabb intézmények (pl.: Gyermekjóléti Szolgálat, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon…) címét, illetve telefonszámát. 

A szakszolgálattal kapcsolatot tartunk a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsé-

geinek, sajátos nevelési igényének megállapítása céljából, a szakszolgálati vizsgálathoz peda-

gógiai jellemzést készítünk a tanulóról. A szakszolgálat a tanuló vizsgálatát követően szakvé-

leményt készít, melyet megküld az intézménynek és a szülőnek. Az iskola a szakvéleményt 

nyilvántartja, figyelemmel kíséri annak határidejét, kéri a szakszolgálattól a kontrollvizsgálat 

elvégzését. 

Az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás rend-

jét, az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény és annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998 

(IX. 3.) NM rendelet szerint végzi.  

VIII. Az iskolai tankönyvellátás rendje – Házirend is szabályoz 

A tankönyvellátás feladatait a megbízott tankönyvfelelős látja el az adott jogszabályoknak 

megfelelően. 

IX. Az iskolai könyvtár működési rendje 

Intézményünk meglévő könyvállománya nem rendelkezik a jogszabályban előírt alapfeltéte-

lekkel (3000 dokumentum, szabadpolcos rendszer, könyvtáros tanár/tanító megléte), így nem 

vonatkoznak rá az iskolai könyvtárra előírtak. 

Azonban az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének, olvasó-

vá nevelésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata 

a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjtése, nyilvántartása, őrzése, gon-

dozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése. 

A könyvtár nyitvatartási rendjét az iskola éves munkatervében pontosan meg kell határozni, 

nyilvánosságra kell hozni, ki kell függeszteni. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói és tanulói. 

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért az ezzel a 

feladattal megbízott pedagógus felel, feladatai a munkaköri leírásban találhatók. 
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A könyvállományt kezelő anyagilag felel a könyvállományért. 

Az olvasó az általa elveszített, megrongálódott dokumentumot beszerzéssel, forgalmi érték 

megtérítésével, vagy másolási- és kötési költségek átvállalásával köteles rendezni. 

A könyvtár gyűjtőköre: 

- Az intézményben folyó nevelő-oktató munka fejlesztését, diákok tanulását, kikapcso-

lódását segítő dokumentumok, 

- helyi tantervben meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányok, 

- tananyaghoz kapcsolódó, vagy azt kiegészítő szép- és ismeretközlő irodalom, 

- tanári segédkönyvek, gyógypedagógiai és pszichológiai szakkönyvek, 

- pedagógiai és módszertani folyóiratok, 

- hangfelvételek, dvd-k, számítógépes programok… 

- tartós tankönyvek. 

X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők – Házirend tartalmazza az óvó, védő 

intézkedéseket 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látha-

tó eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola 

tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felsze-

relését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz…), 

- tűz, 

- robbantással történő fenyegetés. 

A rendkívüli esemény észlelése után a tagintézmény-vezetője, vagy az intézkedésre jogosult 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott ütemű csengőszóval riasz-

tani kell, valamint hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. Az épületet a tanuló-

csoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található kiürítési terv alap-

ján kell elhagyniuk. 

Az intézkedésért felelős személynek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg gondos-

kodnia kell az alábbi feladatokról is: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitása, 

- a közművezetékek elzárása, 

- vízszerzési helyek szabaddá tétele, 
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- elsősegélynyújtás megszervezése, 

- a rendvédelmi és katasztrófaelhárító szervek tájékoztatása, fogadás. 

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

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért a tagintézmény-vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. 

A gyakorlat megszervezéséért a tagintézmény-vezetője a felelős. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szom-

bati napokon be kell pótolni! 

XI. Balesetek megelőzésére tett intézkedések – Házirend tartalmazza az óvó, védő intéz-

kedéseket 

A tanuló- és gyermekbalesetnél rögzíteni kell az esetet (NEMFI honlapja – Baleseti jegyző-

könyv Nyilvántartó rendszere). Az iskolatitkár feladata a bejelentési kötelezettség maradékta-

lan teljesítése a munkavédelmi felelős bevonásával. 

A baleset helyén tartózkodó dolgozónak intézkednie kell a balesetet szenvedett ellátásáról. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbalesetet ki kell vizsgálni, fel 

kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről előírt nyomtat-

ványon jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak 

(kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő 8. napig), egy példányát át kell 

adni a tanulónak, egy példányát pedig az iskola őrzi meg. 

Súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni az intézmény fenntartójának. Súlyos baleset kivizs-

gálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell be-

vonni. 

Súlyos az a baleset, amely a sérült halálát, valamely érzékszerv elvesztését, illetve jelentős 

mértékű károsodását, egészségkárosodást okozott, súlyos csonkulás történt, a beszélőképesség 

elvesztése vagy torzulása, bénulás, illetve elmezavar keletkezett. 

A kivizsgálás során lehetővé kell tenni, hogy a szülői szervezet és a DÖK képviselője részt 

vehessen a kivizsgálásban. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hason-

ló esetek megelőzésére - minden tanév első osztályfőnöki óráján balesetvédelmi oktatásban 

kell részesíteni a tanulókat, az ismertetés tényét és tartalmát az osztálynaplóban dokumentálni 

kell. 
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XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása – Házirend is szabá-

lyoz 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény és annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII. 3.) EMMI rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX. 3.) 

NM rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos hetenként egy alkalommal, a védőnő hetente két napon tartózkodik az iskolá-

ban. A napok kijelölése az adott tanév szeptember 15-ig történik meg. 

A diákok szűrővizsgálatainak tervezett időpontját a tanári szobában kifüggeszti a védőnő. 

Az iskolaorvos és védőnő feladata: 

- az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alka-

lommal történő szűrővizsgálata, a vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetén a tanuló 

gondozásba vétele, 

- a pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak ellátása, 

- a megelőző szűrővizsgálat és az egészségügyi problémákkal küzdő gyerekek szakor-

vosi rendelésre utalása, rendszeres ellenőrzésük, 

- felvilágosító előadások tartása egészségnevelő céllal, 

- a tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi és szükség esetén szakorvosi 

szűrővizsgálat alapján könnyített vagy gyógytestnevelés órára osztják be, illetve fel-

mentik a testnevelés óra látogatása alól. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a tagintézmény-vezetője 

megállapodást köt a Városi Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a Foglalkozás-egészségügyi 

Szolgálat vezetőjével. 

A megállapodásnak biztosítania kell  

- az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként meg-

határozott napokon és időpontban),  

- a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését (fogászat évente 2 alkalom-

mal, tüdőszűrés évente 1 alkalommal), 

- a tanulók fizikai állapotának mérését (évente 2 alkalommal), 

- továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát (évente 1 

alkalommal), 

- a tanulóknak az iskolai védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát (ha-

vonta 1 alkalommal, illetve szükség szerint). 



 Cházár András EGYMI Kollégium Pivár Ignác Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

174 

XIII. Intézményi hagyományok ápolása, rendezvények 

Iskolánk pedagógusai folyamatosan törekszenek kialakult hagyományaink megőrzésére és 

újak teremtésére. Fontosnak tartjuk a hagyományápolást, mert ez segíti intézményünk arcula-

tának kialakulását, öregbíti hírnevünket, erősíti tanulóink és szüleik kötődését. 

Kiemelkedő nemzeti ünnepeink megünneplésére tanulóink műsort adnak. Az ünnepek, meg-

emlékezések szervezési felelőseit a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulók minden tagjának megjelenése kötelező. 

Az ünnepélyen lehetőség szerint sötét szoknyában/nadrágban és fehér blúzban/ingben jelenje-

nek meg a gyerekek és dolgozók. 

Az iskola épületét is fel kell díszíteni, lobogózni az ünnepnaphoz méltóan. 

Iskolai ünnepélyek tartása idején az iskola munkarendje a tagintézmény-vezető döntése sze-

rint módosul. 

Intézményünk hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

- iskolai tanévnyitó ünnepély, az elsősök fogadása és köszöntése, első szülői értekezlet 

- tanulók búcsúztatása, szalagavató, ballagás, végzős diákok ünneplése 

- nemzeti ünnepekről való megemlékezés faliújságok, plakátok és ünnepi műsorok ké-

szítésével – 1956. október 23-a; 1848. március 15-e 

- Mikulás ünnep és karácsony – közös ünnep, osztályszintű karácsony 

- farsangi jelmezfelvonulás, kézműveskedés, fánksütés 

- téltemető, nyuszi várása 

- komplex tanulmányi versenyek 

- sportversenyek 

- szavalóverseny 

- Anyák napja 

- Madarak és Fák Napja 

- mesetusa 

- rajzversenyek 

- nyári táborok 

- Gyermeknap – játékok, vetélkedők, kirándulások 

- egészségnevelési nap 

XIV. Tanulóval szembeni fegyelmi eljárás – Házirend is szabályoz 
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A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak 

szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról a tagintézmény-vezetője 

dönt. A fegyelmi eljárás szabályaiban, az előkészítésben és lebonyolításban a 20/2012. (VIII. 

3.) EMMI rendelet 53-61&-ban foglaltak az irányadók. (Melléklet) 

XV. Elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítése, a hitelesített és tá-

rolt dokumentumok kezelése 

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell nyom-

tatni, a kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. A hitelesítést a tagintézmény-vezető, illetve az 

iskolatitkár végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári 

példánya. 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum-

rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az EGYMI vezetője al-

kalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

- tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

- október 1-jei pedagógus és statisztikai adatok. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá a tagintézmény-vezetőjének szervergépén 

tároljuk. A géphez való hozzáférés jogát a tagintézmény-vezető adja meg az erre felhatalma-

zott személyeknek. 

Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt vírusellenőrzést 

és vírusirtást kell végezni. 

Az elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell végezni. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és meg-

semmisítése az általános szabályok szerint történik. 

Az elektronikus úton előállított, hiteles és tárolt elektronikus iratok kezeléséért a tagintéz-

mény-vezetője és az iskolatitkár felelős. 
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XVI. Tanuló által készített dolgok díjazása 

Az iskola a tanuló jogutódjaként szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába ke-

rült dolog felett, amelyet a tanuló állított elő, vagy amely a tanuló jogviszonyából eredő köte-

lezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói viszonyhoz kapcsolódó, azonban 

az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor jött létre. 

A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra átruházza. Ezen termékek 

alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolgok így a vagyoni jog átruházása esetén a díjazás 

mértékében a tanuló és az iskola minden alkalommal köteles külön megállapodást kötni.  

XVII. Adatkezelés 

Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak. 

Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a ma-

gasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai 

adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de 

ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes. 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az Adatkeze-

lési szabályzat szerint (melléklet). 
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MELLÉKLETEK 

Munkaköri leírások (vázlat) 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ 

1. Az intézményvezető utasítására óralátogatásokat végeznek. 

2. Segítik a pályakezdők, új nevelők beilleszkedését. 

3. Szervezik a munkaközösségeken belüli egységes pedagógiai eljárásokat. 

4. Érdemi információt nyújtanak a munkaközösség tagjai munkájának megítéléséhez. 

5. Felelős véleményt alkotnak tantárgy, tantárgycsoport helyzetéről, gondjairól és fejlesztési feladatairól. 

6. Munkaközösségi foglalkozásokat szerveznek. 

7. Írásbeli beszámolókat készítenek munkájukról, a munkaközösség munkájáról. 

8. Figyelemmel kíséri a felzárkóztatást, tehetséggondozást. 

9. Szintfelmérések és tanulmányi teljesítmények egységes munkaközösségi szintű kimenetvizsgálatának 

lebonyolítását szervezi, irányítja. 

10. Szorgalmazza az új módszerek kipróbálását. 

11. Ellenőrzi a tanmeneteket, havonként a naplókat, munkaidő kimutatásokat. 

OSZTÁLYFŐNÖK 

1. Adminisztratív tevékenység az osztálynaplóban (órarend, intézkedések, mulasztások, magatartás és 

szorgalom érdemjegyek bejegyzése) 

2. Tankötelezettségi törvény végrehajtása (felhívás, feljelentés) 

3. Kapcsolattartás (szülők, napközis nevelő, szaktanár, DÖK…) 

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység (szükség esetén környezettanulmány, családlátogatás…) 

5. Statisztika (tanév eleje, október elseje, félév, év vége) 

6. Ellenőrző, bizonyítvány, anyakönyv kitöltése 

7. Beiskolázás, pályaválasztás figyelemmel kísérése 

NAPKÖZIS NEVELŐ 

1. Adminisztratív tevékenység 

2. Napközis foglalkozási terv készítése 

3. Kapcsolattartás (szülők, osztályfőnökök, szaktanárok…) 

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 

5. Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

6. Napközis statisztika (tanév eleje, október elseje, félév, év vége) 

7. Részvétel a munkaközösségi üléseken, továbbképzéseken, iskolai rendezvényeken, fogadóórán, szülői 

értekezleten 
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GYÓGYPEDAGÓGUS 

1. Köteles tiszteletben tartani a tanítási óra védelem (pontos órakezdés, órabefejezés, a tanítási óráról csak 

rendkívüli esetben jöhet ki…). 

2. Az intézmény zavartalan működését biztosító rendelkezések ismerete, egységes alkalmazása (SZMSZ, 

Házirend, PP..) 

3. Ügyiratok kezelése 

4. Köteles hiányzását bejelenteni, a szakszerű helyettesítéshez szükséges dokumentumokat leadni, várható 

munkába állás időpontját előre jelezni, hivatalos távollétét időben közölni, erről igazolást hoz-

ni,szívességi távolmaradáshoz tagintézmény vezetői engedélyt kérni. 

5. Minden olyan, a nevelő-oktató munkával összefüggő feladat, amellyel a tagintézmény vezető, illetve a 

munkaközösség-vezető megbízza. 

6. Helyettesítés 

7. Adminisztratív tevékenység (tanítási órák beírása, aláírása, intézkedések adminisztrációja, érdemjegyek 

bejegyzése…) 

8. Szintfelmérés, kimenetvizsgálat 

9. Részvétel munkaközösségi üléseken, továbbképzéseken, iskolai rendezvényeken. 

10. Kapcsolattartás (szülő, osztályfőnök, napközis nevelő) 

11. Szülői értekezleten, fogadóórán való részvétel 

12. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS, GYERMEKFELÜGYELŐ 

1. Munkája során köteles együttműködni gyógypedagógusokkal, pedagógusokkal, napközis nevelőkkel, a 

tanulók szüleivel. 

2. Fejlesztő, korrekciós foglakozások végzése gyógypedagógus, pedagógus irányításával, ellenőrzésével. 

3. Foglalkozásokhoz szükséges szemléltető eszközök készítése, előkészítése. 

4. Szabadidős foglakozások szervezése, levezetése. 

5. Szakszerű ügyelet, gyermekfelügyelet ellátása. 

6. Egyéni és csoportos gyermek-kísérés. 

7. Mindazoknak a gyermekvédelmi feladatoknak az ellátása, amelyet számára a gyógypedagógus, pedagó-

gus átruház. 

8. Személyes megjelenésével, magatartásával, beszédével elősegíti a tanulók pozitív személyiségjegyeinek 

kialakítását. 

9. Kapcsolatot tart az osztályfőnökkel. 

10. Minden, munkájával összefüggő feladatot köteles ellátni, amivel az iskola vezetése megbízza. 
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ISKOLATITKÁR 

1. Elvégzi az iktatási és postázási feladatokat, szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot. 

2. Kezeli a diákokról és pedagógusokról, technikai és adminisztratív dolgozókról szóló nyilvántartásokat. 

Bejelenti az adatok változását. 

3. Dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő betartásával. 

4. A postai küldeményeket előkészíti, róluk nyilvántartást vezet. 

5. Diákigazolványok rendelése, adminisztrálása, ideiglenes diákigazolvány kiállítása. 

6. Vasúti arcképes igazolvány igénylése, érvényesítése. 

7. Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. 

8. Pedagógiai és adminisztrációs írásos anyagokat sokszorosít. 

9. Fogadja az e-mail-eket, azokat továbbítja az illetékes személyek felé. 

10. Kapcsolattartás vendégekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, tanulókkal 

 

 



 Cházár András EGYMI Kollégium Pivár Ignác Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

180 

Fegyelmi eljárás 

I. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény nevelőtestülete feladatkörébe tartozó ügyek közül az alábbiakat 

ruházza át: 

1. Súlyos és vétkes kötelességszegés esetén a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

döntést a tagintézmény-vezetőre ruházza át. 

2. A fegyelmi bizottság legalább három tagjának kiválasztását az adott fegyelmi 

vétség ismeretében a tagintézmény-vezetőre ruházza át. 

3. A fegyelmi büntetés meghozatalát a fegyelmi bizottságra ruházza át. 

Az átruházott jogkör gyakorlói kötelesek a fegyelmi eljárás lefolytatása után három napon 

belül a tagintézmény nevelőtestületének beszámolni az egyeztető eljárásról (amennyiben sor 

került erre), a meghallhatásról és a fegyelmi tárgyalásról, valamint a fegyelmi határozatról. 

II. A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljá-

rást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fe-

gyelmi eljárás részletes szabályai 

1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez el-

vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és 

a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kis-

korú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.  

A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Ebben a levélben meg kell nevezni az egyez-

tető eljárást lefolytató nagykorú személyt is. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesí-
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tés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető 

eljárás lefolytatását.  

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, 

(kollégiumba) történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Harmadszori kötelességszegés esetén 

a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárás-

ban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet el-

szenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás foly-

tatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségé-

ben meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvános-

ságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatás technikai feltételeinek biztosításáról (így különösen megfelelő 

terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a tagintézmény-

vezető feladata.  

Az egyeztető eljárás vezetését bármely nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenve-

dő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. Az egyeztető eljárás vezetésére a tagin-

tézmény-vezető kéri fel a tagintézményben dolgozó nagykorú személyt, majd az érintett felek 

írásbeli értesítésében megnevezi az egyeztető eljárás lefolytatásával megbízandó személyt. 

Amennyiben a tagintézmény-vezető által felkért személyt valamelyik fél nem fogadja el, új 

személyről kell gondoskodni. 

2. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részlete szabályai 

A fegyelmi eljárás részletes szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (továb-

biakban: R.) foglaltak alapján az alábbiakban határozzuk meg. 

 

Döntés a fegyelmi eljárás megindításáról: 
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Ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a tanuló kötelességeit súlyosan és vétke-

sen megszegte fegyelmi eljárás indítható ellene. A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelő-

testülettől kapott átruházott jogkörénél fogva a tagintézmény-vezető dönt. Tíz év alatti tanu-

lóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. 

Értesítés: 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tagintézmény-vezető értesíti a tanulót, kiskorú tanuló 

szülőjét, (a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétség-

gel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját) értesí-

teni kell. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a szabályszerű értesítés ellené-

re a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést 

igazolhatóan (tértivevény) oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a 

tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.  

Kiskorú tanuló esetén a  fegyelmi eljárásba a  szülőt minden esetben be kell vonni. A  fe-

gyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalma-

zott képviselője is képviselheti. 

Meghallgatás: 

A fegyelmi eljárás során, a fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót meg kell hallgatni, és biztosí-

tani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatás során a tanuló elismeri a 

terhére rótt kötelességszegést, akkor ezt jegyzőkönyvben rögzíteni kell, s a fegyelmi tárgyalás 

lefolytatása nélkül fegyelmi büntetést kell hozni. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson 

a szülő részvételét biztosítani kell.  

Tárgyalás: 

Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisz-

tázása egyébként indokolja, akkor tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét meg kell hívni. 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestülettől kapott átruházott jogkörénél fogva a tagintézmény-

vezető által kijelölt legalább háromtagú bizottság folytatja le. A kijelölt tagok csak érintettség 

esetén utasíthatják vissza a kijelölést. A fegyelmi bizottság elnökét a fegyelmi bizottság saját 

tagjai közül választja meg.  A fegyelmi tárgyalást az elnök vezeti. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően is-

mertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 
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A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a köte-

lességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. A jegyzőkönyvet az iskolatitkár vezeti. Akadá-

lyoztatása esetén a fegyelmi bizottság egyik tagja a jegyzőkönyvvezető. Szó szerint kell rögzí-

teni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a 

szülő kéri.  

Az eljárás (tárgyalás) során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, (gazdál-

kodó szervezetet) az őket érintő kérdésekben az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véle-

ményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást folytat le.  

Bizonyítási eszközök:  

• a tanuló és a szülő nyilatkozata,  

• az irat,  

• a tanúvallomás,  

• a szemle  

• és a szakértői vélemény. 

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni. 

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kisko-

rú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. Ebben az esetben a tíz év alatti korhatárra vonat-

kozó rendelkezést nem kell alkalmazni. 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-

oktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítha-

tó meg. A fegyelmi büntetést a tagintézmény nevelőtestületétől átruházott jogkörénél fogva a 

fegyelmi bizottság hozza meg az Nkt. 58. §-ának figyelembevételével. 
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Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás 

megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a ha-

táridőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

Az eljárás során hozott határozatok: 

1. Megszüntető határozat: 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha  

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,  

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,  

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,  

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy  

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

2. Fegyelmi büntetést meghozó határozat: 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, 

az f) pontban és az e) pontban meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés ese-

tén a tagintézmény az Nkt. 58. § (5) bek. szerint jár el. 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestülettől kapott át-

ruházott jogkörénél fogva a fegyelmi bizottság hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormány-

zat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglal-

tak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosz-

szabb: 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál 
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b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

A fegyelmi határozatban ennek megfelelően rendelkezni kell a fegyelmi büntetés hatályáról 

(időintervallumáról) is.  

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartam-

ra felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés hatálya során a tanuló újabb kötelességszegést követ el, 

akkor a fegyelmi büntetés végrehajthatóvá válik. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor is-

mertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága 

vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének (ha a gazdálkodó szervezet képvise-

lője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek). 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. Ezt 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

A fegyelmi határozat formai és tartalmi követelményeit a R. 58. § (5)-(7) bek. tartalmazza. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

Az első fokú határozatot a tagintézmény-vezető és a fegyelmi bizottság elnöke írja alá.  

Jogorvoslati eljárás az elsőfokú határozattal szemben: 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fel-

lebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az el-

sőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához (fenntartóhoz). A felterjesztéssel együtt az ügy 
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valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vo-

natkozó véleményével ellátva.  

Az Nkt. 37. § (3) bek. szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést: 

a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kol-

légiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 

kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a 

döntést 

a) megváltoztathatja, vagy 

b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

Fegyelmi határozat végrehajthatósága: 

Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, amit a fegyelmi határozatban rögzíteni 

kell. Ebben az esetben is biztosítani kell az elsőfokú határozattal szembeni jogorvoslati lehe-

tőséget. 

 

 

 



 Cházár András EGYMI Kollégium Pivár Ignác Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

187 

Adatkezelési szabályzat  

1. Általános rendelkezések  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötele-

zettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.  

1. 1. Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el. Adatkeze-

lési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása  

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése  

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogvi-

szonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart  

- az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése  

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése  

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása  

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése  

- a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása  

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és 

részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szemé-

lyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

1. 2. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

- Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi munka-

vállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.  
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- Az adatkezelési szabályzat az igazgató jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  

- Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogvi-

szony esetén a tanuló – a kiskorú szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor 

az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni 

kell. A tanulói adatkezelés időtartama az intézménybe való jelentkezéstől kezdődően 

legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig ter-

jedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyek-

re vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az 

adatkezelést meg kell szüntetni.  

- Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói 

jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka Törvény-

könyve 46. § (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűné-

sét követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogsza-

bályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az 

adatkezelést meg kell szüntetni. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre  

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44. §-a rögzíti. Ezek az adatok kötele-

zően nyilvántartandóak az alábbiak szerint:  

2. 1. Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait:  

2. 1. 1. Az intézmény kezeli a Közoktatási Információs Rendszerében nyilvántartott, a jogsza-

bály által meghatározott munkavállalói adatokat  

a) nevét, anyja nevét  

b) születési helyét, idejét  

c) oktatási azonosító számát  

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus 

szakvizsga, PhD megszerzésének idejét  

e) munkaköre megnevezését  

f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját  

g) munkavégzésének helyét  
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h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét  

i) vezetői beosztását  

j) besorolását  

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát  

l) munkaidejének mértékét  

m) tartós távollétének időtartamát  

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését  

2. 1. 2. Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat  

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  

b) állampolgárság  

c) TAJ száma, adóazonosító jele  

d) a munkavállalók bankszámlájának száma  

e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje  

f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma  

g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen  

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása  

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok  

- korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja  

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos 

adatok  

- idegen nyelv ismerete  

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR száma  

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma  

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, az alkalma-

zott egészségügyi alkalmassága  

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek  

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony  

- fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés  

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 

és annak jogosultja  

- szabadság, kiadott szabadság  

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei  
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- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei  

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei  

- a többi adat az érintett hozzájárulásával  

2. 2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

2. 2. 1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jogsza-

bály által meghatározott tanulói adatokat  

- nevét  

- nemét  

- születési helyét, idejét  

- társadalombiztosítási azonosító jelét  

- oktatási azonosító számát  

- anyja nevét  

- lakóhelyét, tartózkodási helyét  

- állampolgárságát  

- sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét  

- diákigazolványának számát  

- jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelé-

sének kezdetét és befejezésének idejét 

- jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét  

- nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját  

- jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot  

- nevelésének, oktatásának helyét  

- tanulmányai várható befejezésének idejét  

- évfolyamát  

2. 2. 2. Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat  

a) a tanuló állampolgársága  

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma  

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma  

d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma  

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen  

- felvételivel kapcsolatos adatok  

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése  
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- a tanuló fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok  

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok  

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonatkozó 

adatok  

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok  

g) a tanuló személyi igazolványának száma  

h) a többi adatot az érintett hozzájárulásával  

3. Az adatok továbbításának rendje 

3. 1. A pedagógusok adatainak továbbítása  

Az intézmény pedagógusainak a 2. 1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormány-

zatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

3. 2. A tanulók adatainak továbbítása  

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggya-

koribb eseteit közöljük az alábbiakban:  

A tanulók adatai továbbíthatók:  

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiz-

tonsági szolgálat részére valamennyi adat  

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek  

c) magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, 

a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, 

a szakmai ellenőrzés végzőjének  

d) a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány kiállí-

tásához szükséges valamennyi adat  

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához  

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából  
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g) a családvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyez-

tetettségének feltárása, megszüntetése céljából   

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50 %-os étke-

zési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosult-

sága.  

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása  

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézmény vezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében 

az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. A nem szabá-

lyozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője személye-

sen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.  

A vezető személyes feladatai:  

- a 2. 1. fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása  

- a 2. 2. fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása  

- a 2. 1. és 2. 2. fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése  

- a 3. 1. és 3. 2. fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése  

- a 3. 2. fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás érté-

kelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellen-

őrzés vezetőjének  

- a 2. 2. fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érin-

tettek hozzájárulásának beszerzése  

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben: 

Iskolatitkár:  

- beosztottainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az adatkeze-

lői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben 

 - a 2. 1. fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó 

összes adat kezelése  

- a 2. 1. fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3. 1. fejezetben meghatározott esetekben  

- kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát  

- a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése  
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- a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2. 1. a) és b) szakaszai szerint  

- a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása  

- tanulók adatainak kezelése a 2. 2. a) b), e) szakaszai szerint  

- a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2. 2. c) szakasza szerint  

- adatok továbbítása a 3. 2. d) szakaszában meghatározott esetben 

- rögzíti az étkező tanulók és dolgozók étkezésével kapcsolatos adatokat 9  

Osztályfőnökök:  

- a 3. 2. fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tu-

dás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a 

szülőnek  

- a 2. 2. fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján 

köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.  

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  

- a 2. 2. fejezet d) szakaszában szereplő adatok  

- a 3. 2. fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás  

Munkavédelmi felelős:  

- a 2. 2. fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabály-

ban előírt továbbítása  

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok:  

- beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, 

akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg  

- beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákokról, akikről ki-

emelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken szereplő 

személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges)  

- a fentiekben említett hozzájárulás a diákoktól írásban történik.  

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása  

5. 1. Az adatkezelés általános módszerei  

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat  

- elektronikus adat  

- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat  

- az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép  
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Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelhe-

ti.  

5. 2. A munkavállalók személyi iratainak vezetése  

5. 2. 1. Személyi iratok  

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnése-

kor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz.  

A személyi iratok köre az alábbi:  

- a munkavállaló személyi anyaga  

- a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat  

- a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel kapcso-

latos iratok)  

- a munkavállaló bankszámlájának száma  

- a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok  

5. 2. 2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:  

- a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata  

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése  

- bíróság vagy más hatóság döntése  

- jogszabályi rendelkezés  

5. 2. 3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  

- az intézmény vezetője   

- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója  

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.)  

- saját kérésére az érintett munkavállaló  

5. 2. 4. A személyi iratok védelme  

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

- az intézmény igazgatója és tagintézmény-vezetők  

- az adatok kezelését végző iskolatitkár  

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb in-
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formatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdek-

ében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, 

jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  

5. 2. 5. A személyi anyag vezetése és tárolása  

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat sze-

rint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően, csoportosítva, keletkezésük sor-

rendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt edényben kell őrizni. A szemé-

lyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papír 

alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel 

vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:  

- a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor  

- a munkaviszony megszűnésekor  

- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak  

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatit-

kár végzi.   

5. 3. A tanulók személyi adatainak vezetése  

5. 3. 1. A tanulók személyi adatainak védelme  

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek - az intézmény igazgató-

ja – tagintézmény-vezető - az osztályfőnök - az iskolatitkár  

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján törté-

nik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az 

adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés 

után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  

5. 3. 2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása  

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A 
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diákok személyi adatai között a 2. 2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:  

- összesített tanulói nyilvántartás  

- törzskönyvek  

- bizonyítványok  

- beírási napló  

- osztálynaplók  

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma  

5. 3. 2. 1. Az összesített tanulói nyilvántartás  

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges ada-

tok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. 

Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:  

- a tanuló neve, osztálya  

- a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma  

- születési helye és ideje, anyja neve  

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma  

- a tanuló általános iskolájának megnevezése  

A nyilvántartást az igazgató, tagintézmény-vezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A 

tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd 

a továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás 

folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával bizto-

sítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus for-

mában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. A 

tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül köteles tájé-

koztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  

5. 4. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések  

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, 

vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A 

tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott szemé-

lyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű (szó-

beli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos!  
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5. 5. Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és érvényesí-

tésük rendje  

5. 5. 1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására  

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszol-

gáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatke-

zelést elrendelő jogszabályt is. A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kér-

het személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve 

kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló, illetve gondvi-

selője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen 

terjedelemben továbbították. A munkavállaló a közokirat, illetve a munkavállaló döntése alap-

ján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irá-

nyuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján 

kérheti. Az érintett munkavállaló, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldol-

gozott adatairól, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevé-

ről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és mi-

lyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem benyúj-

tásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.  

5. 5. 2. Az érintett személyek tiltakozási joga  

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jo-

gának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el  

b) A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény ku-

tatás vagy tudományos kutatás céljára történik  

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi  

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizs-

gálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás in-

dokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattováb-

bítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak 

alapján tett intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése ér-
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dekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak köz-

lésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.  

5. 5. 3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége  

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett mun-

kavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el.  

 

Záró rendelkezések 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

jelzett közösségek egyetértésével és a tagintézmény-vezető jóváhagyásával. 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önál-

ló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint tagintézmény-vezetői utasítások, jelen 

SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intéz-

ményi megfontolások, vagy az intézmény vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

Vác, 2017. március 27. 

        ____________________________ 

         Kiss Edit 

         tagintézmény-vezető 
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Nyilatkozat 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  

Pivár Ignác Tagintézmény Szülői Közössége képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása során egyetértési és véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

Vác, 2017. március 27. 

____________________________________ 

        Szülői Közösség nevében 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsí-

tom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása során egyetértési és véleményezési jogunkat gyako-

roltuk. 

Vác, 2017. március 27. 

____________________________________ 

        Diákönkormányzat Vezetője 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület elfogadta. 

Vác, 2017. március 27. 

____________________________________ 

         nevelőtestület képviselője  

   

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az alkalmazotti közösség elfogadta. 

Vác, 2017. március 27. 

____________________________________ 

        alkalmazotti közösség képviselője 
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A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagytam. 

Vác, 2017. március 27. 

____________________________________ 

        Kiss Edit 

        tagintézmény-vezető 

 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az EGYMI igazgatója megismerte és jóváhagy-

ta. 

Vác, 2017. március 28. 

____________________________________ 

        Mikesy György 

        igazgató 

A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

 Pivár Ignác Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó megismerte és jóváhagyta. 

Vác, 2017.  

____________________________________ 

        Verebélyi Ákos 

        tankerületi igazgató 
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1  BEVEZETÉS 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az a Cházár András Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza 

meg. Jelen dokumentum a Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kol-

légium Szervezeti és Működési Szabályzatának egyik mellékletét képezi. 

1.1 Az SZMSZ CÉLJA, TARTALMA 

 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvénye-

süljenek az intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem 

egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzatok: 

Szakmai Alapdokumentum, 

Pedagógiai program 

Házirend 
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Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

Munkaügyi, munkajogi helyi szabályzatok: 

Közalkalmazotti szabályzat 

Munkavédelmi szabályzat  

2  TAGINTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

2.1TAG INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK 

 

Név:  Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakisko-

la, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Simon Antal Tagintézménye 

Címe:  2600 Vác Naszály út 29. 

Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 

Alapító okirat kelte: 

OM azonosító száma: 032652 

Székhely-intézmény: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  

Címe:   2600 Vác, Márc. 15. tér 6. 

Az intézmény fenntartója:  

Váci Tankerületi Központ 

Vác Dr. Csányi László krt. 45. 

2.2 A TAGINTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI 

1. általános iskolai nevelés-oktatás 

• nappali rendszerű iskolai oktatás 

• alsó tagozat, felső tagozat 

• sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, pervazív fejlődési autizmus spektrum zavaraival zavarral 

küzdők, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

• fejlesztő iskolai oktatás 

 

2. kollégiumi ellátás 

• kollégiumi maximális létszám: alapdokumentum tartalmazza 

• más középfokú intézmények tanulóinak ellátása 

 

3. fejlesztő nevelés 

• konduktív pedagógiai ellátás 

 

Az iskola maximális létszáma: alapdokumentum tartalmazza 

Átvállalt feladatok: gyermekotthon, iskola-egészségügyi ellátás 

 

5. évfolyamok száma :  

általános iskola 8 (1-8) évfolyamos ( az első évfolyamot két tanév alatt végezhetik el a tanu-

lók ) 

 

6. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 



 Cházár András EGYMI Kollégium Simon Antal Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

208 

3  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
 

igazgató     igazgatótanács 

 

 

tagintézmény-vezető  

    

tagintézmény-vezető    

helyettes, kollégium vezető 

 

kollégiumi nevelők      oktatótanárok                    

gyermekfelügyelők       napközis nevelők           

ápolónők                       gyp. asszisztensek   
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3.1  A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE, FELADATA 

Iskola 

Kollégium 

 

Iskola, működése szeptember 1-június 15.-e között (szorgalmi időben) történik. 

 

Feladatai: 

- iskola: beszédfogyatékos tanulók, autizmus specifikus tanulók (Asperger-TATA-

ÉATA), tanulásban- és értelmileg akadályozott tanulók oktatása, fejlesztése, súlyos, 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése, oktatása, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő tanulók oktatása 

 

- kollégium: beszédfogyatékos, autizmus specifikus, tanulásban- és értelmileg akadá-

lyozott tanulók részére szálláshely biztosítása a tanév alatt. 

 

3.1.1.  Az iskolavezetés  

 

Hetente legalább egy alkalommal ülést tart. 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Az tagintézmény felelős vezetője, a tagintézmény-vezető, aki tervezi, szervezi, irányítja és 

ellenőrzi a tagintézmény nevelő-oktató munkáját. Közvetlen hatáskörébe tartozik a tagintéz-

mény munkájának menedzselése. 

A nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében, irányításában és ellenőrzésében közvet-

len segítői a tagintézmény-vezetőhelyettes, és a munkaközösség-vezetők. 

A tagintézmény sajátosságaiból adódóan a tagintézmény-vezető helyettes ellátja a kollégium-

vezető tisztjét is. 

A szervezeti egységek élén az alábbi vezetők állnak: 

- tagintézmény-vezető  

- tagintézmény-vezető helyettes, kollégium-vezető 

 

A tagintézmény-vezető irányítja, szervezi, ellenőrzi az oktatótanárok, magántanuló-

felkészítők, gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, ápolónő mun-

káját.  Munkája elvégzéséről és tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az igazgatót. Részle-

tes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Teljesítésigazolást tehet: Rezsiköltségek, szakmai költségek, kommunikációs szolgáltatás 

esetében. 

A tagintézmény-vezető helyettes, kollégium-vezető irányítja, szervezi, ellenőrzi a kollégiu-

mi nevelőtanárok, gyermekfelügyelők és az ápolónők munkáját. Munkája elvégzéséről és 

tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a tagintézmény-vezetőt. A tagintézmény-vezetőt  

akadályoztatása esetén, helyettesíti.  

A vezetők távolléte esetén a rangidős munkaközösség-vezető felel a tagintézmény biztonsá-

gos működéséért. Jogköre, felelőssége a tagintézmény működésével, a gyermekek, tanulók 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A munkaközösség-vezetők az iskolai-kollégiumi munkatervek alapján összeállítják a mun-

kaközösségek éves tervét. Irányítást adnak a munkaközösségek tagjainak a tanmenetek elké-
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szítéséhez: munkatervek, heti tervek, hétvégi programok tervezéséhez. Ezeket ellenőrzés és 

véleményezés után a tagintézmény-vezetőnek aláírásra előterjesztik. 

• Szervezik a szakmai bemutatók, előadások látogatását: az iskolán belüli bemutató tanítások-
hoz segítséget nyújtanak. 

• Segítik az igazgatót és pedagógiai helyetteseit a tanulók tudásának mérésében, ellenőrzésé-
ben, s ennek érdekében: 

• Javaslatot tesznek a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, illetményük emelé-
sére, 

• Képviselik a munkaközösségeket a szakmai megbeszéléseken, értekezleteken. 

 

 

3.1.2 Pedagógusok közösségei 

 

A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek: 

 

A tagintézmény szakalkalmazotti értekezlete 

 

A szakalkalmazotti közösség nevelési és oktatási kérdésekben a tagintézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és a köz-

nevelési tagintézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített munkakörök-

ben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók kö-

zössége. A szakalkalmazotti közösség véleményt nyilvánít a pedagógusok oktató-nevelő 

munkájával összefüggő egyes teendőkre történő kijelölésének és megbízásának elveiről. A 

kijelölés során figyelembe kell venni az iskolai végzettséget, a rátermettséget, az oktatás spe-

ciális szempontjait, az önkéntességet, és az egyenletes terhelést. 

 

Választás alapján kerül megbízásra a: 

▪ diákönkormányzati képviselő /tag/ 

 

Önkéntes vállalás alapján kapja megbízását a 

▪ szertáros 

▪ SZMK összekötő  

 

A tagintézmény-vezető megbízása alapján végzi munkáját az  

▪ osztályfőnök és a  

▪ munkaközösség vezetők 

 

A szakalkalmazotti közösség alá tartozó feladatok: nem azonos a nevelőtestülettel. (Nkt. 

70. §) 

A nevelőtestület tanév félévében és végén osztályozó értekezletet tart. 

Az értekezlet résztvevői: valamennyi oktatótanár, logopédus, fejlesztő pedagógus, tagintéz-

mény-vezető  

A tanuló tantárgyi értékeléséről, tanév végi „osztályzatáról” a tantárgyat tanító pedagógus 

dönt. 

A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaközösség-vezetőjük, illetve választott képviselő útján közölhetik az iskola vezetőségé-

vel. 

A  szakalkalmazotti közösség állandó tanácskozásai: 

▪ tanévnyitó, félévi, -záró értekezlet 
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▪ szakmai napok 

▪ őszi és tavaszi nevelési értekezlet 

▪ team megbeszélések 

A szakmai napok és a nevelési értekezletek összevonhatók. 

A team megbeszéléseken csak az adott osztály osztályfőnöke, nevelőtanára, és az általuk 

meghívott – az osztályban tanító – pedagógus vesz részt. 

Rendkívüli szakalkalmazotti értekezletet kell összehívni a tagintézmény-vezető, továbbá ha 

a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha a szülői szervezet, közösség, iskolai, kollégiumi diákön-

kormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását a kezdeményezés elfogadásáról a 

nevelőtestület dönt. 

A  szakalkalmazotti közösség döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület a jogszabályban rögzített egyes jogosítványait átruházhatja a szakmai mun-

kaközösségekre, személyekre, illetve más közösségekre. Ennek során a feladatkörébe tartozó 

ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére meghatározott időre, vagy alkalmilag, bizottságot 

hozhat létre. 

Az átruházott jogkör gyakorlója köteles a nevelőtestületet tájékoztatni - a félévi és év végi 

nevelési értekezleten - az elvégzett munkáról. 

 

A nevelőtestület átruházhatja: 

A szakmai munkaközösségekre: 

▪ Tantárgyfelosztására vonatkozó javaslattétel jogát. 

▪ A pedagógiai tervek megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek kiválasztását. 

▪ A tanmenet tanévenkénti kiegészítését és jóváhagyását. 

▪ A továbbképzéshez, átképzéshez való javaslattétel jogát  

▪ A helyi szakmai módszertani programok összeállítását. 

▪ A MK tagjainak béremelésére, jutalmazására, kitüntetésére való javaslattételi jogát. 

A tagintézmény-vezetés évente legalább kétszer beszámol a testületnek a végzett munkáról, 

elemzi a nevelőtestület és a vezetés tevékenységét. 

 

A nevelőtestület által átruházott feladatkörök: 

A nevelőtestület tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve 

egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

A szakalkalmazotti közösség keretében a következő bizottságok működhetnek:  

▪ alkalmi vizsgabizottságok magántanulók vizsgáztatására, 

▪ fegyelmi bizottságok 

3.1.3 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 

A tagintézményben az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik az oktató, nevelő, fej-

lesztő munkát: gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, iskolatitkár, oktatás tech-

nikus, pszichológus, gyermekorvos, ápolónő, gyermekvédelmi ügyintéző  

 

3.1.4  Tanulók közösségei 

 

A tagintézményben az alábbi tanulói közösségek szerveződnek: 
• osztályközösségek, 
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• kollégiumi közösségek 

 

Osztályközösségek: 

Az osztályközösségek osztályonként szerveződnek, együttműködnek az osztályfőnökkel. 

 

Kollégiumi, gyermekotthoni közösségek: 

A kollégiumi közösségek hálócsoportonként szerveződnek. 

Munkájában együttműködnek a csoport nevelőtanárával. 

 

A tanulók véleménynyilvánításának szabályai: 

Tanulóink – sajátos állapotuk miatt – a következőkben tudnak, képesek véleményt nyilváníta-

ni: 

- különféle iskolai és szabadidős programok tervezésében, 

- az osztályba, a kollégiumba vásárolandó játékokról, szabadidős tevékenységhez szükséges 

eszközökről, 

- a lehetséges nyaralások, üdülések helyének meghatározásában. 

A tanulók – az őket érintő dolgokról – az osztályfőnöktől és az osztályban tanító pedagógu-

soktól kapnak tájékoztatást. 

3.1.5  Szülői szervezet (közösség) 

 

Tevékenységét az Nkt. valamint az egyéb oktatási jogszabályok alapján végzi. 

A szülői szervezetet (közösséget) - amely az évfolyamok szülői közösségeiből épül fel - a 

szülők hozzák létre, jogaik érvényesítése érdekében. 

Feladata: 

▪ a tagintézmény-vezetés munkájának segítése, 

▪ együttműködés a tagintézmény nevelési programjának megvalósításában. 

A szülői szervezet döntési jogkörébe tartozik: 

▪ saját működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása, 

▪ a képviseletében eljáró személyek megválasztása, 

▪ a rendelkezésére álló pénzeszközökből, az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértéké-

nek, felhasználási módjának megállapítása. 

A Szülői Szervezet javaslattevői, véleményezési és egyetértési joga: 

▪ a Szülői Szervezet /közösség/ véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény műkö-

désével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 

 

egyetértési jogot gyakorolnak: 

- a jogszabályban meghatározott kérdésekben, a tagintézmény Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának elfogadásakor, 

- a Házirend elfogadásakor, 

- a pedagógiai program elfogadásakor. 

 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik: 

- a nevelési-oktatási intézmény irányítását, vezető személyét, az intézmény egészét vagy a 

tanulók nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésben. 

 

A szülői szervezet részére a tagintézmény-vezető (helyettes), tanévenként legalább két alka-

lommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 
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A szülői szervezet, illetve képviselője a fentieken kívül jogosult mindazon jogok gyakorlásá-

ra, mellyel őt a SZMSZ – más helyen – felruházza. 

 

3.2  A VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSO-
LATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA 

3.2.1  A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás 
rendje, formája 

 

A tagintézmény különböző közösségeinek kapcsolattartása a tagintézmény-vezető segítségé-

vel a megbízott pedagógusok és választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás formái: 

- a vezetőség ülései, 

- a különféle értekezletek, 

- megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. A vezetőség az aktuális felada-

tokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül 

értesíti a nevelőket. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat, alkal-

mazottakat az ülés döntéséről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozók kérdéseit, véleményeit, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, 

iskolavezetés felé, 

3.2.2  A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái 
kapcsolattartásának rendje. 

 

A szakmai munkaközösség: 

Tevékenységét az Nkt. és egyéb oktatási jogszabályok alapján végzi. 

Szakmai munkaközösség hozható létre a tagintézményben dolgozó, legalább három, azonos 

tantárgyat tanító, illetve /a kollégiumban / azonos munkakört vagy nevelési feladatot ellátó 

pedagógus kezdeményezésére. 

A szakmai munkaközösségek tevékenysége: 

A szakmai munkaközösségek feladatait a munkaközösségek saját maguk határozzák meg. 

A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 

▪ javítják a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, 

▪ fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, 

▪ kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszint-

jét, 

▪ szervezik a pedagógusok továbbképzését, 

▪ a tagintézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, 

▪ támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai: 

▪ összeállítja a munkaközösség éves programját, 

▪ összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint a 

tagintézmény-vezető részére a munkaközösség tevékenységéből, 

▪ módszertani és szaktantárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat /tanórákat/ szer-

vez, 



 Cházár András EGYMI Kollégium Simon Antal Tagintézménye 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

___________________________________________________________________________ 

  

  

214 

▪ irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom tanulmányo-

zását és felhasználását, a továbbképzést, 

▪ javasolja a tagintézmény-vezetőnek  a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését, 

közalkalmazotti átsorolását, 

▪ képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül, 

▪ ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét, 

▪ részt vesz a dolgozói értékelésében, e célból óralátogatásokat végez. 

▪ a szakmai munkaközösségek vezetői félévi, illetve tanévzáró értekezleten tájékoztatják 

egymást és a nevelőtestületet a munkatervi feladataik megvalósulásáról, meghívják egymást a 

munkaközösségi foglalkozásokra, bemutatókra. 

3.2.3  A diák-önkormányzati szerv, diákképviselők, valamint a 
tagintézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

A diákönkormányzat a tagintézmény valamennyi osztályközösségét, illetve diákotthoni cso-

portját magába foglalja. A diákönkormányzat a tanulók és közösségeik érdekképviseleti és 

érdekvédelmi szervezete. Munkáját segítséggel, a tagintézmény-vezetővel, illetve megbízott-

jával, tantestületével együttműködve végzi. A diákönkormányzat számára a tagintézmény 

vezetője biztosítja a működéshez szükséges feltételeket (helyiség, berendezés használata, 

költségvetési támogatás). A támogatások igénybevételéhez konkrét célokat megjelölve kap-

hatnak anyagi támogatást. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartásra az igazgató egy pedagógust is megbízhat. A 

tagintézmény vezetése rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja a (Nkt. 48.,EMMI 120.§)  

tanulókat 

▪ iskolagyűlés, 

▪ hirdetőtáblák útján. 

A tanulók tájékoztatásában és közvetlen kapcsolattartásban kiemelt szerepe van az osztályfő-

nököknek, illetve csoportvezető tanároknak. 

A diákönkormányzat vezetője, illetve megbízottja minden esetben részt vesz a fegyelmi 

bizottságban. 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évente leg-

alább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlésen a tanulók diákképviselőt választanak. 

A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat kezdeményezi. A rendkívüli közgyűlés össze-

hívását a diákönkormányzat vezetője vagy a a tagintézmény-vezető  kezdeményezheti. A 

közgyűlésen a diákönkormányzat és a tagintézmény képviselője beszámol az eltelt időszak 

munkájáról, különös tekintettel a gyermeki, tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. A 

diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a tagin-

tézmény vezetőjéhez. 

 

3.2.4  Az iskolai sportkör, valamint a tagintézményi vezetők közötti 
kapcsolattartás formái és rendje 

 

Az iskolában működő iskolai sportkör célja a sportolási igény felkeltése, a tanulók fizikai 

képzése, egészségük megőrzése. 

Az iskolai sportkört vezető pedagógus rendszeresen tájékoztatja az intézmény a tagintéz-

mény-vezetőjét (személyesen), a tanulókat az elért eredményekről, illetve félévi és tanévzáró 

értekezleten beszámol. 
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- Időbeosztása: a versenykiírások alapján, a tagintézmény vezetősége által jóváhagyott időke-

retben. 

Feladata: 

- a testnevelés, testkultúra, tömegsport népszerűsítése, 

- mozgósítás a kiírt versenyekre, 

- a versenyeken való sikeres szereplés elősegítése 

 

3.2.5  A vezetők és a szülői (iskolai, kollégiumi) szervezet közötti 
kapcsolattartás rendje 

Az iskola egyetértési illetve véleményezési jogosultságot ad az iskolai szülői szervezetnek 

minden olyan kérdésben, amelyben az érvényes törvények, rendeletek (Nkt.73.§) lehetőséget 

adnak. Az iskola vezetője és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját 

évente az iskolai munkaterv, illetve az SZMK munkaprogramjainak egyeztetésével állapítják 

meg. 

Az SZMK elnökével az iskola a tagintézmény-vezetője tart kapcsolatot. A tagintézmény-

vezető és az iskola szülői szervezetének képviselői szükség szerint, de legalább félévenként 

ülnek össze. 

A tagintézmény-vezető az üléseken tájékoztatást ad a tagintézmény munkájáról. Ha az SZMK 

a tagintézmény működésével kapcsolatban valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy 

javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény, javaslat előterjesztéséről 

a tagintézmény-vezető gondoskodik. 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet minden olyan napi-

rendi pontjainak megtárgyalására, amelyben a SZMK-nek egyetértési vagy véleményezési 

joga van. 

3.3  A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 
RENDJE 

3.3.1  Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

 

A tanulók tájékoztatásában és a közvetlen kapcsolattartásban kiemelt szerepe az osztályfőnö-

köknek és az osztályban tanító pedagógusoknak, kollégiumi nevelőknek van. 

A kapcsolattartás –a tanórákon kívül – az ünnepélyeken, a különféle rendezvények, kirándulá-

sok keretében valósul meg. 

3.3.2  Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek közösségei 

 

A szülői szervezet (közösség) elnöke, vagy megbízottja meghívás alapján részt vehet nevelő-

testületi, osztályfőnöki (egyéb) értekezleteken, illetve a tagintézmény vezetőségi megbeszélé-

sein. 

A szülőkkel való kapcsolattartás más formái: 

▪ összevont szülői értekezlet (évente legalább egyszer), 

▪ osztályszintű szülői értekezlet (évente legalább kétszer), 

▪ tagintézményi rendezvények, 

▪ nyílt napok, 

▪ levél, e-mail, telefon, távirat stb. 

▪ esetenként családlátogatás 
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3.4  A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓD-
JA 

A tagintézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a fenntartóval, 

- más oktatási intézményekkel, 

- az intézményt támogató szervezetekkel, 

b) a gyermekjóléti szolgálattal, 

c) az egészségügyi szolgáltatóval, 

d) egyéb közösségekkel, 

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival. 

A fenntartóval való kapcsolat: 

A tagintézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre ter-

jed ki: 

- működési törvényességi szempontból, 

- szakmai munka eredményessége tekintetében, 

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

- a tagintézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás adás, 

- írásbeli beszámoló adása, 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információszolgáltatás az intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

3.5  MÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTAR-
TÁS 

A tagintézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok lehetnek: 

- szakmai, 

- kulturális, 

- sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

- rendezvények, 

- versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhatnak. 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, 

- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, 

hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapít-

ható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

Tagintézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat 

a) a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi teendőkkel megbízott dolgozó 
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b) a gyermekvédelmi ügyintéző látja el. 

A gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb feladata a megelőző, védő és óvó tevékenység, 

azoknak a veszélyhelyzeteknek a feltárása, megszüntetése és csökkentése, amelyek lehetet-

lenné tehetik a tanuló egészséges, jó irányú fejlődését, képességeinek ki-bontakoztatását. 

 

Pedagógusok feladata: 

A törvény előírásai alapján a pedagógus számára kötelező, hogy részt vegyen a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelő-

zésében, feltárásában és megszüntetésében. Kötelessége, hogy segítse a tanuló képességének, 

tehetségének kibontakozását, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 

Ennek értelmében az osztályfőnökök feladata: 

- az állandó, naprakész kapcsolattartás a tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősé-

vel, szükség esetén, a gyermekjóléti szolgálattal. 

 

A tagintézmény-vezetés feladata: 

- A tagintézmény-vezető (helyettes) feladata a gyermek- és ifjúságvédelem irányítása, össze-

fogása. 

- Az intézmény vezetése gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szük-

séges feltételekről. 

- Ha az igazolatlan órák száma a törvényben meghatározott számot meghaladja, jelenti az 

illetékes hatóságnak 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Feladata: 

- Segíteni és koordinálni az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak 

ellátását. 

- A veszélyeztetett tanulóknál megkísérelni, feltárni a veszélyeztető okokat (pl. családlátoga-

tás, környezettanulmány). 

- A koordinációs irodával való kapcsolattartás az együttműködési megállapodásban foglaltak 

szerint. 

- Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálatokkal. 

- Ha a veszélyeztető tényezőket nem tudja megszüntetni, értesíteni a gyermekjóléti szolgála-

tot. 

- Felmérni (az osztályfőnökök közreműködésével) és javaslatot tenni a segélyezésre. 

- A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi tá-

mogatás megállapítását kell kezdeményeznie az illetékes önkormányzatnál. 

- Az iskolában a tanulók és a szülök által jól látható helyen kell közzétenni a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, drogambulancia, ifjúsági 

lelki segély telefon stb.) címét és telefonszámát. 

Felelős: 

- Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi helyzetének rendszeres ellenőrzéséért. 

- A gyermekjóléti szolgálattal való folyamatos kapcsolattartásért. 

 

Eljárási szabályok 

- A tagintézménynek közre kell működnie a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében. 

- Együtt kell működni a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

- Ki kell építeni a kapcsolatteremtés leghatékonyabb formáját, amelynek keretében megvaló-

sulhat a kölcsönös tájékoztatás. 
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- A szülőket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell arról, hogy ki látja el a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős feladatait, hol és milyen időpontban kereshető fel. 

Az iskola egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás módja, az egészségügyi felügyelet 

és ellátás rendje: 

Tagintézményünkben az iskola-egészségügyi ellátási teendőket gyermekorvos, védőnő, az 

iskola alkalmazásában álló szakképzett ápolónők, valamint pszichológus biztosítja. 

Az ápolónők nappal, két műszakban teljesítenek szolgálatot. Éjszaka 1 fő látja el a diákok 

körüli egészségügyi teendőket. 

A gyermekorvos hetente egyszer, de szükség esetén naponta biztosítja a szükséges ellátást, 

illetőleg beutalja a tanulókat a szakrendelésekre. 

4  MŰKÖDÉS RENDJE 

4.1  A TAGNTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügye-

letéről. 

Nyitvatartási rend: 

Iskola: 07.00-17.00 h-ig szorgalmi időben, hétköznap  

Kollégium: /00.00-24.00 h-ig/ hétvégén zárva 

Portai ügyelet: folyamatos üzem. 

Tanítási szünetekben az iskola vezetése ügyeletet tart: 

Időpontja: szerda: 08.00-12.00 óra között. 

Helye: az ügyeletes vezető irodája. 

4.1.1.A vezetők tagintézményben való benntartózkodásának rendje: 

 

Tagintézmény-vezető :  

hétfőtől péntekig rugalmas munkaidő /heti 40 óra/ 

Tagintézmény-vezető helyettes, kollégium-vezető:   

hétfőtől-péntekig rugalmas munkaidő /heti 40 óra/ 

 

4.1.2.Pedagógus ügyelet, pedagógiai felügyelet: 

 

07.00-08.00 óra között reggeli ügyeletet, az óraközi szünetekben folyosó-ügyeletet látnak el. 

Az iskolában délután 17.00 óráig tartunk ügyeletet.  

Az iskolai ügyeletek rendjét a tagintézmény-vezető (helyettes) készíti el. 

A kollégiumi ügyeletek rendjét a kollégium-vezető készíti el. 

A beosztás során ügyelni kell a pedagógus egyéni órarendjére, beosztására, valamint a peda-

gógusok egyenletes terhelésére. 

Szükség esetén, nem pedagógus munkakört ellátó munkavállaló is elláthat ügyeletesi felada-

tot. 

4.1.3.A tanítás rendje: 

 

A tanítás ideje: hétfőtől-péntekig, órarend szerint. 

Váltakozó tanítás nincs. A tanórák kezdete: 08.00 h. 

A tanítási óráról sem tanárt kihívni, sem tanulót kiküldeni nem lehet! 
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A tanítási órákat kívülről bármi módon zavarni t i l o s ! 

A délutáni csoportfoglalkozások kezdete a déli étkezés befejezésének időpontja / várhatólag 

12.30-14.30 óra között/, a csoportfoglalkozások befejezésének időpontja pedig az esti étkezés 

kezdete /18.00 h./. 

A délutáni csoportfoglalkozások időbeosztását a napirendhez és az órarendhez igazítják. A 

csoportok életkori sajátosságainak különbözőségéből, illetve a tanulók fogyatékosságából 

adódóan az időbeosztás csoportonként eltérő lehet. 

4.1.4 A pedagógusok, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők és 
más alkalmazottak munkarendje  

 A tagintézményben dolgozó pedagógusok munkarendje a tanítással lekötött órákból, a helyet-

tesítésből, valamint a nevelő és oktató munkával vagy a tanulókkal a feladatnak megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, valamint az azzal kap-

csolatos feladatok előkészítéséből, adminisztrációs feladatok ellátásából.  

A pedagógusok napi munkarendjét – a tantárgyfelosztás alapján készülő – ügyeleti, felügyele-

ti és helyettesi rendjét a tagintézmény-vezető (helyettes) állapítja meg a munkaközösség- ve-

zető segítségével.  

• A pedagógus a tanítási beosztása szerint órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a taní-
tás nélküli munkanap programjának kezdete előtt annak helyén köteles megjelenni.  

• A munkából való távolmaradást, ha annak indoka lehetővé teszi, előzetesen, de legkésőbb az 
adott munkanapon 7.30-ig köteles bejelenteni a vezetőnek, hogy helyettesítéséről gondos-
kodni lehessen. Indokolt esetben tanóra cserét a tagintézmény-vezető (helyettes) engedé-
lyezhet.  

• Tagintézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken és azok előkészítésében a pedagógus 
aktív közreműködése elvárható.  

 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje:  

 

A nem pedagógusok munkarendjét a Munka Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel össz-

hangban a tagintézmény-vezető, technikai dolgozók munkarendjét a gondnokkal egyeztetve 

állapítja meg, biztosítva a tagintézmény, zavartalan, megszakítás nélküli működését.  

 

4.2 A TAGINTÉZMÉNYBE VALÓ BELÉPÉS ÉS A BENT TARTÓZKO-
DÁS RENDJE 

A beérkező külső személyek fogadása és útbaigazítása a portai szolgálatot ellátó munkaválla-

ló feladata. 

Az érkezés és a távozás idejét, valamint a keresett személyt be kell jegyezni az erre rendszere-

sített füzetbe. 

Várakozni a porta előtti zárt részen, vagy az iskola bejárata előtti fedett részen lehet.  

Idegenek az épületben csak külön engedéllyel, s kísérővel tartózkodhatnak. 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat a tagintézményben a gyermeket hozó és a 

tanuló elvitelére jogosult szolgálatok által megbízott személy az erre szükséges időtartamig, 

valamint a kollégiumba visszatérő vagy onnan távozó tanuló egy fő kísérője. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak a tagintézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 
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- a tagintézményben működő, a váci Gazdasági Hivatal által üzemeltetett konyha dolgozói-

nak.  

4.3 EGYÉB, A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI 
FORMÁI 

  Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervez. 

Iskolánk tanulóit habilitációs és rehabilitációs, egyéni fejlesztő, logopédia, valamint szakköri 

foglalkozásokra a foglalkozást vezető pedagógus választja ki. A foglalkozások rendjét, idő-

pontját, az órarend és a tantárgyfelosztás tartalmazza. A beosztások elkészítésekor figyelembe 

kell venni a szakértői bizottságok javaslatát, a munkaközösség-vezetők és osztályfőnökök 

véleményét, a szülő kérését, a gyermek rászorultságát és alkalmasságát. 

4.3.1 A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

 

▪ a napközis és tanulószobai foglalkozás, 

▪ a szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 

▪ a tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, 

diáknap, 

▪ az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 

osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, 

a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: 

 

▪ napközis és tanulószobai foglalkozás ideje alatt történik: 

- az iskolai felkészítés, 

- a gyermek napközbeni ellátása. 

A napközi és tanulószobai foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó idő-

tartamot, szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembevételével. 

 

▪ diákkörök jellemzői: 

- a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben részesül-

nek: 

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek, 

- a vezetőket az iskola tagintézmény-vezetője bízza meg, 

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

▪ A tanulmányi, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnoksá-

gok, diáknap jellemzői: 

- e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik, 

- a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthatják, mérhetik össze 

tudásukat, teljesítményeiket, 

- az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg. 

 

▪ Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 

osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, 

a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 
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- az ilyen foglalkozásokat a tagintézmény-vezetőnek előzetesen be kell jelenteni, és engedé-

lyeztetni annak megtartását, 

- az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell pedagógus részvételét, aki gondoskodik a 

felügyeletről. 

 

▪ A napközis csoportfoglalkozások az ismeretek elmélyítésének, gyakorlásának, játéknak, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét, formáját dolgozzák ki az tan-

meneteknek figyelembevételével. 

 

▪ A tanórán kívüli foglalkozások idejére tanulócsoportokat kell kialakítani. Szabadidős foglal-

kozások idejére /kulturális-, munka-, sportfoglalkozások, szakkörök, stb./ az osztálykeret a 

gyermekek kívánságai, önkéntes jelentkezése alapján feloldható. 

 

▪ A napirend- az iskolai foglalkozási rendhez igazodva – részletes időbeosztást tartalmaz a 

tanulók számára, a gyermekek életkorának, testi és szellemi igényeinek figyelembevételével. 

 

▪ A napirend előírásaitól önkényesen, alapos indok és engedély nélkül – eltérni nem szabad. A 

napirendtől való eltérésre az igazgató, tagintézmény-vezető vagy helyettesek, hétvégén, aka-

dályoztatásuk esetén az ügyeletes nevelő adhat engedélyt. 

 

▪ A tanulócsoportok számára szervezett foglalkozások naponkénti rendszerét a heti rend tar-

talmazza. Összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a gyermekek kellő szabadidővel is rendel-

kezzenek. 

 

▪ Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek 

figyelembevételével a nevelőtestület javaslata alapján indítunk. A szakkörök vezetőit az igaz-

gató bízza meg, a foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. 

 

▪ A foglalkozások rendjét úgy kell összeállítani, hogy a tanuló elfoglaltság nélkül ne marad-

jon. 

 

▪ Külön napi- és heti rendet kell készíteni a tanév szorgalmi idejére, a munkaszüneti napokra, 

valamint a szünetek /tavaszi, nyári, őszi, téli, rendkívüli/ idejére. 

 

▪ A tanórán kívüli foglalkozásoknál a csoportvezető nevelő nevelési tervet és heti tervet ké-

szít. Ennek tartalmaznia kell – hetenkénti bontásban – a foglalkozások tartalmát. 

 

Tervezni kell: 

▪ a tanulási munka segítését, 

▪ a készségfejlesztő lehetőségek felsorolását, 

▪ a kulturális foglalkozásokat, színház, mozi, kiállítások látogatását, 

▪ sport-és játékfoglalkozásokat, kirándulásokat, 

▪ az önkiszolgáló munkát, a fizikai munkaalkalmat. 

A hétvégi és ünnepnapok programját is tervezni kell a heti tervben. 

A tervezett és jóváhagyott, részletes költségvetést is tartalmazó programot igyekszünk finan-

szírozni. A tervezettől engedély nélkül eltérni nem lehet. Az engedély megadása a kollégium-

vezető jogköre. 

A terveket a szünidő előtt legalább 10 nappal be kell mutatni. 
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A tanórai foglalkozásokon kívül tanulóink a következő fejlesztésben részesülnek, illetve ré-

szesülhetnek: kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalko-

zások. 

4.3.2. A mindennapi testedzés formái: 

 

▪ Kötelező tantervi testnevelés óraszáma: 

délelőtt: a helyi tantervnek megfelelően minden évfolyamon: heti 5 óra /mozgásfoglalkozás/ 

▪ A délutáni szervezett szabadidős foglalkozások során, legalább napi 1 órát az udvaron moz-

gással töltenek el tanulóink. 

▪ Mozgásterápiák  

▪ Tehetséges tanulóinknak sportköri foglalkozást szervezünk. 

4.4.  AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE A TAGIN-
TÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FEL-
ADATOK 

Ünnepeink megrendezése alkalmával az ünnep jellegének megfelelő ünnepélyes megje-

lenés, ünnepi viselet kívánatos. 

 

4.4.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

A tagintézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pon-

tos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervében határozza meg. 

Ünnepeink: 

 

a/ Társadalmi ünnepek: október 6., október 23., februári farsang, március 15., áprilisi föld 

napja, június 4. 

Az ünnepeket – a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve tartjuk az iskolában rendezett 

megemlékezésen, vagy központi ünnepségeken, koszorúzásokon. 

 

b/ Családi ünnepek: 

Télapó, karácsony, húsvét és a gyermeknap az egész tanulói közösség szintjén kerül megren-

dezésre játékos, hangulatos formában. 

Karácsonykor a gyermekek egyéni vágyait figyelembe vevő ajándékot kapnak az állami ne-

velt tanulók. 

 

c/ Egyéni ünnepek: 

A születésnapokat, névnapokat diákotthoni foglalkozások keretében tartjuk. 

Születésnapokat összevonni nem szabad! Ezzel segítjük a tanulókban az én tudat kialakulását. 

Ezeken az ünnepeken célunk: a köszöntő szavakkal, az ízléses ajándékcsomagolással a ven-

déglátás megtanítása. 

 

d/ Iskolaszintű versenyek és rendezvények: 

▪ tanévnyitó és tanévzáró ünnepély, 

▪ ballagás, 

▪ sportnapok, akadályverseny, 

▪ kirándulások 

▪ gyermeknap, 
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▪ táborozás, nyaralás, 

▪ „Koncz Dezső” tanulmányi verseny, 

▪ iskolatalálkozó /végzett növendékeinknek/, 

▪ szavalóverseny, 

▪ dalverseny, 

▪ Ki mit tud? 

▪ zene világnapja, 

▪ Föld-napja, 

▪ egészségnap 

▪ karácsonyi, húsvéti játszóház és kiállítás 
▪ házi tanulmányi versenyek 
▪ Márton-nap 
▪ szüreti mulatság 
▪ szülők napja 

 

e/ Felnőttek részére: 

▪ új munkatársak bemutatása, köszöntése, 

▪ Simon Antal nap, év közalkalmazottja díj átadása 

▪ pedagógusnapi köszöntő,  

▪ nőnapi köszöntő 

▪ nyugdíjba vonuló búcsúztatása, 

▪ valamennyi iskolai verseny, 

▪ tantestületi kirándulások. 

 

f/ Az iskola tanulóinak ünnepi viselete: 

Fiúk részére: sötét nadrág, fehér ing, 

Lányok részére: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz. 

4.4.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok megőrzésével célunk, hogy a periodikusan visszatérő események, a vissza-

emlékezésen keresztül az időszemléletet, a folytonosságot, a személyes és közösségi élmé-

nyek, az én tudati, érzelmi, erkölcsi tulajdonságokat formálják, erősítsék tanulóinkban az is-

kolához, kollégiumhoz való tartozás érzetét. 

A tagintézmény belső ünnepségei, az iskola és a kollégium közös rendezvényei, az iskola és a 

kollégium együttműködésével kerülnek megrendezésre. 

A tagintézmény életének kiemelkedő eseményeit, szakmai- és sportsikereit, neves évfordulóit 

megörökítjük. 

Az egyes kiemelkedő események megörökítésére az igazgató esetenként ad megbízást a neve-

lőtestület bármely tagjának. 

Az ünnepélyek megrendezésével és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat és a 

felelősöket az éves munkatervben határozzuk meg. 
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4.5 A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

4.5.1 A belső ellenőrzés (FEUVE) 

 

▪ Az ellenőrzések fő célja az oktatás-nevelés minőségének megőrzése és továbbfejlesztése. 

Ennek értelmében az iskola vezetősége folyamatosan információkat gyűjt a tagintézményben 

folyó munka eredményességéről és a külső környezet visszajelzéseiről, értékítéletéről. 

▪ Segítse a szakmai, és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a 

belső rend, és a tagintézményi tulajdon védelmét. 

▪ Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben tárja fel a tagintézmény 

működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, téve-

déseket, hibákat és hiányosságokat. 

▪ Konstruktívan segítse az ellenőrzött kollégát abban, hogy a feltárt hibát maga is felismerje, 

és a kijavítására, megszüntetésére adott tanácsokat, javaslatokat, ajánlásokat elfogadja és 

munkájába beépítse. 

Önértékelési csoport kiakítása: 

Önértékelés : 5 évenkénti ellenőrzés 

- Pedagógus 

- Intézmény vezető 

- Intézmény 

Ezeket követi az átfogó intézményi ellenőrzés, melynek alapján az iskola elkészíti az Intézke-

dési tervét. 

4.5.2 Szervezése 

 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működtetéséért a tagintézmény  

tagintézmény-vezetője a felelős. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a tanévenként elkészíten-

dő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzési tervben szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról a tagintézmény-vezető  

dönt. 

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének megfe-

lelően, bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 

4.5.3Módszerei, területei: 

 

▪ tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

▪ pedagógiai, szervezési, tanügy igazgatási feladatok, írásos dokumentumok vizsgálata, 

▪ tanulói munkák, produktumok vizsgálata, 

 

▪ időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 

▪ nevelőtestületi- és tanulói munkafegyelem ellenőrzése, 

▪ beszámoltatások rendszere, 

▪ a szaktanácsadói vizsgálatok javaslatainak realizálása, 

▪ eredményvizsgálatok, 

▪ felmérések, tesztek. 
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4.5.4 Ellenőrzésre jogosultak: 

 

▪ a tagintézmény-vezető  

▪ a tagintézmény-vezető helyettes 

▪ a munkaközösség-vezetők. 

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi a  tagintézmény-vezető helyettes munkáját. 

4.6  A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE 

4.6.1 A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati is-

meretek oktatását biztosító, a tagintézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető 

fel. 

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza. 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatáso-

kat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal. 

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét az oktatópedagógusokkal együttműködve a 

pedagógiai program alapján végzi. 

A tagintézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 

4.6.2 Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők: 

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsá-

tása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára, 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igé-

nyeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, 

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól, 
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e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

4.6.3 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

 

A tagintézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása: 

 

- a tagintézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 

- a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni 

- az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni 

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 

- szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, 

- tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök 

kölcsönzése, 

- információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

- lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata, 

- tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

- könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

- nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

- tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi hasz-

nálata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. 

A könyvtárhasználat szabályai: 

 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). 

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélye-

zett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a követke-

ző tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének idő-

tartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik. 

 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje: 

 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére kifüg-

gesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

 

A könyvtárban elhelyezett számítógép használata: 

 

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. 

 

A tanári kézikönyvtár 
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Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai a könyvtár-

ban vannak elhelyezve, s a vele kapcsolatos kölcsönzési és egyéb feladatokat szintén az isko-

lai könyvtáros tanár látja el. 

4.6.4 Gyűjtőköri szabályzat 

 

Az iskolai könyvtár feladata: 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 

feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és 

rendelkezésre bocsátja dokumentumait. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai: 

 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztemati-

kus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. 

A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt 

fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

 

Az állománybővítés fő szempontjai: 

Ahhoz, hogy tagintézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre 

szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgon-

dolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók 

meg: 

Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program 

megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt a pedagógiai program megvalósí-

tásában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a pedagógusok 

felkészülését tanóráikra. 

A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amely megőrzi, feltárja, szisztema-

tikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az 

iskolában folyó oktató - nevelőmunkát. 

A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt. 

 

Fő gyűjtőkör: 

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. 

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

- általános lexikonok 

- enciklopédiák 

- a helyi tantervekhez kapcsolódó könyvek 

- a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

- pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

- szaklapok, folyóiratok, 

- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok 

gyűjteményei 

 

Mellék gyűjtőkör: 

- a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 
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- audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába tarto-

zó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és vi-

deokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak). 

Tipológia / dokumentumtípusok: 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

- könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

- periodikumok: folyóiratok 

- térképek, atlaszok 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

- képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta) 

- hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez) 

c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás 

CD-k 

d) Egyéb dokumentumok: pedagógiai program, pályázatok, oktatócsomagok 

 

4.6.5 A könyvtár használóinak köre 

 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola 

tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás meg-

tartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszű-

nésekor a könyvtári tagság is megszűnik. 

 

4.6.6 A könyvtárhasználat módjai 

 

- helyben használat, 

- kölcsönzés, 

- könyvtárközi kölcsönzés, 

- csoportos használat 

 

Helyben használat 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

- a kézikönyvtári állományrész, 

- a külön gyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális 

dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

- az információk közötti eligazodásban, 

- az információk kezelésében, 

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

- a technikai eszközök használatában. 

Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. 

-Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 
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-A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. 

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap idő-

tartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható 

újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje 

és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok elője-

gyezhetők. 

A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentu-

mot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az ol-

vasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pó-

tolni. 

A könyvtár nyitva tartási ideje: a tanév rendjéhez igazodva, az órarend függvényében napi 

egy óra 

 

Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthat-

nak. 

A foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett 

ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

- információszolgáltatás, 

- szakirodalmi témafigyelés, 

- ajánló bibliográfiák készítése 

 

4.7 TAGINTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

4.7.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Tagintézményünkben az iskola-egészségügyi ellátási teendőket gyermekorvos, védőnő, az 

iskola alkalmazásában álló szakképzett ápolónők,, valamint főfoglalkozású pszichológus biz-

tosítja. 

Az ápolónők nappal, két műszakban teljesítenek szolgálatot. Éjszaka 1 fő látja el a diákok 

körüli egészségügyi teendőket. 

A gyermekorvos hetente egyszer, de szükség esetén naponta biztosítja a szükséges ellátást, 

illetőleg beutalja a tanulókat a szakrendelésekre. 

 

Tűz- és munkavédelem  

 

Kötelező minden dolgozó számára megismerni, betartani és betartatni a tűz- munkavédelmi, 

baleset megelőzési és elhárítási szabályokat.  

A dolgozók évente munkavédelmi oktatásban részesülnek.  

A munkavédelmi szabályzók írásos vagy piktogramos formában a meghatározott helyiségek-

ben elhelyezésre kerülnek.  

A tagintézmény jól körbe kerített, a gyermekek számára biztonságos környezetet jelent.  

A balesetveszély megelőzésére folyamatosan karban tartjuk az udvari eszközöket, felelőse a 

gondnok. Havi rendszeres bejárással a tapasztalt balesetveszély azonnali elhárítására törek-

szünk.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekekre való tekintettel fokozatosan előtérbe kerül ez a terület. 

A balesetmentes munkavégzés érdekében megfelelő öltözetben történő munkavégzés. 

 

Egészségvédelem: 

 

▪ A kollégiumba csak „Fertőzőmentes környezetből távozik”, illetőleg „Fertőző betegségben 

nem szenved, közösségbe mehet” megállapítást tartalmazó orvosi igazolással vehető vissza 

diák, a szünidőről való visszatérés esetén is. 

▪ A szünidőről, illetve engedély nélküli eltávozásról /szökésről/ visszatérő növendékeknél – 

24 órán belül – egészségügyi szűrést kell végezni. A szűrést az ápolónő vagy a visszaérkezés-

kor ügyeletes nevelő kezdeményezi. 

▪ A tetvesen, ápolatlanul, sérülésekkel, stb. visszaérkező gyermek nevét, illetve névsorát a 

tagintézmény vezetőjének jelenteni kell, hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse. 

▪ A megbetegedett tanulókat az – orvos utasítása szerint az – ápolónő látja el, továbbá feladata 

a gyógyszerek beszerzése, a gyógyszeradagok előkészítése, kiosztása. Fertőzésgyanú esetén a 

tanulót el kell különíteni, haza kell küldeni. 

A fekvőbetegek nagy száma esetén betegápolással, kórházba kíséréssel, a tagintézmény veze-

tői gyermekfelügyelőt is megbízhatnak. 

▪ Orvoshoz kíséréssel /akut sérülés, baleset vagy rosszullét miatt/ az ügyeletes nevelő is meg-

bízhatja saját műszakjában szolgálatot teljesítő kollégáját. Ebben az esetben a megbízott kol-

léga csoportjának szétosztásáról vagy felügyeletéről az ügyeletes nevelőnek kell gondoskodni. 

A gyógyszerek, orvosi műszerek, felszerelések biztonságos elhelyezéséért a tagintézmény-

vezető, elzárásáért és megőrzéséért a tagintézmény orvosa és az ápolónők a felelősek. 

A tagintézmény különálló egészségügyi helyiségekkel rendelkeznek: 

- vizsgáló, váró, 

- elkülönítő, 

A betegszobán – az ott szolgálatot teljesítőkön és a betegeken kívül – más személy csak tagin-

tézmény-vezetői engedéllyel tartózkodhat. 

4.7.2 A dolgozók feladatai a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésében 
és a baleset esetén 

 

- minden pedagógus köteles a rábízott gyermekek egészségügyi állapotát gondos figyelemmel 

kísérni, bármilyen betegséget vagy annak gyanúját haladéktalanul jelezni az orvosnak, ápoló-

nőnek vagy a tagintézmény vezetőinek. 

- baleset bekövetkezése esetén köteles a gyereket – a lehetőségekhez mérten – ellátni vagy 

elláttatni, s ezután a balesetről a tagintézmény vezetőit, munkavédelmi megbízottját és egész-

ségügyi szolgálatát részletesen tájékoztatni. 

- A tanulók egészségének és testi épségének védelmét, valamint a különféle foglalkozásokon, 

szabadidőben előforduló veszélyforrásokat tanulóink értelmi képességeinek megfelelő szinten 

a különféle tanórák, foglalkozások keretében /beszéd, általános ismeretek, munka-, egészség-

védelem/ tanév elején, illetve szükség szerint az egyes foglalkozások /kirándulások, nyaralá-

sok/ előtt ismertetni kell. 

Az ismertetés tényét, tartalmát a foglalkozási naplóba, szakköri naplóba, diákotthoni naplóba, 

stb. be kell jegyezni. Ezeket a dokumentumokat a munkaközösség-vezetők ellenőrzik. A bal-

esetek megelőzése érdekében már a balesetveszélyes helyzetek kialakulását is kerülni kell. 

Az iskola minden dolgozójának kötelessége az azonnali balesetveszély elhárítása. Ha ezt ott 

helyben önmaga elhárítani képtelen, haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen felettesének. 

Baleset esetén az ügyeletet teljesítőt, s ezzel egy időben a felelős vezetőt is értesíteni kell. 
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Ha olyan időpontban történik a baleset, amikor az ápolónő nem tartózkodik az intézet terüle-

tén a felelős ügyeletes vezető köteles intézkedni. 

Ha a tagintézmény nem pedagógus dolgozója tapasztalja, hogy egy tanuló balesetveszélyes 

cselekedetet végez, azonnal köteles a gyermeket a tevékenységében megakadályozni, s – ké-

sőbbi hasonló cselekedetek megelőzésének érdekében – a gyermek pedagógusát erről értesí-

teni. 

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 170.§ 131, a 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet módosítá-

sáról szóló miniszteri rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjára való hivatkozással a 3., 4. 

pontban felsorolt eszközök, gépek tanári felügyelet mellett is csak akkor használhatják tanuló-

ink, ha azt értelmi és testi képességei is lehetővé teszik. 

Ennek eldöntése a gyermeket felügyelő pedagógus joga és kötelessége. 

 

4.7.3 A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 

 

▪ a tanuló és gyermekbaleseteket a hatályos rendeletben előírt nyomtatványon kell nyilvántar-

tani, 

▪ a három napon túl gyógyuló balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, ennek során fel kell 

tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de leg-

később a tárgyhót követő 8. napon meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a 

tanulónak, illetve a szülőnek. 

▪ a jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A jegyzőkönyv felvétele a balesetvé-

delmi felelős feladata. 

▪ ha a sérült állapota, vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére 

nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. A súlyos balesetet az 

intézménynek azonnal be kell jelentenie a fenntartónak. Súlyos az a baleset, amely a sérült 

halálát, valamely érzékszerv elvesztését, jelentős károsodását, életveszélyes sérülést, egész-

ségkárosodást, súlyos csonkulást, beszélőképesség elvesztését, feltűnő eltorzulást, bénulást, 

illetve elmezavart okozott. 

▪ az intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőjé-

nek részvételét a baleset kivizsgálásában, 

▪ minden tanuló- és gyermekbaleset követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hason-

ló esetek megelőzésére, 

4.7.4  A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehet látni (árvíz, belvíz, földrengés, bombariadó, stb.). 

Riadó elrendelése, végrehajtása 

▪ Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az iskolában való benntartózkodás rendje szerint illet-

ékes első számú vezető riadót rendel el. 

▪ A rendkívüli eseményt, a riadót két percen túli, szaggatott csengőjelzéssel (azonos a tűzriadó 

jelzéssel), kolomppal, vagy élőszóval kell jelezni! 

▪ A kiürítés folyamatos végrehajtásának érdekében a megadott jelre a tantermekben lévő tanu-

lók, a tanárok felügyelete mellett fegyelmezetten, gyorsan elhagyják a tantermeket, tornater-

meket, fejlesztő foglakozások helyszínét, és a kijelölt útvonal igénybevételével az iskola ud-

varán osztályonként, vagy csoportonként felsorakoznak. A tanárok ellenőrzik a tanulók lét-

számát, ha hiányzik tanuló azonnal jelezni kell a vezetőnek. 
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A dolgozók (tanulók) a kiürítés végrehajtását irányító vezetők utasításainak betartása mellett a 

munkahelyeket, az iskola területét kötelesek elhagyni, majd további intézkedésig a kijelölt 

gyülekezési helyen tartózkodni. 

▪ A helyiségek elhagyása előtt a foglalkozást vezető tanárok, illetve a helyiségek dolgozói 

kötelesek a helyiséget áramtalanítani (gépek, berendezések, készülékek kikapcsolása). Az 

épület áramtalanítása a gondnok, akadályoztatása esetén, a portaszolgálat feladata. A tanter-

mek, helyiségek ajtaját nyitva kell hagyni. 

Rendkívüli esemény esetén a legfontosabb szempont a tanulók és alkalmazottak testi épségé-

nek védelme. A pedagógus a rendkívüli esemény végéig a rábízott tanulókkal marad. 

A bombariadóról, vagy más rendkívüli esemény esetén (ha az nem felsőbb szervtől érkezett) 

azonnal értesíteni kell a Rendőrséget, illetve megfelelő szakhatóságot – tűzoltóságot, polgári 

védelmet. 

Bombariadó esetén a Rendőrség tűzszerészeti vizsgálatának eredménye dönt arról, hogy foly-

tatni lehet-e a tanítást. 

A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat lehetőség szerint pótolni kell, délutáni tanítási 

órák keretében. 

A veszélyhelyzet megfelelő kezelése és elhárítása érdekében minden tanítási évben valóságos 

helyzetet szimulálva „riadó-gyakorlatot” kell tartani. Ezek a szituációk segítenek a menekülé-

si útvonal gyakorlati megismerésében, a helyes magatartás kialakításában, a pánik elkerülésé-

ben. 
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4.7.5 Katasztrófa- tűz és polgári védelmi tevékenység szervezeti és 
végrehajtási rendje  

 
A rendkívüli 

esemény neve 

Intézkedni 

köteles 

Intézkedés Végrehajtásban 

segédkezők 

Megjegyzés 

Tűzvész, 

Bombariadó, 

Robbanás 

Ügyeletes 

vezető 

Igazgató 

 

A rendőrség és a tűzol-

tóság értesítése, az 

épület kiürítése 

A tanulócsopor-

tokban bent lévő 

tanárok, gondnok 

tűzvédelmi meg-

bízott 

Csak az ügyeletes 

vezető, a gondnok és 

a bejelentést tevő 

maradhat az épület-

ben 

Terrortámadás Ügyeletes 

vezető 

 

A rendőrség értesítése, 

az épület nem érintett 

részeinek kiürítése 

A tanulócsopor-

tokban bent lévő 

tanárok, 

Gondnok 

A tanulócsoportok-

ban bent lévő taná-

rok, 

Gondnok 

Villámcsapás Ügyeletes 

vezető 

 

Szakemberrel a károk 

felmérése és az okok 

felderítése 

Gondnok, gazda-

sági vezető 

A sérült részek kivo-

nása a tanításból 

Az épület álla-

gának nagymér-

tékű karosodása 

Ügyeletes 

vezető 

 

Bejelentés a fenntartó-

hoz 

A sérült épületrész 

kiürítése 

Gondnok, gazda-

sági vezető 

 

Az egyszerűbb át-

meneti megoldások 

elvégzése, bevezeté-

se 

Energia- vagy 

ivóvíz szolgál-

tatás jelentős 

idejű kimaradá-

sa 

Ügyeletes 

vezető 

 

Felméri a kimaradás 

hatását az oktatásra és 

eszerint dönt a tanítás 

folytatásáról 

 

Gondnok, karban-

tartó 

 

Szükség esetén 

rendkívüli szünet 

elrendelése (az igaz-

gató hatásköre) 

Rendkívüli 

időjárási viszo-

nyok 

 

Ügyeletes 

vezető 

 

Felméri a kimaradás 

hatását az oktatásra, és 

eszerint dönt a tanítás 

folytatásáról 

Minden dolgozó 

 

Szükség esetén 

rendkívüli szünet 

elrendelése (az igaz-

gató hatásköre) 

4.8  EGYÉB KÉRDÉSEK 

4.8.1. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás 
megállapításának szabályai 

 

Az intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az 

iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan birtokba került dolog felett, amelyet a tanu-

ló állított elő. 

4.8.2. Az intézményi térítési díjak befizetése és visszatérítésének módja 

 

Az étkezési térítési díjakra adható kedvezmények megállapításához a mindenkor hatályos 

1997. évi XXXI. Számú „ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” törvény 148. 

§ -t veszi alapul az intézmény. A törvényi szabályozáson felüli kedvezmény nem adható. 

A dolgozók térítési díja a szállító és az intézmény által közösen megállapított ÁFA –val nö-

velt ár megnövelve a konyha egy adagra jutó rezsi költségével. 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 5-ig történik. 
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Túlfizetés esetén jóváírjuk a következő hónapra, vagy tárgyhót követő 5 napon belül visszafi-

zetésre kerül. Tanulói jogviszony megszűnése esetén a fennálló túlfizetés a megszűnéssel egy 

időben kerül visszafizetésre. 

Az étkezési díjat befizetési rend szerinti időpontban kell befizetni, a lemondást a tárgynapot 

megelőző nap10 óráig kell jelezni.  

 

4.9  AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS 
TÁROLT IRATOK KEZELÉSE 

 A tagintézményben keletkező, illetve a tagintézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus 

aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

 A tagintézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését a tagintézmény-

vezető végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példá-

nya. 

 A tagintézményben keletkező, illetve a tagintézménybe érkező elektronikus irat hitelesíté-

sét a tagintézmény-vezető (helyettes), illetve az iskolatitkár végezheti el. Az így hitelesített 

papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 A tagintézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell vé-

gezni a vírusellenőrzést és vírusirtást. 

 Az elektronikus iratokat a tagintézmény szervergépén, elektronikus úton meg kell őrizni. 

Az elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és meg-

semmisítése az általános szabályok szerint történik. 

 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért a tagin-

tézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

4.10  FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

A fegyelmi és kártérítési felelősség mindig pedagógiai célokat szolgál. Előkészítésében és 

lebonyolításában a 20/2012 (VIII.31. ) EMMI rendelet 53-61.§ -ban foglaltak az irányadók. 

4.11  INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

A nyilvános dokumentumok köre 

- az intézmény Pedagógiai Programja 

- intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat 

- intézményi Házirend 

A nyilvánosság érvényesítése 

▪ Az intézmény honlapján. 

▪ A nyilvános dokumentumokat a titkárságon, az iskolai könyvtárban és a tanári szobában kell 

elhelyezni egy-egy példányban. 

▪ A titkárságon és a könyvtárban a tagintézmény vezetősége megteremti a feltételt ahhoz, 

hogy az érdeklődők írásban kifejthessék véleményüket, illetve kérdéseikre választ kaphassa-

nak (szóban vagy írásban). Megjelölt időpontban, az erre a feladatra megbízott pedagógus 

közvetlen tájékoztatást ad. 

▪ A bejegyzett észrevételeket értékelni kell. 

▪ A szülői hirdetőtáblán, jól látható helyen tájékoztatást kell nyújtani a tanulóknak és a szü-

lőknek, hogy mikor és hol élhetnek ezzel a lehetőséggel. 
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▪ A pedagógusok tekintetében a nyilvánosságnak abból a szempontból is érvényesülnie kell, 

hogy kötelesek megismerni (alkalmazni) és megismertetni (alkalmaztatni) a tagintézmény 

működésére vonatkozó belső szabályokat, illetve a munkájukra vonatkozó törvényeket, rende-

leteket, jogszabályokat. 

▪ A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

5 AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA 
 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dogozóinak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást 

az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megal-

kotásának szabályaival. 

6 MELLÉKLETEK 
 

6.1 1. sz  Adatvédelmi szabályzat 

6.2 2. sz. Családi pótlék személyre szóló felhasználásának elve 

6.3 3. sz. Munkaköri leírás minták 

 

6.3.3.Munkaköri leírás  

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

 

Pedagógus beosztásból adódó általános elvárások:  

a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók érdekében végzi munkáját.  

b) Közreműködik az iskolai közösség kialakításában és fejlesztésében.  

Alkotó módon részt vállal:  

 a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,  

 a közös vállalások teljesítéséből,  

 az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,  

 az iskola hagyományainak ápolásából,  

 tanulók folyamatos felzárkóztatásából,  

 a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,  

 tanulmányi versenyekre való felkészítésből,  

 a versenyek helyszínére való eljuttatásból,  

 pályaválasztási feladatokból,  

 a gyermekvédelmi tevékenységekből,  

 a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából,  

 az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.  
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c) Tanítási órákon (foglalkozásokon) minőségi munkát végez. (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés).  

d) A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt leg-

alább 15 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt orvosi 

vizsgálatokon részt vesz.  

e) Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. Abban az esetben, ha az órán nem dol-

gozik, felszerelést nem hoz magával, társai tanulásához való jogát viselkedésével korlátozza, az 

igazgatóhoz vagy helyetteséhez kell irányítani.  

f) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel.  

g) A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleten való részvétel.  

h) Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató 

munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.  

i) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazga-

tó által meghatározott időpontban bemutatja az igazgató által kijelölt személynek. A tanmenettől 

10%-tól nagyobb eltérésről az igazgató jóváhagyásával lehet.  

j) Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb két héten belül kijavítja. 

A felmérő dolgozatok megírását előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, 

vagy a tanulókkal javíttatja.  

k) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tart.  

l) A tagintézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az egyenlő teher-

viselés elvein alapuló munkamegosztás szerint, az igazgató vagy helyettese kérésére elvégzi.  

m) Gondoskodik az esztétikus környezet kialakításáról. (Részt vállal a tagintézmény egész terüle-

tére vonatkozóan és az osztálytermek, szaktantermek dekorálásában.)  

 

A pedagógus kötelességei:  

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása.  

Ezzel összefüggésben az alábbi kötelességei vannak:  

 

1.A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végezze.  

 

2. A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyel-

meztesse, ha gyermeke fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.  

3. A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelesség. Tanulót óráról kihívni, 

illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. Foglalkozáson ételt-italt elővenni csak 

indokolt esetben lehetséges.  

4. A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.  

5. Kötelező orvosi szűrővizsgálatokra tanulóit elkíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.  

6. Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megte-

szi.  

7. Betartja és betartatja az iskola házirendjét.  

 

A pedagógus jogai: 
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A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:  

1. A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja.  

2. A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott 

taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.  

3. Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.  

4. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és 

értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.  

5. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt 

vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában.  

6. Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, nevelői oktatói tevékenységét elismerjék.  

 

Titoktartási kötelezettség:  

Tevékenysége folyamán tudomására jutott információt nem adhat tovább. Köteles a munkája so-

rán szerzett értesüléseket a munkáltatóra, illetve annak tevékenységére vonatkozó alapvető infor-

mációkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel vagy személyekkel 

olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével megtud, és melynek közlése a munkálta-

tóra vagy más személyre káros következménnyel járna.  
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