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1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (1) bekezdése értelmében, az 

intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a tanulói 

jogok érvényesülése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intéz-

ményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Balatonfűzfői Irinyi János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alábbi szervezeti és működési szabályzatot 

(SZMSZ) alkotta. A nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

25.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő fogadta el: 

  

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma 

 

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közoktatási intézmény szer-

vezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó megállapításokat, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A SZMSZ az intézmény által kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és 

folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszereit tartalmaz-

za. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

  

1.2 A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 

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

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

sáról 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) még hatályos részei 

 a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. ( II.13.) Korm. rendelet még hatályos 

részei 

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

továbbiakban: R.) 

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

(továbbiakban: R.) még hatályos részei  

 a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásáról 

 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.), és a 243/2003. (XII.17.) Korm. 

Rendelet még hatályos részei 

 51/2012  (XII.21.) EMMI rendelet a Kerettantervek bevezetéséről 

 a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM 

rendelet 

 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 1992. évi XXII. törvény a munkatörvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.MKM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.MKM
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intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó 

 a pedagógus- továbbképzésről és szakvizsgáról szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

 az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V.18.) OM-GyISM rendelet 

 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI-s tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III.10.) OM rendeletet módosító 22/2006.(V.22.) OM 

rendelet 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI ren-

delet  

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 

 16/2013. (II.28) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI ren-

delet 

 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

 26/1997. (XII.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  

 a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. Rendelet, ill. az ezt módosító 

180/2011.(IX.2.) Korm. rendelet 

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM-rendelet 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel  

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 

 a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 

 az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény  

 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ámr.) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény  

 valamint minden egyéb jogszabály, amely a nevelési-oktatási intézmények működésére 

vonatkozik 

 

1.3 Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok 

 

Az intézmény jogszerű működését az 1992. VI. 22. keltezésű alapító okirat, és az ezzel való 

nyilvántartásba vétel biztosítja. 

 

Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program határozza meg, amely a Nemzeti 

Alaptanterv, a Kerettantervi rendelet, valamint az Alapfokú művészetoktatás követelményei 

és tantervi programja alapján tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. A központi sza-

bályzókat figyelembe véve az intézmény elkészítette a programok és a tantervek helyi, speciá-

lis adaptációját, amely a kompetencia alapú oktatásra épít, és önálló arculatot ad az iskolának.  

A pedagógiai program tartalmazza a Nkt. 26.§ és R. 7-11.§-ban meghatározott nevelő-oktató 

munka intézményi tevékenységrendszerét. 
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Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékeny-

ségeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a 

felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesí-

ti, ill. a későbbiekben módosítja, ha az aktuális feladatok ezt szükségessé teszik. 

 

1.4 Az intézmény működését meghatározó további dokumentumok    

 

- Házirend 

- Kollektív szerződés 

- Közalkalmazotti szabályzat 

- Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 

- Irat- és ügykezelési szabályzat 

- Tanügyigazgatás rendje 

- Ügyeleti rend 

- Számítástechnikai és szoftvervédelmi szabályzat 

- Tűzvédelmi szabályzat 

- Tűzriadó terv 

- Katasztrófavédelmi részterv  

- Kockázatértékelés 

- Egyéb belső szabályzatok 

- Továbbképzési terv 

 

1.5 A SZMSZ hatálya 

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az iskola valameny-

nyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező. A hatálya kiterjed az intézménnyel egyéb 

jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, 

használják helyiségeit, létesítményeit. 

Megszegése estén az igazgató saját jogkörében eljárva intézkedhet. 

 

A szervezeti és működési szabályzat előírásai érvényesek az intézmény területén a 

benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken 

azok ideje alatt. 

 

A  szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával egyidejűleg lép 

hatályba, határozatlan időre szól. 

 

1.6 Az SZMSZ közzététele, nyilvánosságra hozása, a felülvizsgálat módja 

 

Az SZMSZ nyilvánosságát az intézmény honlapján való megjelenés biztosítja.  

Az iskola szervezeti és működési szabályzatának elhelyezése az alábbi módon történik.  

 

SZMSZ, 

helye 
Tárolási módja Példányszám 

Igazgatói iroda Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 

Ig.hely. irodák Nyomtatott és elektronikus 1-1 pl. 

Titkárság Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 

Tanári  Nyomtatott  1 pl. 

Könyvtár Nyomtatott 1 pl. 

Fenntartó  Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 
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A dokumentumok nyomtatott, papír alapú példánya az intézmény könyvtárában minden nap 

délután nyitvatartási idejében megtekinthetők.  

A nyomtatott formát az igazgató által hitelesített formában kell elhelyezni a könyvtárban. 

 

A felülvizsgálatra, módosításra okot szolgáltat: 

 a jogszabályi változások, 

 a feltételek alapvető változása, 

 a feladatok megváltozása, 

 az iskolával szemben támasztott követelmények módosulása, 

 újabb szakfeladatok, szakok indítása. 

A felülvizsgálatért az intézmény vezetője felel.  

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 

 

A tájékoztatás-kérés, a megismertetés és a tájékoztatás formája, rendje 

 

Az iskola pedagógiai programját – az igazgató által hitelesített másolati példányban – az isko-

lai könyvtárban úgy kell elhelyezni, hogy azokat a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási 

idejében bármikor szabadon megtekinthessék. A dokumentumok egy példánya megtalálható a 

titkárságon is, annak nyitvatartási idejében. 

 

A pedagógiai program elhelyezése 

 

PP helye Tárolási módja Példányszám 
A példány 

sorszáma 

Igazgatói iroda Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 1. 

Ig.hely. irodák Nyomtatott és elektronikus 2 pl. 2-3. 

Titkárság Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 4. 

Tanári  Nyomtatott  1 pl 5.   

Könyvtár Nyomtatott   1 pl. 6. 

Fenntartó  Nyomtatott 1 pl. 8. 

 

2 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
 

2.1 Az intézményi azonosítók   

 

Az iskola neve: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye:    8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. 

Telefonszáma:    Porta: 06-88-586-090 

    Titkárság, igazgató: 06-88-586-190 

Fax:    06-88-586-191 

E-mail:   irinyi@fuzfosuli.hu 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

Az intézmény típusa:  Többcélú intézmény 

 

Törzskönyvi nyilvántartási száma:  
OM azonosítója:  037162 

Adó-nyilvántartási száma:  

TEÁOR száma:   
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Művészeti oktatás telephelye: - 

     

Iskola alaptevékenységei:   

általános iskola 

    alapfokú művészetoktatás 

    közoktatás keretében folytatott sportiskolai ellátás 

 

Iskola szervezeti egységei 

    általános iskola (alsó és felső tagozat) 

    alapfokú művészetoktatási intézmény 

                                               gondnokság 

 

Évfolyamok száma: az általános iskolában 8 évfolyam, 

   a művészeti iskolában 12 évfolyam. 

 

A kötelező felvétel ellátása: a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola b) osztályaiban 

 

- A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  2007. jú-

lius 1. napjával a megszűnt Jókai Mór Általános Iskola jogutódja a 148/2007. (04.20.) 

számú Kt. határozat szerint.  

- A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2008. 

szeptember 1. napjával megszűnt Bocskai István Általános Iskola (8183 Papkeszi, Fő 

u. 3.) jogutódja a 230/2008.(08.21.) és a 231/2008.(08.21) számú Kt. határozat szerint. 

  

- 207/2012. (05.22.) Kt. határozat szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete úgy dönt, Litér Község Önkormányzatának kérését támogatja és bizto-

sítja a gyermekek világnézettől független iskolai ellátását a Balatonfűzfői Irinyi János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 

- 208/2012. (05.22.) Kt. határozat szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete úgy dönt, Királyszentistván Község Önkormányzatának kérését támo-

gatja és biztosítja a gyermekek világnézettől független iskolai ellátását a Balatonfűzfői 

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

 általános iskola:  352 fő 

 művészeti iskola: 450 fő 

 

2.2 Az intézmény alapító és fenntartó szerve, jogállása, képviselete: 

 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:  - 

 

Alapító neve: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

    címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

 

Az intézmény fenntartó szerve:  

 Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.  

 Balatonalmádi Tankerület 171001 

 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 60. 



A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

             Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                                      

-9-  

   

 

Az intézmény működtetője:  

 Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. 

 

Az intézmény: önálló jogi személy 

 

A közoktatási intézmény képviselője a nemzeti köznevelési törvény 68.§ (1) szerint kineve-

zett intézményvezető. 

 

Az alapító okirat száma, kelte 

 

Az iskola alapító okiratának kelte:  1992. június 22. 

Az alapító okirat módosításainak kelte:    

1994. május 12. 

       1998. július 27. 

 2002. március 25.  

 2005. június 28.   

2005. október 25.  

 2006. augusztus 29.  

2007. június 26.  

 2007. augusztus 28.  

 2008. augusztus 21.  

2009. június 30. 

2009. szeptember 30. 

2010. május 25. 

2010. szeptember 28. 

2011. december 1. 

2012. június 19. 

Típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: - 

 

2.3 A kiadmányozás rendje  

Az intézmény egyes gazdasági és minden szakmai, oktatási ügyiratait cégszerű aláírással kell 

ellátni. A cégszerű aláírás: az igazgató aláírása (vagy távolléte esetén az aláírásra jogosult 

igazgató-helyettes) és az intézmény körpecsétje.  
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3 AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 
 

3.1 A gazdálkodás módja  

 

Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót és a működtetőt terhelik.  

 

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ 3/2013. (II.11) szabályzata rendelkezik a beszer-

zések lebonyolításáról.  

 

3.2 Az intézmény gazdálkodási helyzete 

 

A fenntartó és működtető szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges 

pénzeszközről.  

 

Kiadással kapcsolatos teendők 

Érvényesítésre akkor kerül sor, ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek 

 a munkavégzés megtörtént; 

 a megrendelt szolgáltatást elvégezték, 

 illetve a megrendelt anyag/eszköz leszállításra és bevételezésre került, 

ezután meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének jogosságát, a teljesítésről minőségi, 

mennyiségi átvétellel, vagy más módon kell meggyőződni. 

 

Meg kell vizsgálni a kiállított számlát olyan szempontból, hogy  

 a kötelezettségvállalás alapján történt-e a teljesítés, 

 a jogszabály szerint jogos-e a követelés, 

 az átvételnek megfelelő-e a számlázás, 

 a számla számszakilag megfelelő-e, 

 a vásárolt eszköz nyilvántartásba vétele, felhasználása igazolhatóan bizonyítható-e, 

 az elvégzett szolgáltatás alapján kiállított számla teljesítése igazolt-e. 

 

A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatot alaki és tartalmi szempontból kell vizsgálni. 

A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei: 

 a bizonylat megnevezése és sorszáma, 

 a bizonylatot kiállító gazdálkodó megnevezése, 

 a bizonylat kiállításának időpontja, 

 a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása, vagy megjelölése, a gazdasági 

művelet okozta változások mennyiségi és minőségi - a gazdasági művelet jellegétől, 

könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeli adatai, 

 a gazdasági műveletet elrendelő személy, vagy szervezet megjelölése, 

 az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása; a pénzkezelési 

bizonylatokon az átvevő aláírása, 

 a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 

körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatko-

zik. 

 

A titkárság feladatai az intézmény gazdálkodásában 

 Az iskolatitkár feladata a térítési díjak, tandíjak beszedése, a nyilvántartások 

pontos naprakész vezetése. 
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 A titkárság együttműködik a fenntartó és működtető szervezettel a vagyonnyil-

vántartásban 

 A titkárság beszámol és adatokat szolgáltat a felettes szervek részére 

 A titkárság köteles az intézményvezetőjét hiteles, pontos adatokkal ellátni, és 

minden jelentős eseményről azonnal tájékoztatni. 

 Az iskolatitkár feladata a postai ügyiratok iktatása, irattárazása, szabadságok 

nyilvántartása, telefonok kezelése. 

 

4 AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE ÉS AZ AZT MEGHATÁ-

ROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított nyolc évfolyamos általá-

nos iskolai nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló érdeklődésének, képessé-

gének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai tanulásra, vala-

mint a társadalomba való beilleszkedésre. A közoktatási típusú sportiskola részt vesz a Peda-

gógiai Programban meghatározott sportágakban az utánpótlás nevelésében, a sportban tehet-

séges tanulók kiválasztásában. Felkészít a szakirányú továbbtanulásra, illetve megalapozza az 

egészséges életmódra való igényt.  

Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásá-

ról, felügyeletéről, étkeztetéséről, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, 

a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja 

mindazon feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és más jogszabályok a nevelési-

oktatási intézményeknek előírnak.  

Az intézmény tornatermét jelenleg bérbe adhatja az iskolai sportkörök működésének biztosí-

tása mellett. 

Alapfeladat az alapfokú művészetoktatás, melynek keretében művészeti nevelés és oktatás 

folyik. Az oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a 

szakirányú továbbtanulásra. 

 

Művészeti iskolában a művészeti ágak, tanszakok, a felvehető maximális létszám tansza-

konként, telephelyenkénti bontásban: 

 

    Balatonfűzfő  Papkeszi Összesen 

Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene: 

Furulya   20 fő     4 fő  24 fő 

Fuvola   10 fő     1 fő  11 fő 

Gordonka   10 fő     2 fő  12 fő 

Harsona     9 fő     2 fő  11 fő 

Hegedű     8 fő     2 fő  10 fő 

Klarinét   10 fő     1 fő  11 fő 

Kürt   18 fő     4 fő  22 fő 

Magánének   17 fő     5 fő  22 fő 

Oboa     3 fő     1 fő    4 fő 

Szaxofon     5 fő     2 fő    7 fő 

Szolfézs   30 fő   15 fő  45 fő 

Trombita   17 fő     5 fő  22 fő 

Tuba     5 fő     1 fő    6 fő 

Zongora   40 fő     8 fő  48 fő 
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Elektroakusztikus zene   

Szintetizátor-keyboard  

    28 fő   7 fő  35 fő 

 

Zeneművészeti ág összesen: 230 fő   60 fő  290 fő 

 

Táncművészeti ág: 

Néptánc   60 fő     60 fő 

Táncművészeti ág összesen: 60 fő     60 fő 

 

Képző-és iparművészeti ág: 

Vizuális alapismeretek 

Festészet     70 fő   30 fő  100 fő 

Képző-és iparműv.ág össz: 100 fő     100 fő 

 

Mindösszesen:  390 fő   60 fő  450 fő 

   

A tanszakok között a létszám átcsoportosítható. 

 

Székhelyen ellátott feladat: 

 Nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása nappali munka-

rend szerint az 1-8. évfolyamon. 

 Alapfokú művészetoktatás a fentiekben meghatározottak szerint. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

 Köznevelés keretében folytatott sportiskolai ellátás 

 

Telephelyen ellátott feladat:  

 Alapfokú művészetoktatás a fentiekben meghatározottak szerint. 

 

4.1 Ellátandó szakfeladatok, az intézmény jogosultságai    

 

Alapvető tevékenységei, szakfeladatai: 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 

852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfo-

lyam)  

Az intézmény azon SNI-s gyermekeket látja el, akik a szakértői és rehabilitá-

ciós bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselke-

dés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.   

52022 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfo-

lyam) 

Az intézmény azon SNI-s gyermekeket látja el, akik a szakértői és rehabilitá-

ciós bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselke-

dés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.   

852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 

852032 alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín és 

bábművészeti ágban 

855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés 



A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

             Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                                      

-13-  

855914 általános iskolai tanulószobai nevelés 

931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

Kisegítő tevékenységei, szakfeladatai: 

682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  

 

Az intézmény jogosultságai: 

- Bizonyítványok kiállítása 

- Végzettség tanúsítása 

- Másodlat kiadása térítés ellenében 

 

4.2 Az intézmény jelképei, bélyegzőlenyomatai 

 

Az intézmény zászlója 

 

A Balatonfűzfő Város Önkormányzata által adományozott lobogó. 

 

A zászló használatának szabályozása: 

 

 Tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen 

 A névadóval kapcsolatos rendezvények megnyitásakor 

 Iskolai ünnepélyeken (október 23. és március 15. megemlékezések) 

 Ballagáson 

 Városi ünnepélyeken való részvételkor, amennyiben legalább két tanulócsoport részt 

vesz 

 Állami ünnepeken 

 

Az embléma képe  

 

 

 

 

 

 

 

Az embléma használatának szabályozása: 

 

 Az intézmény hivatalos levelezése során használatos levélpapírokon, borítékokon 

 Intézményi dokumentumokon 

 Az intézményben kapható elismeréseken 

 Az intézményhez tartozást kifejező jelvényen, pólón és egyéb tárgyakon 

 

 

A bélyegzők leírása, lenyomata 

 

A későbbi fenntartói utasítások szerint.  
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5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 
 

5.1 Az intézmény típusa 

 

Az intézmény a  Nkt. 7.§ (2) alapján többcélú intézmény. 

Az intézmény egy általános és egy alapfokú művészeti iskola szervezeti egységből áll.  

A pedagógiai munkát az iskolatitkár segíti.  

A gondnokságon adminisztrációs és technikai dolgozók segítik a mindennapi intézményi mű-

ködést. 

A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, egy pedagógiai progra-

mot, egy házirendet kell készíteni. 

A többcélú intézményben a pedagógiai program alapján a különböző tevékenységeket folytató 

intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti rajz tartalmazza (1. sz. melléklet).  

 

5.2  Az intézmény felelős vezetője 

 

Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgató-helyettesek közre-

működésével látja el.  

 

A vezető személye, jogköre 

 

Az intézmény vezetője csak a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelő sze-

mély lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfon-

tosabb követelménye: az intézmény típusának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szak-

képzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű al-

kalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. 

Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban be 

kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői 

szervezetnek és a diákönkormányzatnak a véleményét. 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Nkt. valamint a fenntartó határozza 

meg.  

 

Az intézményvezető kiemelt feladatai 

 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület vezetése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű meg-

szervezése és ellenőrzése, 

 a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bizto-

sítása a hatályos jogszabályok alapján, 

 a nevelési-oktatási intézmény képviselete, 

 együttműködés biztosítása az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 

a szülők és a diákok képviselőjével és a diákönkormányzattal, 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzé-

sének irányítása, 
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 a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével kapcso-

latos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti 

szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 

 

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem, csak tartós távolléte 

vagy egyéb akadályoztatása esetén helyettesíthető feladatok: 

 tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, 

 az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlása, 

 tűz- és bombariadó próba elrendelése, 

 fenntartó előtti képviselet. 

 

Az intézményvezető felelőssége 

 

Az intézmény vezetője (igazgatója) – a Nkt.-nek és egyéb jogszabálynak megfelelően – fele-

lős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes működésért 

 a takarékos gazdálkodásért 

 a pedagógiai munkáért 

 az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a tanulóbalesetek megelőzéséért 

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

 az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolítá-

sáért 

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, 

és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért 

 az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabá-

lyosságáért 

 a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért 

 a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, mű-

vészeti záróvizsga) lebonyolításáért és rendjéért 

 a nevelő- és oktató munkához a következő tanévben szükséges tankönyvekre, tanulmányi 

segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatá-

sért  

 

Az intézményvezető munkájának értékelése 
 

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülői munkaközösség a 

vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján 

értékeli. 

 

Eljárásrend 

 

Az intézményvezető ütemezett teljesítményértékelését a Nkt. 69.§ (4) írja elő. 

 

A vezetőt a tantestület a Vezetői értékelőlap kitöltésével értékeli. 
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A tantestület tagjai a kitöltött kérdőíveket egy meghatározott időpontig, a tanári szobában 

elhelyezett lezárt dobozba helyezik el. 

Az adatokat a tantestület által megbízott 3 fős csoport összesíti, és az eredményről tájékoztatja 

a tantestület tagjait a tanévzáró értekezleten. 

 

A vezetői értékelés a szülői közösség által a Vezetői értékelő lap kitöltésével történik. A 

szülői közösség tagjainak, az osztályfőnökök segítségével az intézmény eljuttatja a 

kérdőíveket. 

A kitöltött értékelő lapot  meghatározott időpontig a portán elhelyezett dobozban gyűjtjük. 

Az értékelés eredményét a tanévzáró szülői munkaközösségi értekezleten ismerhetik meg a 

szülők. 

 

Az értékelő lapokat az intézmény Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint 

tárolja az intézmény. 

 

5.3 Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

- az igazgató-helyettesek 

- iskolatitkár 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgató-

nak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

A vezetőség napi munkakapcsolatban van, szükség szerint megbeszélést tart. 

Az iskolai érdekképviseletek vezetői, a diákönkormányzatot segítő tanár és a munkaközösség 

vezetők közvetlenül fordulhatnak hozzá. 

 

5.3.1 Igazgató-helyettesek 

 
A magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott igazgató-helyettesek (alsós-művészeti, 

felsős) vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett egymással együttműködve lát-

ják el. Az igazgató első számú helyettese az igazgató által megbízott helyettes. Első számú 

helyettesként teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót annak tartós távolléte esetén. 

 

Az intézmény igazgatóhelyetteseinek feladatköre 

 a tanév beindításának és az éves munkatervnek előkészítése  

 statisztikai adatszolgáltatás  

 a tanári adminisztrációs munka ellenőrzése  

 a pedagógusok tanítási időkeretének ellenőrzése és elszámolása 

 előkészítője a személyzeti jellegű döntéseknek 

 a tanulmányi versenyek, a művészeti bemutató, versenyek, vizsgák, eredménymérések 

szervezése, irányítása 

 az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos szervezési és ellenőrzési feladatok 

 ellátja az iskola napi szervezési és működtetési feladatait  

 előkészíti a szakmai beszámolókat 

 belső ellenőrzést végez, az eredményéről rendszeresen beszámol az igazgatónak 

 képviseli az iskolát esetenként az igazgató felhatalmazása alapján a szülői szervezet, a 

diákönkormányzat ülésein, egyéb fórumokon 

 közvetlenül irányítja és ellenőrzi 
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- az iskolai könyvtár működését 

- az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységét 

 

Felelős átruházott jogkörben 

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, az iskolaorvossal, 

a védőnővel való együttműködésért 

 az intézményi tankönyvellátás megszervezéséért, a tankönyvrendelés elkészítéséért 

 az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért 

 a napközi, tanulószobai és egyéb foglalkozások megszervezéséért 

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elfogadás-

ra történő előkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

 az intézményi hagyományokkal összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért 

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, szervezéséért 

 az iskolai könyvtár működtetéséért 

 

5.4 A középvezetők (munkaközösség-vezetők) 

 

       Az intézmény kisebb szervezeti egységeinek munkáját tervezik, szervezik, irányítják, 

ellenőrzik és értékelik. A középvezető a szervezeti felépítésben meghatározott igazgató-

helyettessel tartja közvetlenül a kapcsolatot. Beszámol neki az aktuális munkaközösségi 

ügyekről, tájékoztatja az ellenőrzése során tapasztaltakról. Félév végén és a tanév végén a 

középvezetők írásbeli beszámolót készítenek a nevelőtestületnek addig végzett munkájukról. 

 

5.5 Kibővített iskolavezetőség 

 

Tagjai az intézményvezetőn kívül az igazgató-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. A 

kibővített iskolavezetőséget az igazgató hívja össze konzultációra. Ennek során megbeszélik 

az aktuális intézményi ügyeket, problémákat, javaslatot tesznek azok megoldására. 

 

5.6  A vezetők kapcsolattartási rendje 

 

Az intézmény vezetője és az igazgatóhelyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek 

megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 

 

5.7  A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 

 

Az intézmény szervezeti egységei közti (beleértve a telephelyet is) rendszeres szakmai kap-

csolattartás a munkaterv szerint vagy szükség esetén ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, 

illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg.  

Az iskola pedagógiai valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közti kapcsolat-

tartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. 

Az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár munkája során közvetlen kapcsolatot tart az intéz-

mény közalkalmazottaival. 

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi 

feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szer-

vezeti egységek munkájukat összehangolják.  

A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, leve-

zetésével kapcsolatos eljárási szabályokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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5.8 A vezetők helyettesítési rendje 

 

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatásköré-

be, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az igaz-

gató által megbízott helyettes helyettesíti.  

Az igazgató tartós távolléte esetén a megbízott helyettes gyakorolja a kizárólagos jogköreként 

fenntartott hatásköröket is.  

Az igazgató és valamelyik helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítésről az 

igazgató intézkedik.  

Mindhárom vezető távolléte esetén az igazgatót az egyik munkaközösség-vezető helyettesíti 

külön megbízás szerint. Az igazgató a vezetők egyidejű akadályoztatásakor esetenként más-

nak is adhat megbízást.    

Az igazgatóhelyettesek öt napot meg nem haladó akadályoztatásuk esetén a helyettesítés ellá-

tására egyedi megbízást adnak. 

Az igazgatóhelyettesek öt napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. 

 

5.9 A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje 

 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7
30

és  16
00

 óra között az igazgatónak vagy a helyet-

tesei közül egy vezetőnek vagy egy munkaközösség-vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

A kijelölt reggeli ügyeletes pedagógus a vezető beérkezéséig jogosult és köteles az intézmény 

működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 16 órakor 

távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intéz-

mény rendjéért.  

 

6 AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK,  ÉS KAPCSOLAT-

TARTÁSUK RENDJE 

 
6.1 Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek és az iskolában foglalkoztatott 

közalkalmazottaknak, valamint az óraadóknak az összessége.         

 

6.2 Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

 

Az alkalmazotti közösség az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti 

jogviszonyban álló adminisztratív dolgozóból áll. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, 

ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelezettségeiket és jogaikat a munka törvénykönyve 

mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. 

 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével – az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 

 Szakmai munkaközösségek, ill. szakmai csoportok 

 Szülői munkaközösség 

 Iskolaszék 

 Diákönkormányzat 

 Osztályközösségek 

 Tanszakok 
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 Közalkalmazotti tanács 

 Munkahelyi szakszervezet 

 Sportiskolai csoportok 

 

6.3 A nevelőtestület 

 
6.3.1  A nevelőtestület és működési rendje 

 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a 

közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 

tagjai minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő egyéb felsőfokú végzettségű alkalmazott. 

 

A nevelőtestület értekezletei 

 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az értekez-

letek időpontjait lehetőség szerint az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

A tanév nevelőtestületi értekezletei az alábbiak: 

 alakuló értekezlet 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 nevelési értekezlet (évente két alkalommal) 

 tájékoztató és munkaértekezlet  

 rendkívüli értekezlet. 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze az intézmény lényeges, az iskolai életet átalakító problé-

máinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek) megtárgyalására, ha azt a 

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a vagy az intézmény igazgatója, illetőleg az iskola ve-

zetősége szükségesnek látja. 

 

A nevelőtestület döntései és határozatai 

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

Kivéve: 

- a személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt, 

- az iskolai dokumentumok elfogadását, amelyeknek elfogadásához a teljes nevelőtestület 2/3-

os szavazat többsége szükséges.  

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A 

szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szava dönt. 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus 

vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelen-

lévő tagjai közül egy hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerül-

nek, határozati formában. 
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6.3.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkörének gya-

korlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákön-

kormányzatra. 

Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai 

munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a mun-

katervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 

 

A nevelőtestület a jogszabályban meghatározott feladataiból a szakmai munkaközösségekre 

ruházza: 

 előzetes tantárgyfelosztás készítése 

 tankönyvek, taneszközök kiválasztása 

 jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel  

 helyi tanterv kidolgozása 

 az aktuális jogszabályi utasításoknak megfelelően az intézményi dokumentumok átdolgo-

zása 

 

A nevelőtestület által létrehozott bizottságok 

 

A nevelőtestület – feladat- és jogkörének átadásával – állandó bizottságokat hozhat létre tag-

jaiból. 

 

A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz 

létre. 

 

Állandó iskolatörténeti bizottság  

 

Az intézmény nevelőtestülete állandó iskolatörténeti bizottságot hoz létre (feladatkörének 

részleges átadásával) a következő feladat- és hatáskörrel, valamint jogosultságokkal.  

Feladata és hatásköre: az iskola jubileumi évfordulóira összegyűjteni az iskola történetének 

írásos, képi és hangdokumentumait, s ebből a lehetőségekhez mérten iskolatörténeti évköny-

vet szerkeszteni, továbbá a következő években folyamatosan gyűjteni a jelzett anyagfajtákat.  

 

6.4 A szakmai munkaközösségek, hatáskörük és kapcsolattartásuk rendje 

 

A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szer-

vezéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények 

közötti munkaközösség is létrehozható. Az adott tanév munkaközösségeit az intézmény éves 

munkaterve határozza meg. 

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. 

A szakmai munkaközösség tagjai évente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása az igaz-

gató jogköre. Feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálá-

sa, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok kö-

zött. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. Az aktuális ügyek megbeszélésére szükség 

esetén bármikor sor kerülhet a munkaközösség-vezetők többségének javaslatára.  
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A szakmai munkaközösség a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

 

A szakmai munkaközösség segíti az adott tantárgy, tantárgycsoport nevelési - oktatási felada-

tainak eredményes ellátását. 

Az adott szakterületen: 

 Biztosítja a folyamatos szakmai - módszertani tapasztalatcserét;  

 Ösztönzi, segíti a szakmafejlesztést; 

 Közreműködik a belső ellenőrzés megszervezésében, az eredményméréseket, versenyeket, 

vetélkedőket, bemutató tanításokat illetően; 

 Értékelő jelentést készít egy-egy meghatározott témában a munkaterv szerint, vagy az 

iskolavezetés útmutatása alapján 

 Közreműködik a szaktárgyakkal kapcsolatos továbbképzéseken, rendezvényeken; 

 Évente 3-4 alkalommal munkaközösségi tanácskozást tart. 

 A munkaközösség javaslatot tesz: a tantárgyfelosztásra, a taneszköz-fejlesztésre, a tanulók 

speciális osztályba való felvételének követelményeire, a tankönyvek és tanítási segéd-

anyagok kiválasztására. 

 A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv 

alapján tevékenykedik. A munkaterven kívül félévi, ill. tanév végi beszámolót készít. A 

szakmai munkaközösség munkaterve és beszámolója az intézmény éves munkatervének és 

beszámolójának része. A munkatervet és a beszámolót írásban kell elkészíteni, és az in-

tézményvezetőnek / helyettesnek határidőig elektronikusan átadni. 

 Segítséget ad a pályakezdő pedagógusok munkáját patronáló nevelő (mentor) kijelölésé-

hez 

 Segíti és szervezi a pedagógusok belső továbbképzését, önképzését 

 A pedagógusok oktató és nevelő munkáját segíti hospitálásokkal, szakmai iránymutatás-

sal, bemutató órák szervezésével, szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz hasz-

nálható eszközök beszerzésével 

 

6.5  A belső kapcsolattartás általános formái és rendje 

 

A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 

amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

 

A kapcsolattartás formái:  

- értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések, „fuzfosuli”-s 

levelező rendszer 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, 

melyet a hivatalos közlések helyén ki kell függeszteni. 

 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestü-

leti-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkoza-

tukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A nevelőtestület tagjai minden munkanapon, munkaidőben legalább egyszer kötelesek saját, 

„fuzfosuli”-s e-mail címükre érkező leveleket megnézni.  
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A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívhatja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy ha az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

6.6 Dolgozói érdekképviseleti szervek 

 

Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szer-

vezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 

Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 

A közalkalmazotti tanács a jogszabályokban biztosított egyetértési, véleményezési és tájéko-

zódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A munkáltatóval 

való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata. 

A szakszervezet munkahelyi vezetőivel – a jogszabályokban előírt módon – az igazgató tartja 

a kapcsolatot. 

 

6.7 A tanulói közösségek és kapcsolattartásuk rendje 

 
Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási folyamat alapvető csoportja az 

osztály. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba 4. osztálytól 2-2 fő 

 

Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

A művészeti iskola tanulócsoportjai élén a csoportvezető tanár áll. (osztályfőnök) 

A sportiskolai csoport élén a sportági edző áll. 

Az osztályfőnököt – az igazgató-helyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatát figye-

lembe véve – az igazgató bízza meg a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

 

Tanulócsoport 

Az osztályok tanulócsoportokra oszthatók az intézmény pedagógiai programjában leírt szabá-

lyok szerint. 

 

6.8 A diákönkormányzat és a működéséhez szükséges feltételek biztosítása 

 
A diákönkormányzat  

A diákönkormányzat az intézmény diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő szervezete. Saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. A DÖK szervezeti és működési szabály-

zatát a diákönkormányzat készíti el, a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá.  

Az iskolai diákönkormányzat élén annak szervezeti és működési szabályzatában meghatáro-

zottak szerint választott iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét segítő 

tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazga-

tó bíz meg.  

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja.  
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A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget és annak berendezései-

nek használatát biztosítja. Az iskola más helyiségeinek használatához előzetes engedély szük-

séges. 

 

6.9 A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rend-

je, formája 

 

6.9.1 Az iskolagyűlés 

 

Az iskola tanulóközösségének az iskolagyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. Az iskola-

gyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. Ösz-

szehívásáról a diákönkormányzat vezetője gondoskodik. 

 

A diákközgyűlést a diákönkormányzat felnőtt vezetője a tanév helyi rendjében meghatározot-

tak szerint hívhatja össze.  

 

6.9.2 A rendszeres tájékoztatás egyéb formái 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatását a tájékoztató füzet, az iskolai kiadványok, a honlap és a 

hirdetőtábla szolgálja.  

 

A rendszeres tájékoztatást a hangos bemondó segítségével végzett hirdetés is segítheti.  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat, szöveges értékeléseket 

azok elkészülte kor, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.  

Egy tanítási napon az osztályközösség csak egy témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját 

a tanár 1 héttel előre közli a tanulókkal és jelöli az osztálynaplóban. Hatodik órában a témazá-

ró írása nem kezdhető. A tanárnak minden dolgozatot 10 munkanapon belül ki kell javítania. 

(Munkanapnak csak a ténylegesen munkában töltött idő vehető figyelembe.) 

A tanuló írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom, illetve informatika kivé-

telével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adhatnak a pedagógusok.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától, vagy a döntés hozójától. 

A tanuló problémájával az iskolaszéket is felkeresheti, kérdéseire, felvetésére 30 napon belül 

választ kell kapnia. 

 

6.9.3 A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 

 

Az iskola tanulói az intézmény tevékenységével összefüggő közös tevékenységük megszerve-

zésére diákköröket hozhatnak létre. A tanulók, a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre. A DÖK jogait és működését a R. 48.§a-a hatá-

rozza meg. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart 

az intézmény igazgatójával. 

A DÖK megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a nevelőtestületi, 

valamint az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az osztály diákbizottsá-

gának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét.  
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7 A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG,  ÉS A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

 
7.1 A szülői munkaközösség 

 

A Nkt. alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére 

szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Az intézményben működő szülői szervezet a 

szülői munkaközösség, amely képviseleti úton választott szülői szervezet. 

A szülői munkaközösséget a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg, ezért a szü-

lői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét 

érintő ügyekben – amennyiben a szülők legalább 51%-a jelen van a döntéskor.  

 

A nevelőtestület által a szülői munkaközösségre átruházott véleményezési jogok: 

 a házirend elfogadásakor 

 a tanulók nagyobb csoportját érintő intézkedéseknél 

 

7.2 A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök tart közvetlen kapcsolatot. 

A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek 

vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

A szülői munkaközösséget az intézményvezető a SZM elnökével történt egyeztetést követően 

összehívja, tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a 

szülői szervezet véleményét és javaslatait. 

A szülői munkaközösséget az intézményvezető összehívja, ha valamely ügyből adódóan szük-

séges.  

A szülői munkaközösség elnöke közvetlenül fordulhat az intézményvezetőhöz. 

 

7.2.1 A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

 

Az intézmény – a köznevelési törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres 

szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon ill. telefo-

non vagy e-mailben történik, esetleg személyes megkereséssel.  

 

Szülői értekezletek 

 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább kettő, a munka-

tervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szep-

temberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői 

szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.  

Szülői értekezleteket és fogadóórát tartanak a művészeti és a sportiskolai csoportok vezetői is 

szükség szerint.  
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Tanári fogadóórák 

 

Az intézmény valamennyi pedagógusa tanévenként – a munkatervben rögzített időpontban – 

három fogadóórát tart, amelyen egyéni tájékoztatást ad a tanulóról.  A fogadóórák időtartama 

legfeljebb 120 perc. 

A tanuló szülőjét az osztályfőnök vagy a szaktanár – levélben vagy email-ben- behívhatja az 

intézményi fogadóórára.  

Ha a gondviselő a fogadóórákon kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke pedagógu-

sával, akkor telefonon, e-mailen vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagó-

gussal. 

 

7.2.2 A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

 

Nevelési-oktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos 

pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyer-

mekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, sikereiről. Tájékoztatjuk a 

szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról 

is lehetőleg egy héttel, de legalább három nappal az esemény előtt. 

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

jegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni, azt dátummal és 

kézjeggyel ellátni. Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet 

érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Az 

ellenőrzés megtörténtét kézjegyével igazolja, és az osztálynaplóban rögzíti.  

 

Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynaplóhoz rendszeresített kis füzetbe 

dátummal és kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. 

Az igazgató, ill. az osztályfőnök indokolt esetben írásban, levél útján értesíti a szülőket a ta-

nulók gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. 

Az iskolai programokról, rendezvényekről, aktuális információkról a szülők az iskola honlap-

járól is tájékozódhatnak. 

 

7.3 Az iskolaszék  

 

Az iskolaszék létrehozására irányadó a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 122.§ (1-2).  

Tagjai a jogszabály alapján a következők lehetnek: 

Egy-egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt 

a) fenntartó, 

b) települési, területi nemzetiségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó isko-

la esetén az országos nemzetiségi önkormányzat, ha nem az iskola fenntartója, 

c) szakiskola és szakközépiskola esetében területi gazdasági kamara. 

(4) Az iskolaszékbe 

a) a nevelőtestület képviselőit a nevelőtestület tagjai, 

b) a szülők képviselőit az iskolai szülői szervezet, közösség, ennek hiányában az iskolában 

tanuló gyermekek szülei, 

c) az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai, iskolai diák-

önkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók 

választják. 
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Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére, az intézmény működésében érdekelt 

szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék működik, melybe a szülők, a ne-

velőtestület és a diákönkormányzat azonos számú képviselőt választ. Az iskolaszék pedagó-

gus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. Az iskolaszékbe a fenntartó is 

delegál egy tagot. Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik. 

 

7.3.1 Az iskolaszék és az iskola kapcsolattartási rendje 

 

Az intézményvezető és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát és formáját tanéven-

ként az intézményi munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják 

meg. A kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. 

Az intézmény az iskolaszék működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges helyisé-

gek és berendezések – előzetes egyeztetés után való – rendelkezésre bocsátásával. 

Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint tájékoztatja az iskolaszéket az intéz-

mény működéséről. Az iskolaszék elnöke tanévenként tájékoztatja saját működéséről és mun-

kaprogramjáról a nevelőtestületet. 

Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága 

van.  

Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyil-

vánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület 

tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik.  

 

7.3.2  Az iskolaszék szülői fogadóórái 

 

Az iskolaszék szülői tagjai az intézmény fogadóóráival egyidejűleg iskolaszéki fogadóórát 

tarthatnak a szülők részére. Ilyen módon a szülők közvetlen kapcsolatban lehetnek az iskola-

székkel. Az iskolaszék ekkor tájékoztatja az intézmény vezetőjét a szülői fogadóórák tapasz-

talatairól, a szülők által jelzett problémákról. 

 

 

8 AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE 
 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői 

feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Intézményünk rendszeres 

munkakapcsolatot tart a fenntartóval és a működtetővel. 

 

8.1 A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendszere 

 

A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az igazgató feladata. A gyer-

mek- és ifjúságvédelmi feladatok koordinálásával megbízott pedagógus közvetlen munkakap-

csolatban áll a gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársaival, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 

Intézkedést az igazgató útján kezdeményezhet. A tanuló az intézmény felé ki nem fizetett 

pénzbeli elmaradásait az iskola igazgatója jelzi a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató 

Központ Balatonfűzfői Gyermekjóléti Szolgálatának.  
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8.2 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az általános igazgató-

helyettes feladata, magasabb vezetői szintű tárgyalásokon az igazgató képviseli az iskolát. A 

könnyített és gyógytestnevelési beosztás és a sportiskolai alkalmassági vizsgálat tekintetében 

az igazgató-helyettes közvetlen kapcsolatot tart az iskolaorvossal. A dokumentációt az igazga-

tó-helyettes kezeli. 

 

Az iskolaorvos feladatait a Nkt. és a R. valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint végzi. Munkáját szakmailag a balatonfüredi ÁNTSZ 

ellenőrzi, munkáltatója Balatonfűzfő Város Önkormányzata.  

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igaz-

gatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggesztik a tanári szobá-

ban.  

 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 

 az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alka-

lommal történő szűrővizsgálata a jogszabályban meghatározott évfolyamokon  

 a vizsgálatkor talált kóros elváltozások további ellátásának koordinálása  

 a pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden évben február 15-ig végzi el 

 a testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, illetve 

normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 31-ig el-

végzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be 

 a sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat, a sportegyesületben nem tag, de diák-

sportköri versenyeken induló diákok sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes igazolá-

sok kiadását elvégzi 

 sportosztályokba járó tanulók egészségügyi-sportalkalmassági vizsgálatát elvégzi 

 végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását 

 sürgősségi ellátást végez 

 gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról készült dokumentumok vezetéséről, a 

védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakor-

vosi vizsgálatokon részt vesznek-e. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diá-

koknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi ren-

delőbe irányítja kezelésre. 

 az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, 

velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendel-

lenességekre 

 a védőnővel közösen részt vesz az egészségnevelésben. 

 

Egészségügyi ellátás rendje: munkatervben rögzített. 

 

A területi védőnő   

 munkájának közvetlen irányítója az iskolaorvos 

 kapcsolatot tart a felsős igazgató-helyettessel   
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8.3 Fogászat 

 
Az iskolai fogorvossal való közvetlen kapcsolattartás a felsős igazgató-helyettes feladata, ma-

gasabb vezetői szintű tárgyalásokon az igazgató képviseli az iskolát. 

Munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diá-

kok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggesztik a tanári szobában.  

 

8.4 Az iskola és más külső szervezetek kapcsolatának rendszere  

 

A megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató, valamint a megyei pedagógiai szakszolgáltató 

közoktatási intézmények vezetőivel az igazgató tart kapcsolatot, de munkatársi szinten kap-

csolat van a pedagógusok között is. 

 

Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és a város nyilvános könyvtárával 

elsősorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetői szinten az igazgató. 

A város többi köznevelési és közművelődési intézményével vezetői szinten a kapcsolattartás 

az igazgató feladata, de munkatársi szinten a pedagógusok is tartanak kapcsolatot a társintéz-

ményekkel. 

 

Az iskola külső sportkapcsolatait az igazgató és a sportcsoportvezetője szervezi. 

 

 

9 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 
9.1 A tanév helyi rendje 

 

A tanév rendjének meghatározása 

A tanév általános rendjéről a közoktatásért felelős minisztérium évenként rendelkezik. A tan-

év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben 

az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével.  

 

A tanév rendje és annak közzététele 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb esemé-

nyeket és időpontokat, ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten döntés születik az alábbi-

akról: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (az új tanév feladatairól), 

 az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, időpontjairól, felelősei-

ről, 

 a tanítás nélküli munkanapok programjáról és időpontjáról, 

 a vizsgák rendjéről, 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

 az éves munkaterv jóváhagyásáról, 

 a pedagógusok rendkívüli megbízatásainak elosztásáról, 

 a házirend módosításáról, 

 a nyílt napok megtartásának rendjéről és idejéről, 

 a fogadóórák, szülői értekezletek időpontjáról. 

 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat, 

az intézményt védő, óvó előírásokat, bombariadó esetén a szükséges teendőket az osztályfő-
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nökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szü-

lőkkel. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

 

9.2 Az intézmény nyitva tartása 

 

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 7
 
órától 19,30 óráig tart nyitva. 

19,30 óra után 21.30-ig a tornatermet igénybevevők tartózkodnak a kijelölt helyeken. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, tanítási szünetek idején zárva kell 

tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre az igazgató ad írásos engedélyt. 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül 

csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szü-

net ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 

A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-étől kezdődik és augusztus 31-ig tart. Ebben az 

időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.  

 

9.3 A tanulók fogadásának rendje, az intézményi felügyelet rendszabályai 

 

A tanulók érkezésének és távozásának rendjét a házirend tartalmazza.  

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti 

kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a fog-

lalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási 

idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógu-

sok és diákok látják el. 

Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend 

beosztásáért a feladattal megbízott pedagógus a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy ügyeletes 

helyettesítésre kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a fel-

ügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza.  

 

Tanulói ügyeleti rendszer segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját, melynek szabályai a 

házirendben találhatók. 

A tanítás nélküli munkanapokon akkor tart az iskola gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény 

tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők, ill. ha azt jogszabály előírja. 

 

9.4 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával 

 

Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják.  

A szülők az általános és a művészeti oktatásban résztvevő gyermekeiket a tanítás kezdete előtt 

az aulába bekísérhetik, jó idő esetén az udvaron van a reggeli sorakozó.  

Az iskolából a tanulók az egyéni órarendjük szerinti időben távozhatnak. Az iskolaotthon 15 

óráig kötelező, igény esetén 16 óráig maradnak a tanulók. A napköziből és a tanulószobából 

14, 15, vagy 16 órakor lehet távozni. 

 A távozás naponkénti idejét a szülőnek jelezni kell írásban a tanév elején. Rendkívüli esetben 

a szülő bármikor jelezheti személyesen vagy telefonon, hogy gyermekét előbb szeretné elvin-

ni. A szülők gyermeküket az aulában várhatják.  

Az iskolában 8-11.45-ig a tanítás zavartalansága érdekében csak az előre vagy a portán beje-

lentkezett vendégek tartózkodhatnak.  
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A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt a titkárság hétfőtől-csütörtökig 7-15 óra, pén-

teken 7-13 óra között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket.  

Az iskolába érkező külső személyeknek a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve 

azt, hogy kit keresnek. A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezésé-

ről a portás telefonon értesíti a vendéglátót. 

A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató 

szervektől érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az igazgató fogadja, abban 

az esetben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát vezetői feladatmegosztás szerint más vezető-

vel kell elvégezni. 

A tanórák látogatására külső személy részére az igazgató ad engedélyt. 

A tornatermet- illetve tantermet bérleti szerződés alapján igénybevevőknek a foglalkozást 

követően el kell hagyni az épületet. A használat rendjét a működtetővel kötött bérbeadási 

szerződés tartalmazza. 

A jogszabály által előírt hittanoktatás a kijelölt tantermekben zajlik. A fakultatív jellegű fog-

lalkozások időpontjáról a felekezetekkel egyeztet az iskola.  

 

Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fo-

gadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre 

vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket.  

Párt-, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet az intézmény-

ben. Tanuló-felügyeleti időben párt- vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható 

politikai célú tevékenység nem folytatható. 

 

9.5 A tanulók munkarendje, a házirend 

 

Az intézmény házirendje, mint belső jogforrás tartalmazza a tanulók helyi joggyakorlásának 

formáit, a tanulók kötelességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók munkarendjének részle-

tes szabályozását. 

 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A házirendet – az intézmény vezetőjének előterjeszté-

sére – a nevelőtestület fogadja el, a jogszabályokban meghatározott szervezetek egyetértésé-

vel. 

 

A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden tanév elején ismertetik az osztályfőnö-

kök az első hét osztályfőnöki óráján, valamint a szeptemberi szülői értekezleten.  

 
9.6 A napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti ké-

relmek elbírálásának elvei 

 

A tanuló a következő tanévi napközi otthonba, iskolaotthonba és tanulószobába való felvételét 

minden év május 15-ig írásban kérheti a szülő. Az első osztályos tanuló felvétele a beíratás 

alkalmával kérhető.  

A szülő írásban, év közben is kérheti napközi otthonba vagy tanulószobába gyermeke felvé-

telét. Az osztályfőnök szorgalmazza a napközi otthon és a tanulószoba év közbeni igénybevé-

telét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, hosszabb hiányzást követően, va-

lamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A felzárkóztatásra szoruló ta-
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nulókat a nevelőtestület tagjainak véleménye alapján az igazgató kötelezi a napközi, illetve a 

tanulószoba foglalkozásaira. 

A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az esetleges elutasításról szeptember 1-jéig az igazga-

tó írásban értesíti a szülőt. A szülő az elutasító döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 na-

pon belül fellebbezhet. A fellebbezést az igazgatóhoz kell benyújtani. 

A napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek 

elbírálása a következő elvek szerint történik:  

A felvételnél előnyt élveznek a HHH és HH tanulók, azonban lehetőség szerint minden tanuló 

felvételt nyer.  

 

9.7 Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 
9.7.1 Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, célja és időkerete 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei sze-

rint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók 

közössége, a szülői szervezetek, az iskolaszék, továbbá a szakmai munkaközösségek kezde-

ményezhetik az igazgatónál. 

 

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát a tanórán kívüli foglalkozások órarendje tartal-

mazza, terembeosztással együtt. A foglalkozások vezetője lehet az iskola tanára, dolgozója, 

külső szerv képviselője, szülő, mindaddig, amíg a jogszabályok ezt lehetővé teszik.  

A rendszeres foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

A napközis és a tanulószobai foglalkozások 

 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthonos és tanuló-

szobai ellátását. Jelentkezni szülői aláírással írásban kell az iskolai formanyomtatványon. 

 

Szakkörök 

 

Az iskola a hagyományainak megfelelő (pl. környezetvédelmi) szakköröket hirdeti meg, de a 

tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A foglalkozások előre meghatáro-

zott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló 

szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.  

A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe 

vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői közösség véleményének meghallgatásával az 

igazgató dönt. 

A szakköri foglalkozások legkésőbb szeptember elején kezdődnek és a szorgalmi időszak 

végéig tartanak. 

 

Énekkar 

 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, meghatározott időbe-

osztással működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a kar-

vezető dönt. 
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Az iskolai sportkör   

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a sport-csoportvezető szervezi a szorgalmi időre. 

A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt, hogy a mindennapos testmozgás minden tanuló tekintetében megva-

lósuljon. 

A sportiskolában a Pedagógiai Programban rögzített csoportok működnek, amelyek az edzés-

tervben meghatározottak szerint használhatják az iskola tornatermét és udvarát. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportversenyeken való részvételre. 

 

Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) és tehetséggondozás 

 

Az egyéni fejlesztések célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás. Az egyéni foglalkozásokat az igazgató által megbí-

zott pedagógusok tartják. Az első négy évfolyam korrepetálásai, tehetségfejlesztő foglalkozá-

sai az adott tantárgyat tanító pedagógus javaslatára történnek. Az ötödik évfolyamtól a diffe-

renciált foglalkoztatás,– egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra – a szaktanárok ja-

vaslatára történik. 

 

9.7.2 A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb szervezési kérdések  

 

A szakkörök, az énekkar vezetőit az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és 

pedagógiailag felelősek a szakkörök, az énekkar működéséért. Éves munkaprogram alapján 

dolgoznak.  

 

Az énekkar, a művészeti iskolai csoportok, illetve a hangszeres növendékek szerepléseit, kül-

ső fellépéseit az igazgató engedélyezi. 

 

A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rend-

jének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőse-

it. A területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat és a felkészítő, kísérő pedagógu-

sokat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 

 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi versenyeken 

győztes, illetőleg helyezést elért tanulók – továbbá az énekkar – eredményes szereplését az 

egész iskolaközösség megismerje. 

 

9.7.3 Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások, erdei iskola 

 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolát szervez, melyeknek 

célja – a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális 

örökségének megismertetése és a közösségi élet fejlesztése.  

Az osztályfőnök által szervezett osztálykirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás 

nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben szervezhetők. 

 Az kirándulások tervezetét írásban kell leadni az igazgató-helyettesnek. 

Az erdei iskola szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási 

intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a 

tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. 
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Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni az erdei iskola, a kirándulás 

szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a szülőket írás-

ban kell tájékoztatni, majd a szülők írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A tanuló 

szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás költségeihez az iskolai 

alapítvány is hozzájárulhat. A kiránduláshoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges 

felszerelésről és a balesetvédelmi oktatásról, valamint annak dokumentálásáról is. 

 

Külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

Szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi utazáshoz, - 

amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény – az 

igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás ese-

tén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az 

igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi 

tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok 

nevét, a várható költségeket. 

 

Kulturális intézmények látogatása 

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

időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számá-

ra. Tanítási időben történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 

 

Egyéb rendezvények 

Az iskola pedagógusai, szakmai munkaközösségei, tanulóközösségei (osztályközösségek, 

diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. 

Tervezetet kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez legalább 3 héttel a pedagógusok ill. a 

szakmai munkaközösségek által szervezett rendezvényekről és programokról, amelyet ő en-

gedélyez. A lebonyolítást követően elemző értékelést kell a szervezőnek leadnia az intéz-

ményvezetőhöz. 

 Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intéz-

mény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyi-

ben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 

 

10 A MINDENNAPOS TESTEDZÉS FORMÁI ÉS RENDJE 
 

Az iskola a mindennapos testedzést tanévenként kidolgozott modell szerint biztosítja az alábbi 

lehetőségek felhasználásával: 

 tanórai testnevelés foglalkozások 

 a sportiskola sportági edzései 

 úszás heti 1, ill. 3 alkalommal  

 együttműködés sportegyesületekkel, szakosztályokkal 

 sportversenyek 

 

Az iskolai sportért felelős csoportvezető és az intézmény közötti kapcsolattartás 

Az intézmény igazgatója és a sporttal foglalkozó pedagógusok félévente értékelik a minden-

napi testedzés és sportolás megvalósulásának feltételeit, a tanulók részvételét, és közösen ál-

lapodnak meg a teendőkben.  
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10.1 A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje  

 

Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti fel 

szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. A 

tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos vagy szakorvos 

könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő számukra. A könnyített testnevelés 

során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat és 

gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell végrehajtania. 

Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembevételével – a tanulókat gyógytestnevelési 

foglalkozásokra utalhatja. 

 

 

11 AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, AZ INTÉZ-

MÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FEL-

ADATOK 

 
11.1 A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény 

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az alkalmazott és gyermekközösség minden tagjának 

joga és kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a 

fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi 

hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örö-

mét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősö-

ket a nevelőtestület az intézmény éves munkatervében határozza meg. 

 

 

11.2 Az intézmény hagyományos kulturális, sport és ünnepi rendezvényei 

 

Tanévnyitó 

Október 6. – Az aradi vértanúk emléknapja 

Október 23. – nemzeti ünnep 

 A nemzeti ünnepet (október 23., március 15.) megelőző utolsó munkanapon az iskolá-

ban ünnepséget kell szervezni. Kivéve, ha a városi ünnepségen vesz részt az iskola. Az 

ünnepség időpontját, a szervezésért felelős személyt az iskolai munkaterv tartalmazza. 

 Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró, a 8. osztályosok ballagása 

 Megemlékezés a jogszabályokban meghatározott emléknapokról – módját, idejét, fele-

lősét az éves munkaterv tartalmazza  

 Megemlékezés az iskola alapításának évfordulójáról 5 évente 

 Karácsonyi koncert az egész iskolaközösség részvételével 

 Irinyi-napok (ünnepi megemlékezés a névadóról, művészeti kiállítás) 

 Irinyi-úszóverseny  

 Szülők – gyerekek sportvetélkedő 

 Magyar Művészetoktatás Napja 

 Vers- és prózamondó verseny 

 Sí tábor 

 Márton napi felvonulás 

 Iskolai szintű rendezvények  

 Február 25.-Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  
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 Március 15.- nemzeti ünnep 

 Április 16.- A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Június 4.-Nemzeti Összetartozás Napja 

 Ballagás 

 Tanévzáró 

 

11.3 A hagyományápolás további formái 

 Iskolaújság (5-ös) évente több alkalommal jelenik meg, anyagának összeállításában in-

tézményünk tanulói és pedagógusai egyaránt részt vesznek. Tanév indításakor infor-

mációs különszámot jelentetünk meg.  

 A tanulók által elért tantárgyi, sport, egyéb eredményekről, iskolánk programjairól, 

rendezvényeiről a honlapon adunk tájékoztatást. 

 Farsangi bál 

 Jótékonysági bál 

 

A hagyományápolás külső megjelenési formái 

A kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein, valamint a vizsgákon a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt 

ünneplő ruhában kell megjelenniük. 

Az ünnepi öltözetet és az iskola sportfelszerelését a házirend szabályozza. 

 

12  A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező (vá-

lasztható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét, mely az éves munkaterv része, az igaz-

gató készíti el a szakmai munkaközösségek javaslata alapján.  

 

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

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség.  

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 Igazgató 

 Igazgató-helyettesek 

 Szakmai munkaközösségek vezetői 

 Az iskolafenntartó a Nkt. 83.§ (2) e.) és i.) pontja alapján végezhet ellenőrzést az isko-

lában. 

Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb ellenőrzések rendjét külön szabályzat tartal-

mazza (iratkezelés, leltár, selejtezés, házipénztár kezelése, bizonylatozás, munkavédelmi el-

lenőrzés).  

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül el-

lenőrzi az igazgató-helyettesek és az iskolatitkár munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámol-

tatás. 

A belső értékelési rendszert az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza.  

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzések tapasztalatairól három munkanapon belül írásban 

tájékoztatják az igazgató-helyetteseket.  
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Az ellenőrzés területei: 

 

 A tantervi követelmények teljesítése. 

 A tanulók képességeinek fejlettsége (ütemezés külön terv szerint). 

 A szakmai munka minősége. 

 A helyi szabályzók által előírt követelmények betartása (házirend, helyi alapkövetelmé-

nyek). 

 Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatok ellátása. 

 A napi működtetéssel összefüggő iskolai teendők ellátása. 

 A tanügy-igazgatási feladatok végrehajtása. 

 A munkahelyi feltétel és körülményrendszer. 

 A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 A taneszközök rendeltetésszerű használata 

 

A belső ellenőrzés formái 

 Tanítási órák és foglalkozások látogatása. 

 Eredményvizsgálatok, felmérések. 

 Beszámolók készítése. 

 Helyszíni ellenőrzés. 

 Dokumentációk ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, erre az érintett peda-

gógus észrevételt tehet. 

Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek 

kiértékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhe-

tik az iskola vezetésénél. 

A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – 

nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 
 

13  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDJE   
 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt Balatonfűzfő város gyermekorvosával. 

 A megállapodásnak biztosítania kell: 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat: évente 1 alkalommal, 

o belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal, 

o szemészet: évente 1 alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

évente 1 alkalommal. 
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13.1 Az egészséges életmódra nevelés 

 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágo-

sítást. Az iskolaorvos, a védőnő, vagy külsős szakember az osztályfőnök kérésére a tanulók 

egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. Különösen fontos, 

hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, drog-

használat, alkoholfogyasztás) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak. A tájé-

koztatás megszervezése, a megfelelő segédanyagok beszerzése a drogkoordinátor feladata.  

 
 

14  A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK, ELŐÍRÁSOK,  

INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
 

 A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában biztonságban, 

és egészséges környezetben neveljék és oktassák. 

 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a ta-

nulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe 

tartoznak. Az iskolai helyzet értékelését a megelőzés érdekében az intézmény vezetői 

rendszeresen napirendre tűzik. 

 Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók ré-

szére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződjön. 

 Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantár-

gyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll 

fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az 

egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és sza-

bályzatok tartalmazzák. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mel-

lett használhatják. 

 A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek leírását 

a R. 170.§-a tartalmazza. 

 A pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató 

tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az alkalmazottak 

aláírásukkal igazolják. 

 Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az elsősegélynyúj-

tás, intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele (on-line formában) és a további 

adminisztratív intézkedések. Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanár köte-

lessége a tanulók figyelmeztetése a veszélyforrásokra és az elvárható magatartási for-

mákra. 

 Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is 

azonnal meg kell tennie. 

 A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki köte-

les az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrás-

ra az intézményvezető figyelmét fel kell hívni. 
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 Abban az esetben, ha az iskolában a gyermeket, tanulót baleset éri jegyzőkönyvet kell 

készíteni on-line formában. A három napon túl gyógyuló sérülést okozott balesetet ha-

ladéktalanul ki kell vizsgálni, és jegyzőkönyvet kell felvenni on-line formában. A bal-

eseti jegyzőkönyv egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a 

tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, továbbá át 

kell adni a tanulónak, ill. a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát pedig az iskolának 

meg kell őriznie.    

 

 

14.1 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Az intézmény működése során rendkívülinek mondható minden olyan, az átlagostól eltérő 

esemény, amely az iskola területén tartózkodó tanulók és dolgozók életét, testi épségét veszé-

lyezteti. 

Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni: 

 tűz- és bombariadó,  

 vegyi katasztrófa, 

 földrengés,  

 hóvihar, felhőszakadás,  

 csúszásveszély 

Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt észlelő közalkalmazott 

köteles minden tőle telhetőt megtenni, majd beszámolni az intézmény igazgatójának.  

A rendkívüli esemény észlelése után az épület kiürítése a hatályos Tűzriadó terv szerint törté-

nik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző ható-

ság információit figyelembe véve az igazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy azon-

nal dönt.  

A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a fenn-

tartót.  

 

Az intézmény kiürítése 

 

Az intézmény kiürítését, az illetékes szervek értesítését a hatályos intézményi Tűzvédelmi 

Szabályzat, a Tűzriadó terv és a Katasztrófavédelmi részterv tartalmazza.  

 

 

15  A DOHÁNYZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI 
 

Az intézmény 2001. augusztus 28-i 1/01-02/2001. sz. nevelőtestületi határozata alapján füst-

mentes. Az épületben mindenki számára – rendezvények ideje alatt is – tilos a dohányzás. 
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16  A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 
 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

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

rendjéről. 

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Alapfogalmak 

a, tankönyv: tankönyv a nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus adathordozón 

rögzített kiadvány, könyv, az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként jóváhagyott 

információhordozó (a továbbiakban együtt: könyv) és a digitális tananyag. 

b, munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben 

elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatla-

pon kell az előírt feladatot megoldania, 

c, munkafüzet: nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített, 

amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, 

elsajátítását, alkalmazását elősegítse, 

d, könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, 

táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel 

vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szer-

zői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában 

rögzített kiadvány és digitális tananyag, amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tan-

könyv ismeretei nem sajátíthatók el; amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely mű-

veltségi terület, műveltségi részterület, modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához, 

e, használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogvi-

szonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott, legalább 

három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére 

felajánlott tankönyv, 

f, tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, 

amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat és alkalmas arra, 

hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 

 

A tankönyvellátás szereplőinek együttműködése 

A R. 24. § (1) szerint a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak tör-

ténő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyv-

törvény 4. § (6) bekezdés értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Ki-

emelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellá-

tó) lát el. A Könyvtárellátó közfeladata ellátása érdekében a Könyvtárellátó és a KIR adatke-

zelője együttműködik, amelynek keretében a KIR adatkezelője a Könyvtárellátó részére átadja 

az átadáskor hatályos tankönyvjegyzéket, továbbá a KIR-ben szereplő és a tanulókra vonatko-

zóan a tankönyvtörvény 8/B. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat. A tankönyvbeszerzés 

és tankönyvterjesztés tárgyában a Könyvtárellátó a tankönyv kiadójával tankönyvterjesztési 

szerződést köt, amelynek tartalmaznia kell az e jogszabály 9. mellékletben meghatározott kö-

telező feltételeket, amelyektől a felek nem térhetnek el. A Könyvtárellátó tan 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143416.608493&kif=k%C3%B6znevel%C3%A9si+t%C3%B6rv%C3%A9ny*#xcel


A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

             Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                                      

-40-  

könyvellátási szerződést köt a központ fenntartásában működő iskolák tankönyvellátása vo-

natkozásában a központ egyidejű bevonásával az iskolával, a 10. mellékletben meghatározot-

tak szerint. 

 

16.1 Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

Az iskola igazgatója által megbízott tankönyvfelelős – az iskola mindenkori könyvtárosa – 

minden év február 15-ig, a Köznevelési Információs Rendszer honlapján megjelenő tankönyv-

jegyzék alapján elkészíti a pedagógiai programban meghatározott és a szaktanárok által le-

adott igény alapján a következő évi tankönyvlistát. 

Az idegen nyelvi könyvek megrendelése előtt ki kell alakítani a nyelvi csoportokat. A 2. osz-

tályos tanulók szüleinek a félévzáró szülői értekezleten jelezniük kell, hogy gyermekük mi-

lyen idegen nyelvet szeretne tanulni 3. osztálytól. Ezen döntésükön legkésőbb adott év január 

31-ig módosíthatnak, a tankönyvrendelés előtt. Az idegen nyelvi csoportbeosztás változtatá-

sának jogát az iskola vezetője fenntartja magának.  

A tankönyvfelelős az Iskolaszék és Diákönkormányzat véleményezése után kiküldi a tan-

könyvlistát a szülőknek. 

Az ő választásuk alapján a jogszabályban előírt határidőig a Könyvtárellátó honlapján meg-

rendeli a tankönyveket.  

A tankönyvek kiosztására lehetőség szerint a tanévkezdés előtti héten kerül sor. 

 

A rendjéről külön szabályzat van éves felülvizsgálattal.   

Az iskola tankönyvellátás szorgalmazza a tartós tankönyvek igénybe vételét. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más felszere-

lések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha az a szülők fizetési kötelezett-

ségével járna. 

  

A tankönyvrendelést meghatározó időpontok  

a) a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja,  
b) a Nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek felmenő rendszerű bevezetésével érintett  

     évfolyamokra 2013. május 15-éig lehet tankönyvrendelést leadni, 
c) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15., 

d) a pótrendelés határideje szeptember 5.  

 

A tankönyvfelelős feladatai 

 

 Az Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz és Igénybejelentő lap nyomtatványok 

feldolgozása 

 A munkaközösségek részvételével a választható tankönyvek listájának összeállítása és 

ismertetése a szülőkkel. 

 Az iskola tankönyvek megrendelése a pedagógusok igényeinek megfelelően, terjesztői 

tankönyv-visszaigazolások ellenőrzése, eltérés esetén korrigálása. 

 A kölcsönzéssel biztosított tankönyvek kiadása és visszavételezése. 

 A tankönyvek átvétele a forgalmazótól 

 A tartós taneszközök nyilvántartásba vétele, átadása az iskolai könyvtár részére. 

  A tankönyvek kiosztása a tanulók között. 

 A Tankerület részére kimutatás készítése az ingyenesen átadott tankönyvekről a nor-

matív támogatás elszámoláshoz (osztály, Ft, összeg). 

 A hiányzó tankönyvek pótlása. 
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 A visszáru rendezése a forgalmazónak. 

 

Tankönyvellátási szerződés 

 

Az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására a tankönyvforgalmazóval megállapo-

dást köt (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés). 

A tankönyvellátási szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve 

szükség szerint módosítani.  

 

 

17 . A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 
A tanulóval szemben a R. 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján lefolytatandó fegyelmi eljá-

rás részletes szabályai az alábbiak. 
 

A nevelőtestület fegyelmi bizottságot hozhatja létre tagjaiból, amelynek feladata:  

  a Házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata,  

  a döntés meghozatala.  

 

Tagjai:  

a fegyelmi bizottság állandó tagjai: 

 az intézmény vezetője  

 a diákönkormányzat képviselője 

 

 változó tagjai: 

 az érintett tanuló osztályfőnöke (főtárgy tanára) 

 az a két pedagógus, aki a tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja 

 

17.1 Fegyelmi eljárás  

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál.  

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg.  

A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet, képviselheti.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló 

terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tár-

gyalás időpont-ját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tarta-

ni, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést 

oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább 

nyolc nappal megkapja.  

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni.  

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismer-

tetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizott-

ság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.  

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Szó szerint kell rögzí-

teni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a 

szülő kéri.  
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A Nkt. 57. § (1) alapján 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 eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a köteles-

ség-szegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mel-

lett szól. 

 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. Ekkor ismertetni kell a 

határozat rendelkező részét és rövid indokolását.  

 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha  

 a tanuló nem követett el kötelességszegést,  

 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,  

 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,  

 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy  

 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.  

 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügy-

ben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban meg-

küldeni, 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.  

Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a 

tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.  

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 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.  

A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jog-

kör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.  

 

17.2  Egyeztető eljárás  

 

Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, 

ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapo-

dás 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 megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. 

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon 

belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 

bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 
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egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.  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 elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén 

a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 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 lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása a nevelési-oktatási intézmény feladata.  

 

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 

bejelentés iskolába történő megérkezéstől számított tíz munkanapon belül az egyeztető eljárás 

nem vezetett eredményre.  

Ha megegyezés jön létre a sérelem orvoslására, akkor a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni 

arra az időre, amely alatt a megegyezés teljesül. Ez az időtartam legfeljebb három hónap le-

het.  

Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi lefolytatását, mert nem teljesül a megál-

lapodásuk, akkor a fegyelmit le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi lefolytatását, akkor azt 

határozattal meg kell szüntetni.  

 

18  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

18.1 Vagyonnyilatkozat 

 

Vagyonnyilatkozatot köteles tenni az a közalkalmazott, aki az államháztartás működési rend-

jéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdésében meghatározott, vagy 

azt meghaladó mértékben kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési 

feladatot lát el, valamint gazdálkodás ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. 

 E jogszabályi rendelkezés alapján az intézmény vezetője, valamint tartós távolléte esetén az 

aláírási jogkörrel rendelkező helyettese köteles vagyonnyilatkozatot tenni minden év március 

31-ig, az előző év december 31-ei vagyonállapotának megfelelően. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére az érintett közalkalmazott feletti mun-

káltatói jogkört gyakorló vezető intézkedik. A vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek 

megnevezése a 6. mellékletben található. 

 

18.2 Reklámtevékenység szabályai 

 

Az intézményben nem folytatható reklámtevékenység. Kivétel ez alól, ha a reklám a tanulók-

nak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti tevékeny-

séggel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

18.3 Vállalkozási tevékenység 

 

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. 
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18.4 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rend-

je 

 

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 kizárólag az intézmény 

igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 

 

 

18.5 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

Iskolánkban elektronikus okiratot, amely elektronikus aláírással ellátott pl. digitális naplót 

nem használunk.  
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19  AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

19.1 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 isme-

retek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szerveze-

ti egység.  

 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető 

fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biz-

tosítása, 

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, kataló-

gus építéséhez szükséges eszközökkel 

 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, és a nyilvános könyvtárakkal. 

 

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár - pedagógiai program alapján 

végzi. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

19.2  Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bo-

csátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek köl-

csönzését. 
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Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata: 

a) 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, 

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása.  

Az iskolai könyvtár az előzőkben meghatározottakon kívül közreműködik az iskolai tan-

könyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

  

19.3 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – munkaköri feladatként a következő felada-

tokat is ellátja: 

 felmérést végez 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 

 előkészíti a tankönyvrendelést: felméri a rendelkezésre álló tartós tankönyveket, 

taneszközöket,  

 a köznevelési törvény által ingyenesen szolgáltatott tankönyveket állományba veszi, és 

elkülönítetten kezeli, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét. 

 

Az iskolai könyvtár nyilvántartást vezet a tankönyvfelelőssel az ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult tanulók számára beszerzett tankönyvekről, majd kikölcsönzi a tanulóknak az igényelt 

tankönyveket. 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra 

kell hozni az iskola honlapján.  

 

19.4 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 

 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni 
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A könyvtár szolgáltatásai 

 

 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az 

utóbbiak korlátozott számban), 

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök 

(pl.: atlaszok, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) 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 könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igény-

be veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe 

vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. 

sz. melléklete tartalmazza. 

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

 

     A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.  

 

A könyvtárhasználat szabályai 

 

    A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákok-

nak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vit-

ték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az en-

gedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a 

következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban 

részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a 

tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a min-

denkori 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 kifüggesztett, az iskolai 

könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

 

 A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók 

felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelen-

téséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos 
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állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következmé-

nyének kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását ellenőrizzük. 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 
1. Az iskolai könyvtár feladata:  

 

„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb do-

kumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartá-

sához szükséges eszközökkel.”  

16/1998. (IV.8) MKM rendelet. 

 

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.  

 

2. 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 intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre szé-

lesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, 

az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre a könyvtár funkciója szerint 
Az iskolai könyvtárnak a rendelkezésre álló dokumentumok közül a fentiek figyelembevéte-

lével költségvetési keretén belül a szerint kell válogatnia, hogy eleget tehessen a könyvtár 

alap- és kiegészítő funkciójából eredő követelményeknek. 

 

3.1  Fő gyűjtőkör 

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhor-

dozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában. A 

könyvtár alapfunkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak 

az állomány fő gyűjtőkörébe: 

írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézi- és segédkönyvek; 

a helyi tantervekben meghatározott házi olvasmányok; 

az óravezetés keretében munkáltató eszközként használatos művek; 

a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz közvetve kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom;  

periodikumok; 

a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók;  

az iskola kéziratos pedagógiai dokumentumai. 
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3.2 Mellék gyűjtőkör 

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellék gyűjtőkörbe 

sorolt dokumentumok képezik. 

Az iskolai könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel is biztosítja a mellék gyűjtőkörbe tartozó do-

kumentumokat, valamint épít a különböző kerületi, fővárosi, országos szakmai szolgáltató 

intézmények, báziskönyvtárak számítógépen elérhető információs forrásainak, adatbázisainak 

használatára is. 

 

4. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról 

 

Írásos-nyomtatott dokumentumok 

könyv  periodika  brosúra  tankönyv 

   

Kéziratok 

 

Audio-vizuális dokumentumok 

hangzó dokumentumok:     Hangos- képes dokumentumok: 

-zenei CD, DVD                - számítógépes multimédiás program 

                             - oktatócsomag 

                  - videokazetta, DVD 

        

 

5. A gyűjtés szintje és mélysége 

A gyűjtés mélységéről, irányáról folyamatos egyeztetés történik a munkaközösség-

vezetőkkel. Kiemelten fejlesztjük a kézikönyvtári és a segédkönyvtári állományt, fokozottan 

figyelembe vesszük a földrajz, a történelem, a számítástechnika és az idegen nyelvek tanítá-

sának dokumentum igényeit, gyűjtjük a tartós használatú tankönyveket, segédkönyveket. 

Nem gyűjtünk krímit, lektűr irodalmat, még ajándékba sem fogadhatunk el olyan dokumen-

tumokat, amelyek nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát.  

 

5.1 Kézikönyvtári állomány 

A műveltségterületek alapdokumentumai közül az általános iskolai életkornak megfelelően: 

 

Teljességgel gyűjteni kell: 

általános és szaklexikonokat, általános és szakenciklopédiákat, szótárakat, fogalomgyűjtemé-

nyeket, kézikönyveket, összefoglalókat. 

Válogatással: 

adattárakat, atlaszokat, tankönyveket, periodikákat, a tantárgyaknak megfeleltetett nem nyom-

tatott ismerethordozókat. 

 

5.2 Szépirodalom 

 

Teljességgel kell gyűjteni a tantervekben meghatározott : 

a magyar irodalom bemutatására szolgáló átfogó antológiákat; 

házi és ajánlott olvasmányokat; 

az egyes szerzők válogatott és gyűjteményes munkáit; 

a magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló műveket; 

nemzeti antológiákat; 

a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 



A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

             Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                                      

-50-  

 

Válogatással : 

gyermek és ifjúsági regényeket, elbeszéléseket és verses köteteket; 

az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalmát; 

a kiemelkedő (de a tananyagban nem szereplő) kortárs alkotók műveit; 

regényes életrajzokat, történelmi regényeket; 

az iskolában tanított nyelvek életkornak megfelelő olvasmányos irodalmát; 

 

5.3 Ismeretközlő irodalom  

 

Teljességgel gyűjteni kell: 

 

az egyes tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű elmé-

leti és történeti összefoglalóit;  

a tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat; 

a munkaeszközként használatos dokumentumokat; 

a tanulókat érintő pályaválasztási kiadványokat, felvételi követelményeket tartalmazó kiadvá-

nyokat.  

Válogatva: 

helytörténeti műveket; 

a tananyagon túlmutató tájékozódást segítő ismeretközlő műveket; 

az iskolában oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédleteket. 

 

5.4 Pedagógiai gyűjtemény 

A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak. 

Gyűjteni kell a teljesség igényével : 

pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, szótárakat, enciklopédiákat; 

pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat,  

dokumentum gyűjteményeket; 

a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat; 

az egyes tantárgyak, műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit; 

tantárgymódszertani folyóiratokat; 

az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat, évkönyveket. 

Válogatva:  

az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket; 

a tanítási órán kívüli foglalkozások dokumentumait; 

általános pedagógiai folyóiratokat; 

az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket. 

 

 5.5 Könyvtári szakirodalom 

Gyűjteni kell a tejesség igényével: 

könyvtártani összefoglalókat; 

könyvtári jogszabályokat, irányelveket; 

a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket; 

az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat. 

Válogatva : 

a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket 

a könyvtárhasználat módszertani segédleteit; 

módszertani folyóiratokat. 
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5.6 Hivatali segédkönyvtár 

Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, a munka-

üggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat. 

 

5.7 Periodika gyűjtemény 

Teljesség igényével kell gyűjteni: 

általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat; 

irányítással, gazdálkodással, ügyvitellel kapcsolatos folyóiratokat;. 

iskolai újságot. 

 

Válogatással: 

az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani folyóiratokat; 

a tanítás folyamatában felhasználható napilapokat, folyóiratokat; 

gyermek és ifjúsági lapokat. 

Erős válogatással: 

tudományos, irodalmi és művészeti folyóiratokat. 

 

5.8 Kéziratok 

Gyűjteni kell: 

az iskola pedagógiai dokumentációit; 

pályázati munkákat; 

iskolai rendezvények forgatókönyveit, dokumentációit; 

kísérleti dokumentációkat; 

iskolaújság és rádió dokumentációit.   

 

5.9 Audiovizuális gyűjtemény 

A tantárgyaknak megfeleltetett nem nyomtatott ismerethordozók (CD ,DVD-multimédia) kö-

zül:   

Teljesség igényével gyűjti a könyvtár: 

a tantervi követelményekhez igazodó zenei CD-ket;  

kötelező és ajánlott olvasmányok filmadaptációit; 

a média műveltségi területén felsorolt műveket. 

Válogatva: 

értékes szépirodalmi műveket;  

egyes tantárgyak, műveltségi területek ismereteit felölelő multimédiás alkotásokat.  

 

 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

 
1. A könyvtár használóinak köre 

  

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használ-

hatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is 

igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszű-

nésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  
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A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 

név (asszonyoknál születési név),  

születési hely és idő,  

anyja neve,  

állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

személyi igazolvány vagy útlevél száma.  

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intéz-

ménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a 

könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az 

általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

 

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasó-

val való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehaj-

tási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerül-

nek.  

 

2. A könyvtárhasználat módjai  

  

helyben használat, 

kölcsönzés, 

könyvtárközi kölcsönzés,  

csoportos használat 

 

      2.1 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. 

 

      2.2 Kölcsönzés 

 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. 

 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

 

 A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap idő-

tartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható 
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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 kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a dokumentu-

mokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 Ft késedelmi 

díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén könyvtári doku-

mentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, 

tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe. 

 

Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a köl-

csönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell 

szolgáltatni.  

 

 A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumen-

tumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

 

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos 

szabályokat SzMSz-ünk tartalmazza.  

 

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: tanévenként változó. 

 

2.3 Könyvtárközi kölcsönzés  

  

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű 

kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, 

más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség. 

 A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia 

kell a térítési díj vállalásáról. 

 

 2.4 Csoportos használat 

 

            Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfő-

nökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozáso-

kat tarthatnak. 

 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfe-

leltetett ütemterv szerint kerül sor. 

 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

információszolgáltatás, 

szakirodalmi témafigyelés, 
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irodalomkutatás, 

internet-használat 

 

 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 
A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

raktári jelzet 

bibliográfiai és besorolási adatokat 

ETO szakjelzeteket 

tárgyszavakat 

 

A dokumentum-leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás), és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egysze-

rűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyan-

azok szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

szerzőségi közlés 

kiadás sorszáma, minősége 

megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

megjegyzések 

kötés: ár 

ISBN szám 

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

cím szerinti melléktétel 

közreműködői melléktétel 

tárgyi melléktétel 
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Raktári jelzetek 

 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet ráve-

zetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek 

raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

 Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

 

Dokumentumtípusok szerint: 

- könyv 

 

Formája szerint: 

leltárkönyv  

 

Jelenleg az iskolai könyvtár semmiféle katalógussal nem rendelkezik, mivel a feltételek nem 

adottak. 

 

Tankönyvtári szabályzat 
 

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

  

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény 2013. évi CCXXXII. törvény 

23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint   

az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a 

tankönyvek között, megteheti a Köznevelési Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi 

Adatbázis-kezelő Rendszerében az alábbi webcímen: http://www.tankonyv.info.hu/ 

  

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezett-

ségének: 

 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tanköny-

veket kapják meg használatra.  

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használ-

ják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az idő-

tartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingye-

nes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév 

végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai 

könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a hu-

szonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvas-

mányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az 

iskolai könyvtár állományába kerül. 

http://www.tankonyv.info.hu/
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A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve 

elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadá-

sára vonatkozóan. Ennek szövege:  

 

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, meg-

rongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használa-

tából származó értékcsökkenést. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tan-

könyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít: 

az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)  

listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról  

 

NYILATKOZAT 

  

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

Az iskolai könyvtárból a 2012/13.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszer-

zett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal iga-

zoltam.  

2013.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tanköny-

veket 

A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elha-

gyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső 

esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

osztály 
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Kártérítés 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanya-

got stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből 

fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható ál-

lapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

az első év végére legfeljebb 25 %-os 

a második év végére legfeljebb 50 %-os 

a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanu-

ló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából szárma-

zó kárt az iskolának megtéríteni. 

  

Módjai:  

ugyanolyan könyv beszerzése 

anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által be-

nyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  

 

 

20 MELLÉKLETEK 
 

1. Szervezeti felépítés 

2. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére vonatkozó általános szabályok 

3. Munkaköri leírás minta 

4. Közlemény 

5. Iskolaszék és diákönkormányzat egyetértő nyilatkozatai  

 

21 ZÁRADÉK 
 

 A SZMSZ hatálybalépése 

 

A SZMSZ - a melyet a nevelőtestület tagjai megismertek és véleményeztek – a nevelőtestület 

többségének elfogadó nyilatkozatával és az igazgató jóváhagyásával lép hatályba 2013. 

szeptember 1-jétől 2014. szeptember 1-jétől és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált 

szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2010. év 

november hó 30. napján módosított (előző) SZMSZ. 

 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az in-
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tézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint 

igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. 

 

 

A SZMSZ módosítása, felülvizsgálata 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja az 

iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a  

diákönkormányzat, az iskolaszék vagy egyéb módosító körülmény. A kezdeményezést és a 

javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása 

megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Felülvizsgálat időpontja:  

 

 Balatonfűzfő, 2014. május  

 

 

                                                                            Polyák István   

                                                                     igazgató     
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IGAZGATÓ 

ALSÓS_MŰVÉSZETI 

IGAZGATÓ-HELYETTES 

FELSŐS  

IGAZGATÓ-HELYETTES  

ISKOLATITKÁR 

SPORTISKOLAI 

CSOPORT 

ÖKOISKOLAI  

MUNKAKÖZÖSSÉG 
KOMMUNIKÁCIÓS 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
ALSÓ  

TAGOZAT  MŰVÉSZETI  ISKOLA 

ISZ, SZM 
DÖK 

PSZ, KT 

BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK, KÖNYVTÁROS  

ISKOLAORVOS, VÉDŐNŐ, PSZIHOLÓGUS, FOGÁSZAT,  

GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDIA   
ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY  

GYÓGYTEST-

NEVELÉS  

NAPKÖZI 

KÖNYVTÁR 

KÜLSŐ 
CSOPOR-

TOK 
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2. számú melléklet 

 

A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére vonatkozó általános szabályok 

 

A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időpont-

tal az iskolaigazgató és az igazgatóhelyettesei hívják össze. 

 

Az iskolaigazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 

nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet tanítási időn kívül a nevelőtestületi kezdeményezés-

től számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

 

Az értekezletek előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

 

A nevelőtestületi értekezletet az igazgató készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja 

 

 a pedagógiai program, 

 az SZMSZ, 

 a házirend, 

 a munkaterv, 

 az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló 

 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

 

Az igazgató az előterjesztés írásos anyagát az értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a 

munkaközösségek vezetőinek, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről. 

 

Ha a munkaközösség megvitatta az írásos anyagot, akkor a munkaközösség-vezető szóban 

ismerteti a munkaközösség véleményét a nevelőtestület előtt. 

 

Írásban továbbítja az igazgatóhoz 

 

 a munkaközösség javaslatát a nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez, valamint 

 a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézmény munká-

ját átfogó éves elemzés elkészítéséhez. 

 

Szóban ismerteti a munkaközösség véleményét az igazgatói megbízással összefüggő nevelőtes-

tületi értekezleten a vezetői programról, de a munkaközösség véleményét tartalmazó jegyző-

könyvi kivonatot a nevelőtestületi jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési jogot 

gyakorló iskolaszék, illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szülői közösség képviselőjét, és 

a diákönkormányzat képviselőjét akkor, ha valamely napirendi pontnál egyetértési vagy vé-

leményezési jogot gyakorol. 

 

Az értekezleteket a megbízott levezető elnök vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekez-

let két nevelőtestületi tagot választ. 
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Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletke-

zik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formá-

ban kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell 

venni. 

 

A megbízott pedagógus vezeti a jegyzőkönyvet, amelyet az értekezletet követő három mun-

kanapon belül kell elkészíteni. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja 

alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. 

 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egy-

szerű szótöbbséggel hozza. 

 

Az igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület 

kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az iskolában 

dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

 

A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a közalkalma-

zotti jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenére az értekezleten nem jelenik meg. 

 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról 

(vagy elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt sza-

vazással hozza. 

 

Az alkalmazotti közösség értekezletét – a vezetői megbízással kapcsolatos értekezlet kivéte-

lével – az igazgató vezeti. A rendkívüli értekezlet összehívását legalább egy munkanappal 

előbb közölni kell. 
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3.számú melléklet 
Munkaköri leírás 

 

Név:  

OM azonosító: 
 

Iskolai végzettség: főiskola  

Besorolása:   

Bérbesorolása:pedagógus I.  

Kötelező óraszám: 22-26 

óra 

 

Közvetlen felettese:  

Közvetett felettese:  

Munkavégzés helye: Bala-

tonfűzfői Irinyi János Álta-

lános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

Munkakör:                          

 

Általános alapelvek: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC törvény szerint: „ A pedagógus alapvető feladata a 

rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, … iskolában a kerettantervben előírt törzs-

anyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni 

fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.” 

 A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagó-

gusa a fenti törvényi szabályozás szellemében végzi feladatait és méltó képviselője intézmé-

nyének. 

A pedagógus a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ne-

velőtestülete által 2013-ban elfogadott Pedagógiai Program céljai, deklarált értékei és  alapel-

vei szerint látja el tanári munkáját. 

 A pedagógus elfogadja az iskolai szervezet célkitűzéseit. A minőség megőrzése és 

fejlesztése érdekében figyelemmel kíséri az iskola működésének kulcsfolyamatait. Törekszik 

arra, hogy mind az iskola, mind a tanítványok, mind önmaga eredményes és sikeres legyen.   
 

I. A pedagógus az iskolai szervezetben 

 A pedagógus felelős tanítványai felkészítéséért, az iskola helyi tantervében meghatá-

rozott tananyag elsajátíttatásáért. Munkája hatékonysága megkívánja a folyamatos fel-

készülést, hosszú és rövidtávú oktatási tervek készítését. 

 A tanár a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, 

kérdéseikre érdemi választ ad (szülői értekezleteken, fogadóórákon és egyéb fórumo-

kon, valamint az iskolai honlapon található email címen). 

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokban működjön együtt kollégá-

ival és az iskola ifjúságvédelmi megbízottjával, valamint szükség esetén az illetékes 

szakemberekkel.  

 Naprakész információkkal rendelkezzen a tanári helyettesítésekkel, valamint a szülők 

és tanulók tájékoztatásával kapcsolatosan. 

 A pedagógus munkája során tegyen meg mindent a gyermek- és tanulóbalesetek meg-

előzésére, szükség esetén tegyen eleget intézkedési és bejelentési kötelezettségének. 

 A pedagógus használja az oktatástechnikai eszközöket.  

  A pedagógus anyagilag felelős a számára kiadott eszközökért, amelyeket rendeltetés-

szerűen kell használnia. 
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 A pedagógus jogszabályban meghatározott továbbképzésben vesz részt, más jellegű-

ekben részt vehet. 

 Önképzést folytat, figyelemmel kíséri a szakmai folyóiratokat, szakirodalmakat. 

 A pedagógus működjön együtt a tantestület különböző szakmai csoportjaival (pl. 

szakmai munkaközösségek, projektcsoportok, tantestület, eseti szerveződések stb.) 

 A pedagógus az intézmény szervezeti felépítésének megfelelően tagja a megfelelő 

munkaközösségeknek. 

 Közvetlen vezetői a szakmai munkaközösség-vezetők, ill. az iskola szervezeti felépíté-

sében megjelölt felsővezetők. 

 Az intézmény belső életével kapcsolatos információkat nem hozhatja sem külső szerv, 

sem külső személy tudomására (tekintettel mind az adatvédelmi, mind a köznevelési 

törvényre). 

 Iskolánk tanára maradjon méltó a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola tantestülete által képviselt szakmai és erkölcsi normákhoz. 

 

II. A tanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 A tanár köteles a tantárgyfelosztásban, az órarendben és a csengetési rendben megha-

tározott időben és a kijelölt helyen a tanóráit és egyéb foglakozásait megtartani. 

 A megtartott tanóráit és egyéb foglakozásait haladéktalanul aláírásával hitelesíti az 

osztálynaplókban, vagy egyéb foglalkozási naplókban. 

 A tanóráin és egyéb foglakozásain történtekért a pedagógus a felelős. A tanórák és 

egyéb foglakozások zavartalanságát az iskolavezetés biztosítja. A tanítási órák és 

egyéb foglalkozások csak igazgatói engedéllyel látogathatók. 

 A tanár a pedagógiai munkáját korszerű szaktárgyi és pedagógiai felkészültséggel vé-

gezze, összhangban iskolánk pedagógiai programjával. 

 A tantervben előírt minimumkövetelménynek megfelelő megtanítása kötelező. 

 Tanári autonómia, hogy – a tantervi kereteken belül – szabadon választja meg a to-

vábbi tananyagot. 

 Elkészíti a tantárgyaihoz kapcsolódó tanmeneteket és munkáját ezek alapján végzi. 

 A tanári szabadság érvényesül a tanítási módszerek megválasztásában, a leghatéko-

nyabb pedagógiai eljárások alkalmazásában. 

 A pedagógus törekedjen diákjai személyiségének mind mélyebb megismerésére, és 

nyújtson segítséget egyéni tanulási útjaik megválasztásában. 

 A tanár tegyen meg mindent diákjai tantárgyi attitűdjének formálása és tanulásmotivá-

ciója érdekében. 

 A pedagógus joga és kötelessége diákjai munkájának folyamatos, rendszeres és tárgyi-

lagosságra törekvő ellenőrzése és fejlesztő értékelése, valamint minősítése. 

 Ha egy tanulócsoport jelentős hányada (40%-a) a minimumszint teljesítésére sem ké-

pes, a tanárnak módot kell találnia a hiányok pótlására, és lehetőséget kell biztosítani 

az érdemjegyek javítására. 

 A pedagógus törekedjen a tanulók egyenletes terhelésére. 

 A tanulók felkészülését úgy tervezze, hogy otthoni munkájuk (írásbeli, memoriter, 

tananyag-elsajátítás) ne haladja meg a tanóra időtartamát. 

 A pedagógus fordítson gondot a tehetségfeltárásra és gondozására. 

 A tanár ügyeljen a különböző okokból leszakadókra, a tanulásban lemaradókra. 

 A pedagógiai programmal összhangban megíratja és értékeli a szaktárgyi és egyéb 

felméréseket. 
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 Felkészíti a tanulókat az éves munkatervben meghatározott tanulmányi versenyekre, 

külön rendelkezés alapján oda el is kíséri őket. 

 A verseny nevezési lapját – különösen költséget igénylő verseny esetén - a nevezés 

előtt 2 héttel költségigény megjelöléssel köteles írásban az intézmény vezetőjének le-

adni. 

 A pedagógus a tanórán használja ki a tantárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehető-

ségeket. 

 A pedagógus, a rábízott tanulókat iskolai ünnepélyek előtt figyelmezteti és ellenőrzi, 

valamint segítséget nyújt nekik az ünnepi ruha és az iskolai nyakkendő rendezett vise-

léséhez.  

 A tanár beosztható az iskola rendeltetésének megfelelő, óraszámmal kifejezhető fel-

adatok elvégzésére heti 32 órán belül.  

 A pedagógus helyettesítését lehetőleg szakszerűen kell megoldani. A hiányzó pedagó-

gusnak a helyettesítő tanár részére biztosítania kell a szükséges tankönyveket és egyéb 

segédanyagokat (pl. munkafüzet, tanmenet), valamint a tananyag pontos, tanóránkénti 

kiírását (ha betegség miatt hiányzik a pedagógus, akkor egészségi állapotának megfe-

lelően). A helyettesítő pedagógus köteles a hiányzó kolléga ügyeletét is ellátni. 

 A pedagógiai munka során a tanár támaszkodhat az iskola segítő szakembereire: a 

szociálpedagógusra, az iskolaorvosra, a védőnőre, a logopédusra. 
 

A tanár tanórán kívüli kötelezettségei: 

 Részvétel értekezleteken, megbeszéléseken, belső továbbképzéseken. 

 Megjelenés ünnepélyeken, iskolai megemlékezéseken, rendezvényeken. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása. 

 Tanári ügyeletek biztosítása (különösen az óraközi szünetekben), valamint az iskolai 

rendezvényeken. 

 A tanulók kísérete, felügyelete, ellenőrzése tanítás nélküli munkanapokon (tanulmányi 

kirándulások, tanulmányi és sportversenyek, egyéb az iskola által szervezett progra-

mok). 

 A tanulók kísérete, felügyelete, ellenőrzése az erdei iskola, valamint az osztály-és ta-

nulmányi kirándulások időtartama alatt. 

 Tanulók kísérése a sportfoglalkozásokra. 

 Tanítás nélküli munkanapokon a tanár beosztható egyéb, végzettségének megfelelő 

feladatok ellátására. 

 A tanár köteles az általa használt eszközök folyamatos leltárba vételére és meghatáro-

zott időnkénti leltározására, selejtezésére. 

 Adminisztrációs feladatainak pontos, naprakész elkészítése. 

 Részt vesz az iskolai dokumentumok elkészítésében, módosításában. 

 Pontosan a valóságnak megfelelően vezeti a munkaidő-nyilvántartást, amelyet minden 

hét végén, ill. a következő hét hétfőjén  lead az igazgató-helyettesnek.  
 

Feladatok, melyek elvégzésére a pedagógusok nem kötelezhetők:   
 

 Könyvek, újságok, folyóiratok terjesztése. 

(E feladatokra külső felkérés alapján, díjazás ellenében, igazgatói engedéllyel vállalkozhat 

a pedagógus. Ebben az esetben a feladat felelőse semmilyen részfeladatot nem háríthat át 

pedagógustársaira.) 
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III. Osztályfőnöki feladatok 

 Szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi a tanév aktuális tantárgyfelosztása alapján rá 

bízott osztály életével összefüggő tanulmányi és nevelési feladatokat. 

 A tanév elején megnyitja és kitölti, a tanév végén lezárja az osztálynaplót. 

 Az osztályra vonatkozó törzskönyvet naprakészen, pontosan vezeti. 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók tájékoztató füzetét (legalább minden hónap végén). 

 A tanév elején (valamint az erdei iskola és az iskolai kirándulások előtt is) ismerteti a 

házirendet, tűz-és balesetvédelmi oktatást tart, amelyről jelenléti ívet készít. 

 Szülői értekezletet és fogadóórát tart az éves munkatervben meghatározott időpontok-

ban. 

 Rendszeresen kapcsolatot tart a szülőkkel, az esetlegesen felmerülő problémákat hala-

déktalanul jelzi feléjük (írásban, telefonon, e-mailben, személyesen stb.). 

 Megszervezi a szülői szervezet képviselőinek megválasztását és velük együttműködik. 

 Rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi megbízottal. 

 Vezeti és ellenőrzi az osztálynaplót és a törzskönyvet, megírja a bizonyítványokat a 

tanügyi nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően. 

 Elkészíti az osztályára vonatkozó statisztikákat. 

 Ünnepi műsorokat szervez az osztályában az éves munkatervnek megfelelően. 

 Lehetőségeihez mérten tanórán kívüli programokat szervez az osztálya számára. 

 Intézi mindazokat az adminisztrációs, és egészségügyi feladatokat, amelyek a tanév 

során a tanulókkal kapcsolatosan felmerülnek. 

 A tudomására jutott személyes adatokat és információkat bizalmasan kezeli.   
 

IV. Munkaközösség-vezetői feladatok 

 A megbízatás időtartama: …… 

 A szakmai munkaközösség tagjai választják, az igazgató bízza meg. 

 Felelős az …. munkaközösség iskolai szintű szakszerű működéséért, a munkaközös-

ségi feladatok koordinálásáért. 

 Évente új, szakmai munkaközösségi tervet készít.  

 Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és peda-

gógiai feladatok előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése. 

 Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően óralátogatásokat végez, amelynek tapasztala-

tait megbeszéli az adott kollégával vagy kollégákkal. 

 Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, azt koordinálja, 

szükség esetén segíti. 

 Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. 

 Meghatározott időközönként belső továbbképzéseket szervez.  

 Értékeli a munkaközösségi tagok munkáját. 

 Felelősséggel tartozik a szakmai munkákban jelentkező problémák azonnali jelzéséért.  

 A munkatervükben rögzített időpontokban szakmai munkaközösségi foglalkozásokat 

tart. 

 Részt vesz a vezetőségi üléseken, amelyeken aktív hozzászólásaival, vélemény nyil-

vánításaival segíti az intézményvezető munkáját.  

 Segít a tanulmányi versenyek rendjének kialakításában. 

 Napi szintű kapcsolatot tart mind az intézményvezetőséggel, mind munkaközössége 

tagjaival. 

 Részt vesz az intézményhez kapcsolódó dokumentumok elkészítésében.  
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 Az adott tanévben félévkor illetve év végén beszámolót készít a munkaközösség tevé-

kenységével kapcsolatban. 

 Elvégzi mindazokat a középvezetői feladatokat, amelyekkel az iskola vezetője meg-

bízza. 

Egyéb feladatok: 

 Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a munkáltató által elkészített munkaterv 

rá vonatkozóan megállapít. 

Munkakörülmények 

 A szaktanári és az osztályfőnöki munkához telefon, számítógép, fénymásoló, fax va-

lamint könyvek, folyóiratok és szemléltetőeszközök állnak rendelkezésre. 

 Íróasztal, szekrény biztosított a tanári szobában, a szaktanteremben, ill. a folyosókon. 

Munkaidő: 

 (aktuális kormányrendelet, ill. a 2011/CXC. törvény) 

 A teljes munkaidő mértéke: heti 40 óra (26+6+8) óra  

 A pedagógus heti teljes munkaideje két részből áll: a kötelező órából, valamint a neve-

lő- és oktató munkával, a gyermekekkel, tanulókkal szakfeladatának megfelelő foglal-

kozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből. 

 A pedagógus a kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás-

ra, illetve a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. 

 A munkáltató határozza meg, hogy a munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében 

melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, 

és melyek azok a feladatok, amelyeket a nevelési-oktatási intézményen kívül kell tel-

jesítenie.   

 Munkába érkezés ideje: az SZMSZ alapján 

 

Járandóság: 

 A  bérbesorolás szerinti illetmény  

 Útiköltség-térítés 

 Adható juttatás: étkezési hozzájárulás, munkaruha hozzájárulás (jogszabály, ill. a 

fenntartó rendelkezés alapján). 

 

A munkaköri leírás hatályba lépése:  

 

A munkaköri leírása hatálya:                         

                                                 módosításig 

 

Kelt:    

 

                                           ----------------------------------        ---------------------------------- 

                                                  munkavállaló                                 munkáltató 

 

A munkaköri leírást átvettem: 

 

Kelt:  
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4. számú melléklet 

 

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, így a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 43. § (1) értelmében külön adatkezelési szabályzatot nem tartalmaz az 

iskolai SZMSZ. 

 


