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1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 

működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok 

és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

  

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

végrehajtásáról 

 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019-es tanév rendjéről 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

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

alkalmazásáról 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

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

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról 

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

 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik a székhelyintézmény könyvtárában munkaidőben, a 

tagintézményekben a vezető irodájában, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti 

szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2018. augusztus 30-i határozatával fogadta el.  

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  
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2. Az intézmény alapdokumentuma, feladatai 

 
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Tolna megye 

Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Szekszárdi Tankerületi Központ 

OM azonosító: 200487 

 

 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

szakmai alapdokumentuma 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai dokumentumot adom ki: 

 

A köznevelési intézmény:  

 
1. Megnevezései: 

1.1. Hivatalos neve:    Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola  

 1.2. Idegen nyelvű neve:    János Garay Grundschule 

1.3. Rövid neve:     Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola  

2. Feladatellátási helyei: 

 2.1. Székhelye:     7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

  2.1.1. telephelye:    7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89. 

  2.1.2. telephelye:    7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21. 

  2.1.3. telephelye:    7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6. 

 2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája 

  2.2.1.1. Ügyviteli telephelye:  7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

  2.2.1.2. Tagintézmény telephelye:  7056 Szedres, Arany J. u. 1. 

2.2.2. Tagintézmény hivatalos neve:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye 

  2.2.1.1. Ügyviteli telephelye:  7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2. 

 

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:    

 3.1. Alapító szerv neve:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:   emberi erőforrások minisztere  

 3.3. Alapító székhelye:    1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

 3.4. Fenntartó neve:    Szekszárdi Tankerületi Központ 

 3.5. Fenntartó székhelye:    7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

 

4. Típusa:  közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

5. OM azonosító: 200487 

 

6. Köznevelési alapfeladatai: 

 

6.1. 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

 6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

  6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

  6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

  6.1.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása  

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 
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enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos)  

   6.1.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német)) 

 

  6.1.2. alapfokú művészetoktatás 

   6.1.2.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: modern-kortárstánc tanszak) (új tanszakok:

    moderntánc tanszak, társastánc tanszak) 

6.1.2.2. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, 

szobrászat tanszak) (új tanszakok: fotó és film tanszak, grafika és festészet 

tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászati és kerámia tanszak, textil- és 

bőrműves tanszak) 

6.1.2.3. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: 

színjáték tanszak) 

6.1.2.4. Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.1.3. egyéb foglalkozások: 

     napközi 

  6.1.4. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 750 fő 

  6.1.5. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

 

 6.2. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

  6.2.1. alapfokú művészetoktatás:  

6.2.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, fagott tanszak, furulya 

tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, 

hegedű tanszak, jazz-szaxofon tanszak, jazz-dob tanszak, jazz-gitár tanszak, jazz-

harsona tanszak, jazz-trombita tanszak, jazz-zongora tanszak, klarinét tanszak, 

kürt tanszak, magánének tanszak, népi bőgő, cselló tanszak, népi brácsa tanszak, 

népi hegedű tanszak, oboa tanszak, számítógépes zene tanszak, szaxofon 

tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új 

tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene 

tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós- és tekerő tanszak, vonós 

tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.2.1.2.  Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.2.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 500 fő 

 

6.3. 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2. 

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

  6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

  6.3.1.2. alsó tagozat 

  6.3.1.3. 1. évfolyamtól 4. évfolyamig 

6.3.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása  

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos)  

   6.3.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német)) 

  6.3.2. alapfokú művészetoktatás 

6.3.2.1. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak) (új tanszakok: 

fotó és film tanszak, grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, 

szobrászati és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak) 

6.3.2.2. Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.3.3. egyéb foglalkozások: 

     napközi 

  6.3.4. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 40 fő 

  6.3.5. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

  

6.4. 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6. 
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 6.4.1. alapfokú művészetoktatás 

6.4.1.1. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak) (új tanszakok: 

fotó és film tanszak, grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, 

szobrászati és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak) 

6.4.1.2. Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.4.2. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 60 fő 

 

 6.5. 7056 Szedres, Arany J. u. 1. 

  6.5.1. alapfokú művészetoktatás:  

6.5.1.1. zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós 

tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, zeneismeret 

tanszak) 

6.5.1.2.  Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.5.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 50 fő 

  

 6.6. 7100 Szekszárd, Béri B. Á.u. 89. 

6.6.1. alapfokú művészetoktatás 

   6.6.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: moderntánc tanszak, társastánc tanszak) 

6.6.1.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fotó és film tanszak, grafika és 

festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászati és kerámia tanszak, textil- 

és bőrműves tanszak) 

6.6.1.3. szín- és bábművészeti ág (új tanszak: színjáték tanszak) 

6.6.1.4. Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.6.2. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 35 fő 

 

 6.7. 7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21. 

6.7.1. alapfokú művészetoktatás 

6.7.1.1. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fotó és film tanszak, grafika és 

festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászati és kerámia tanszak, textil- 

és bőrműves tanszak) 

6.7.1.2. szín- és bábművészeti ág (új tanszak: színjáték tanszak) 

6.7.1.3. Előkészítő évfolyamok:  2 évfolyam 

 Alapfokú évfolyamok:  6 évfolyam 

  Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam 

  6.7.2. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 10 fő 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 

7.1. 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 3072 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 5414 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

7.2. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 1919/10/A/9 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 862 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

7.3. 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2. 

7.3.1. Helyrajzi száma: 4 

7.3.2. Hasznos alapterülete: 552 nm 

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

  

 7.4. 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 6.   
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7.4.1. Helyrajzi száma: 4460; 4448/1; 4448/2 

7.4.2. Hasznos alapterülete: 5789 nm 

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

 7.5. 7056 Szedres, Arany J. u. 1. 

7.5.1. Helyrajzi száma: 351/1 

7.5.2. Hasznos alapterülete: 2254 nm 

7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.5.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

 7.6. 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.   

7.6.1. Helyrajzi száma: 4930/11 

7.6.2. Hasznos alapterülete: 6676 nm 

7.6.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.6.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

 7.7. 7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.   

7.7.1. Helyrajzi száma: 1461 

7.7.2. Hasznos alapterülete: 193 nm 

7.7.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.7.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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3. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

3.1. Az intézmény szervezeti felépítése 

 
 

 

 

 
 

 

 

Az intézmény szervezeti rendszere a szakmai feladatellátáshoz igazodik. A szervezeti 

egységek, a vezetők intézményi szintű feladatainak meghatározásánál valamint a 

tagintézmények közötti feladatok megosztásánál a legfontosabb alapelv, hogy  

- az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, a követelményeknek 

megfelelően,  

- a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas 

színvonalon láthassa el.  

A szervezeti működést a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, 

körülmények és igények figyelembe vételével alakítjuk ki. 
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3.2 Az intézmény vezetése 

 

3.2.1. Az intézményvezető jogköre és felelőssége 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.  

A közös igazgatású köznevelési intézmény élére történő személy kiválasztása nyilvános 

pályázat útján történik. A vezetői pályázatot az állami intézményfenntartó központ vezetője 

írja ki a törvényben rögzített feltételeknek és eljárásoknak megfelelően.  

Az intézményvezetői megbízás legfontosabb követelményei: 

 főiskola szintű tanári végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus munkakörben határozatlan idejű kinevezés, 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 minimum5 év – pedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat.  

Az intézményvezetőt – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A munkáltatói 

jogokat a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója gyakorolja. 

Pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján a fenntartó határozza 

meg az intézményvezető munkaköri leírásában. 

 

Az intézményvezető jogköre 
 

 átruházott munkáltatói jogokat gyakorol a köznevelési intézményben foglalkoztatottak 

felett, 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

 jóváhagyja az intézmény dokumentumait, 

 képviseli az intézményt. 

 

Intézményvezető felelőssége 

  

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes működésért,  

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

 a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 
 

Kiemelt feladata és hatásköre: 

 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek. 

 Feladatait a vezetőtársak közreműködésével látja el. 

Feladatai: 

 a székhely, az intézményegység és a tagintézmények nevelő és oktató munkájának 

irányítása, ellenőrzése, összehangolása, 

 a Vezetőség értekezleteinek előkészítése, levezetése, munkájának irányítása, 

 a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának 

szakszerű szervezése, ellenőrzése, 
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 mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult 

bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni, 

 a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a fenntartó engedélye 

alapján,  

 intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a 

hatályosságról történő gondoskodás, 

 együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel, a Diákönkormányzattal, 

az érdekképviseletekkel, 

 a nemzeti és intézményi ünnepélyek előkészítése, irányítása, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésének irányítása, 

 tankönyvrendelés szabályozása, 

 szükség esetén fegyelmi eljárás lefolytatásának megszervezése, 

 döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 

3.2.2. Az intézmény Vezetősége 

 

A Vezetőség tagjai a magasabb vezetők és vezetők köréből kerülnek ki. 

A Vezetőség tagjai: 

 az intézmény intézményvezetője (1), 

 az intézmény intézményvezető-helyettesei (2), 

 tagintézmény-vezetők (2) 

 az intézményegységenkénti munkaközösség-vezetők (6 fő a székhelyintézményben, 4 fő a 

Zeneiskolában) 

 

Az iskolavezetőség havonta egy alkalommal tanácskozik, emellett soron kívüli 

megbeszélések is lehetségesek. Összehívásukról az intézményvezető-helyettesek 

gondoskodnak. 

  

3.2.3. Átruházott hatáskörök 

 

Az intézményvezető munkáját intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők és 

munkaközösség-vezetők segítik. 

Az intézményvezető-helyettesek, a tagintézmény-vezetők az intézménytípusnak megfelelő 

felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus 

munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személyek, megbízatásukról a döntés a 

mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.  

Felettük a munkáltatói jogokat a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója gyakorolja. 

 

Az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők jogköre és felelőssége: 

 

A vezetők munkájukat a munkaköri leírásuk alapján közvetlen felettesük irányításával végzik. 

A vezetők hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörükre és tevékenységükre, 

személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. Beszámolási kötelezettségük az 

intézmény egész működésére és az ott dolgozó minden alkalmazott munkájára vonatkozik. 

Ellenőrzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik az 

intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesznek.  
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A kapcsolattartás és helyettesítési rend 

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, és a tagintézmény-vezetők 

kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelő 

rendszerességű. A napi kapcsolattartás elsősorban személyesen vagy telefonon, illetve 

interneten keresztül (e-mailben) történik.  

 

Az intézményvezető helyettesítése:  

Az intézményvezetőt távolléte esetén az általa kijelölt intézményvezető-helyettes vagy vezető 

helyettesíti.  

Az intézményvezető tartós távolléte (legalább 3 hónap) esetén a teljes vezetői jogkör 

gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 

 

Az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők helyettesítése: 

 

Az intézmény, tagintézmény rendes munkaidőben vezető nélkül nem maradhat. Vezetőnek 

vagy az őt helyettesítő személynek mindig az intézményben kell tartózkodnia. A 

helyettesítőre mindaddig szükség van az intézményben, amíg ott gyermek/tanuló tartózkodik. 

A helyettesítés szóbeli vagy írásbeli felkérés alapján történik. Helyettesítésre felkérhető a 

feladat jellegétől függően bármely pedagógus. 

 

Kiadmányozási jogkör gyakorlása: 

 

Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető 

távollétében aláírási joga és felelőssége van az intézményvezető-helyetteseknek az 

intézményvezető egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett. A tagintézményvezetők 

aláírási jogköre az irányításuk alá tartozó tagintézmény szakmai tevékenységével kapcsolatos 

levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, és a szakmai kompetencia körébe tartozó 

ügyekre terjed ki. 

Az intézmény cégszerű aláírása a vezetők aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 

 

3.3 A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer 

alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak 

munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 

pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok, 

 az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak. 

Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri 

leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak 

szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni.  
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Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (vezetők és vezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése (osztályfőnökök) 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán (vezetők és vezető helyettesek) 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése (vezetők és vezető helyettesek). 

 

Belső ellenőrzési célok és típusok 

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, 

hogy: 

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse a 

vezetői irányítást, a döntések megalapozását,  

 jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi 

követelményektől való eltérést, 

 a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi előírások szerinti 

működését, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosságot.  

 

A pedagógiai ellenőrzés területei 

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: 

 a nevelési pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 

 a helyi tanterv megvalósítása,  

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,  

 a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,  

 a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 

 valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,  

 a tanulók tudásának, képességeinek mérése, magatartásának és szorgalmának értékelése,  

 a bizonyítványok, törzskönyvek, haladási foglalkozási és egyéni fejlesztési naplók 

folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 

 a záradékok és egyéb határozatok nyilvántartásának pontos alkalmazása, 

 a munkaidő-nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, 

 a napközis nevelői munka hatékonysága,  

 az osztályozó, a javító, a különbözeti vizsgák szabályszerű lefolytatása, a jegyzőkönyvek 

vezetése, 

 a szakmai felszerelések, a szakszertárak, a szaktantermek berendezéseinek és a 

szemléltető audiovizuális, nagy értékű eszközök szabályszerű használata,  

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatása, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása. 

 

Értékelő megbeszélés 

A vezetők által lebonyolított ellenőrzést követően 2 héten belül értékelő megbeszélésen kell 

megállapítani a vizsgálat tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat és a kedvezőtapasztalatokat 

is célszerű bemutatni és értékelni.  

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az 

ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő 

megbeszélésen egyeztetik. 
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Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az ellenőrzött 

területfelelős vezetője, az ellenőrzött személy.  

 

Az ellenőrzést követő intézkedések  

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket az 

intézményvezető vagy az általa kijelölt személy köteles elvégezni.  

Intézkedik: 

 a hibák, hiányosságok javításáról,  

 a káros következmények ellensúlyozásáról,  

 a megelőzés feltételeinek biztosításáról,  

 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,  

 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről.  

 

Kirívó szabálytalanság, hiányosság vagy a javítás határidőn belüli elmaradása esetén az 

intézmény intézményvezetője rendeli el a szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges 

fegyelmi eljárás megindítását. 

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –

dokumentumok határozzák meg: 

 alapdokumentum  

 a Szervezeti és Működési Szabályzat 

 a Pedagógiai Program 

 a Házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

Az alapdokumentum 

 

Az alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapdokumentumát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

A Pedagógiai Program 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

 

Az éves munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 
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nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a szervezeti egységek nevelőtestülete készíti el, elfogadására 

a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek 

elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.  

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény azon dokumentumait, illetve azon részeit, amelyek a tanulókra, a szülőkre 

vonatkoznak: 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves Munkaterv 

az első tanítási napon, az osztályfőnöki órákon, a szülői értekezleteken, valamint az Intézményi 

Tanács és Szülői Szervezet megbeszélésein kerülnek ismertetésre.  

A Házirendet, (annak kivonatát) az iskolába belépő új tanulók megkapják. A fentebb felsorolt 

dokumentumok nyilvánosak, minden tanuló, szülő számára hozzáférhetőek. Ezek egy-egy 

példánya megtalálható: 

 az intézmény vezetőjénél, 

 a tagintézményekben, 

 az intézmény irattárában, 

 az iskola könyvtárában. 

5. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

A tankönyvellátás célja és feladata 

 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv megrendelése, beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása. A tankönyvellátás lebonyolítását az intézmény könyvtárosa 

végzi, ő a tankönyvfelelős. 

 

A tankönyvrendelés rendje 

 

A Kormány, 1265/2017. (V.29.) hozott határozata értelmében, a 2018/2019-es tanévben az 

ingyenes tankönyvellátás kiterjed az 1-9. évfolyam valamennyi tanulójára. 

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai 

könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek, legkésőbb az utolsó tanítási napon, 

visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra 

kioszthatók legyenek. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a 

munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. Ezen évfolyam tanulói 

minden évben új tankönyvet kapnak. 

A megrongált, következő tanévben nem kiadható tankönyv helyett a károkozónak új 

tankönyvet kell vásárolni, és az könyvtárnak azt kell leadnia. 
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6. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 

kezelési rendje 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 57§ (6) 

bekezdésében, valamint 77.§ (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter 

jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus 

adatnyilvántartáshoz. 

A Klebelsberg Központ 2018. augusztus 15-én megkapta az Emberi Erőforrások Minisztere 

által hozott 22981-7/2018/KOZNEVIG iktatószámú határozatot, miszerint jóváhagyta a 

KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus 

adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 94.§-ában foglalt 

alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében: 

 értesítő (ellenőrző); 

 osztálynapló; 

 csoportnapló; 

 egyéb foglalkozási napló; 

 órarend; 

 tantárgyfelosztás. 
 

 

6.1. Elektronikus napló 

Az elektronikus napló (e-napló) feladata, hogy kiváltsa a papíralapú osztálynapló használatát. 

Az e-napló áttekinthető, naprakész, megbízható információkat nyújt. Használatához hálózati 

kapcsolattal rendelkező számítógép, mobiltelefon, valamint böngésző program szükséges. 

 
 

6.2. Köznevelési Információs Rendszer (KIR) 

Az oktatási ágazat KIR (Köznevelési Információs Rendszer) központi irányítási rendszerével 

elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

A programhoz történő hozzáférést az intézményvezető szabályozza. A rendszer használata 

nem követeli meg a dokumentumok papír alapú előállítását. 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk.  

7. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője esetenként, az iskola 

karbantartó és takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, 

hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-

e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek 

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 
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A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik.  

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni.  

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

8. Az intézmény munkarendje 

 

8.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, illetve tanulók számára szervezett foglalkozások 

vannak.  

 

8. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és 

vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. 

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 

fogadóórákat a tanév rendje rögzíti. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az 

órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon 

kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.  

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:  

- kötött munkaidő: (Ez idő alatt köteles a pedagógus az intézményben tartózkodni.) 

1. nevelési-oktatási munkával lekötött munkaidő (0-22/26 óra),  

2. nevelési-oktatási munkával le nem kötött munkaidő (22/26-32 óra) 

- munkaidő kötetlen része (32-40 óra) 

 

Kötött munkaidő  

 

1. nevelési-oktatási munkával lekötött munkaidő (0-22/26 óra), 

 tanórák, valamint 

 olyan egyéb foglalkozás, ami a tantárgyfelosztásban rendszeresen tervezhető 

- szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

- sportkör, tömegsport foglalkozás, 

- egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 
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- egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

- napközi, 

- tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

- pályaválasztást segítő foglalkozás, 

- közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

- Diákönkormányzati foglalkozás, 

- felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a 

kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint 

szakkollégiumi foglalkozás, 

- tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság, valamint 

- az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás 

 

2. Nevelési-oktatási munkával le nem kötött munkaidő (22/26-32 óra) 

- foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

- a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

- az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

- a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

- osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

- munkaközösség-vezetés, 

- az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

- hangszerkarbantartás megszervezése, 

- különböző feladat-ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás,  

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása. 

 

Munkaidő kötetlen része (32-40 óra) 

Ennek eltöltésével a pedagógus maga rendelkezik. 
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8.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető állapítja meg az 

intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az 

intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen 

figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv 

betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

A pedagógus fizetés nélküli szabadság igényét köteles írásban – lehetőség szerint – 3 

hónappal korábban - jelezni a munkáltatónak. Ettől eltérni rendkívüli esetben lehet.  

A fizetés nélküli szabadság idő előtti megszakítását legalább 60 nappal előbb köteles jelezni. 

 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.15 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez tagintézmény-vezetőhöz 

eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a 

tanmenet szerinti előrehaladást.  

 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-helyettestől, 

tagintézmény-vezetőtől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra 

(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) 

megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettes, 

tagintézmény-vezető engedélyezi. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint 

–szakszerű helyettesítést kell tartani.  

Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt 

bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a 

szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

8.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg.  

A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek 

javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására és a 

munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

munkarendjét az intézményvezető határozza meg.  
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8.5. Munkaköri leírások 

 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazáskor megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az 

osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők munkaköri leírását külön készítjük el azért, hogy a 

feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden 

alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. 

 

8.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével a kijelölt tantermekben és sportlétesítményekben. 

A tanítási órák időtartama 45 perc, illetve a törvény szerint. Az első tanítási óra a házirend 

által meghatározott időben kezdődik.  

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a magasabb vezető adhat engedélyt. A tanítási 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az iskolavezetés tehet.  

Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik.  

 

8.7 Az osztályozó vizsga rendje 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

a. az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b. az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c. egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

d. ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e. átvételnél az intézményvezető előírja, 

f. a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

8.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 
 

Az iskola szorgalmi időben a szervezett foglalkozások befejezéséig tart nyitva. Minden 

tagintézmény a nyitva tartását a saját házirendjében szabályozza.  

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva 

kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 

intézményvezető ad engedélyt. 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók csak vezetői 

engedéllyel és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  

 

8.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai 

Unió zászlaját. 
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Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, 

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási 

órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 

használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használati rendjének betartása 

tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – a vezetővel való 

egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

8.9.1 Az intézményi tulajdonú berendezések, felszerelése és eszközök használata 

 
Berendezések, felszerelések fogalma:  
Az intézmény tulajdonát képező, a nevelő-oktató munka során rendeltetésszerűen használatba 

vett oktatási, híradástechnikai, számítás- és ügyviteli technikai stb. eszközök.  

Az intézmény tulajdonában lévő berendezések és felszerelések szolgálják az 

intézményegységek alap, kiegészítő és kisegítő tevékenységeinek ellátását. A berendezések, 

felszerelések használata során az alábbi szabályok betartásával kell eljárni. Be kell tartani a 

munka és tűzvédelmi előírásokat. Tilos az adott intézményegységek leltárában szereplő 

eszközöket, berendezéseket engedély nélkül más helyen használni. Minden pedagógus köteles 

a rendelkezésére bocsátott eszközöket rendeltetésszerűen használni és azok műszaki állapotát 

felügyelni, figyelemmel kísérni. Minden meghibásodást jelenteni kell a vezetőnek. Az iskolai 

oktatás során használt intézményi eszközökért a munkavállaló felel. Az intézmény 

tulajdonában lévő oktatáshoz szükséges műszaki és egyéb eszközök csak engedéllyel adhatók 

bérbe.   

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a 

vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A használó, illetve a törvényes 

képviselő az általa okozott kárért a törvényben meghatározott mértékig anyagi felelősséggel 

tartozik. 
 

8.9.2 A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a bejáratok előtti 5 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte 

mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

A nemdohányzók védelméről szólótörvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 
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8.10 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 
 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell. 

 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, technika. Az oktatás 

megtörténtét dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 

kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető 

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását, az intézményvezető által megbízott személy végzi. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg 

kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a kiskorú esetén a gyermek, illetve 

tanuló szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A szülőt minden 

esetben a pedagógusnak értesítenie kell. 

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatón vesznek részt. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson 

való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

8.11 A mindennapos testnevelés szervezése 
 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből 1-2. 

évfolyamon heti egy sakkórát az órarendbe iktatva, tanórai foglalkozás keretében 

osztálykeretben szervezünk kötelező részvétellel. 

A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel, 

 a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra 

foglalkozáson történő részvétellel,  

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással.  

 A mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az intézményvezetőhöz 

szeptember 15-éig benyújtott szülői kérelem alapján, amely az adott tanévre érvényes 

egyesület által kiállított igazolást is tartalmazza. A határidőn túl benyújtott kérelmet csak 

rendkívüli esetben bírálunk el. 
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8.12 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 
 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az éves munkaterv, a 

tantárgyfelosztás tartalmazza a terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

Az általános iskolában az iskolai kötelező benntartózkodás legalább 16 óráig tart, mely alól 

a szülő – indokolt esetben – mentességet kérhet az iskola intézményvezetőjétől. 

 

 Napközis foglalkozások 

Az iskola biztosítja minden tanuló számára a napközi ellátást. Tanév közben a napköziből 

történő kiiratkozásra csak a szülővel történt személyes meghallgatás után az 

intézményvezető adhat engedélyt a következő hónap 1-jétől. 

A napközi ellátás keretében tanítási napokon a tanítási órák befejezésétől 16 óráig – 

szükség szerint a bejárók elutazásáig - a pedagógusok foglalkoznak az iskolában maradó 

gyermekekkel. Biztosítják számukra igény esetén az étkezési lehetőséget, a másnapra való 

tanulmányi felkészülést és a szabadidős foglalkozásokat, a szabadban való mozgást. 

Ha a szülő egyéb nem kötelező foglakozásra íratja be gyermekét, és az a másnapi 

felkészüléssel esik egybe, akkor a szülő gondoskodik a másnapi felkészítéséről.  

 

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek 

vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról 

naplót kell vezetni.  

 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza 

a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével.  

Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak 

megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.  

 

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.  

 A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek, tagintézmény-

vezetők és az intézményvezető-helyettesek felelősek. 

 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást a vezető által megbízott pedagógus 

tartja.  

 

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. Az utazások a 

vezető engedélyével, a pedagógus vezetésével, a szülők írásbeli hozzájárulásával és 

finanszírozásával szervezhetők.  

 Lehetőség szerint részt veszünk a HATÁRTALANUL! programban, mely a hetedik 

évfolyamosok számára szervez határon túli kirándulásokat. Nyertes pályázat esetén ehhez 

kapcsolódóan Nemzeti összetartozás – Határtanul! címmel témanapot tartunk felső 

tagozatos tanulók bevonásával. 
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9. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

 

9.1 Az intézmény nevelőtestülete 
 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – 

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

9.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 
 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (szükség szerint), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak, 

fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény intézményvezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület 

döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet 

vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá. 

 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten 

végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító 

pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az 

osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti. 

Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet 

tart a nevelőtestület.  
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Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést. 

 

9.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 

adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 

gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására 

– részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az 

iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az 

intézményvezető jogköre.  

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról. 

 

9.3.1 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján a szakmai munkaközösségek feladatai 

az alábbiak: 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.  

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az 

osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák anyagát, és ezeket értékelik. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására. 
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 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

9.3.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség tagjainál órát látogat. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

10. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

10.1 Az iskolaközösség 
 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 az Intézményi Tanács, 

 Szülői Szervezet, 

 Diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje 

Az iskolában a tagintézményeket a tagintézmény-vezető képviseli. Távollétében a 

helyettesítési rend szerinti helyettesítés lép életbe. A tagintézmény-vezető az 

intézményvezetővel és az intézményvezető-helyettesekkel rendszeres kapcsolatot tart.  
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A tagintézmény-vezető az intézményvezetőség tagja. Az intézményvezető hatáskörből 

ráruházott feladatokat teljes önállósággal és felelősséggel látja el. Alakuló, osztályozó és 

munkaértekezletet önállóan szervezi. Az egységes munkaterv részeként a tagintézmények 

önálló programtervet készítenek. A félévi és év végi értekezlethez beszámolót készítenek. A 

társadalmi szervekkel a tagintézmények a kapcsolattartást önállóan szervezik. Az intézmény 

szakmai munkájának életében a szakmai közösségek egymás között folyamatos és kölcsönös 

tapasztalatszerzéseket tartanak. A székhelyintézmény és tagintézményei az éves 

munkatervben leszabályozottak szerint részt vesznek egymás kulturális tanulmányi és sport 

rendezvényein. A tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeket az intézmények önállóan szervezik. 

 

Az Intézményi Tanács 

 

Az Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai:  

 nevelőtestület képviselője 

 iskolai Szülői Szervezet képviselője 

 iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltja 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

Az Intézményi Tanács jogi személy, amely az Oktatási Hivatal által vezetett hatósági 

nyilvántartásba vételének napján jön létre. Tevékenyégét az elfogadott az éves 

munkaprogramja alapján végzi. Az Intézményi Tanács határozatlan időre jön létre. Tagjainak 

száma: 8 fő. 

Székhelye azonos az intézmény székhelyével. Tagjait az intézményvezető bízza meg a 

delegálással jogosultak véleménye alapján a feladat ellátásra, mely az általuk elfogadott 

ügyrend alapján tevékenykedik. 

 

A Szülői Szervezet (közösség) 

 

A Közoktatási törvény vonatkozó paragrafusa alapján a szülők jogaik érvényesítésére és 

kötelességük teljesítésére Szülői Szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A Szülői Szervezet 

dönthet saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról. Az intézményben működő Szülői Munkaközösség 

(SZM) képviseleti úton választott Szülői Szervezet. Az SZM választmányát (osztályonként 

legfeljebb 3-3 fő) a tanulók szüleinek több mint 50%-a választja meg, ezért ez a Szülői 

Szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében. Ez a vezetőség az elnökkel 

együtt, a szülők felhatalmazásával eljárhat minden szülőket érintő ügyben. 

 

Az intézmény szülői szervezetei: 

 általános iskola - Szekszárd, Sióagárd 

 művészeti iskola – csoportos művészeti tagozat, Zeneiskola 

 

A SzSz-t az intézményvezető a Munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként legalább 

kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint 

meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A SzSz elnöke közvetlen kapcsolatot 

tart az intézményvezetővel. 

 

A Diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
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A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a 

hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 

működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő személy támogatja és fogja össze, 

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, 

legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai 

munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 a házirend elfogadása előtt. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője 

felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz 

meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat 

véleményét. 
 

Az osztályközösségek 

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatáskörét a mindenkori aktuális munkaköri leírás tartalmazza. 

 

10.2 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményvezető, 

tagintézmény-vezető az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető, tagintézmény-

vezető hívhat össze. 
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Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető, tagintézmény-vezető 

által kijelölt időpontban – két alkalommal tart fogadóórát.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél 

útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 

A szülők tájékoztatása 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a e-napló vezetésével tesznek eleget 

tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, hivatalos 

levélben vagy elektronikus levéllel történhet.  

 

A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A 

tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti 

óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik.  

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a 

kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) 

témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását tíz munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

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 diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni. 

 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy osztályfőnökén keresztül aláírásával ellátott 

kérdéseit, felvetéseit, javaslatait írásban jelezze, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra 

illetékes személytől.  

Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen lehetőség részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

 

10.3. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

10.3.1 Az intézményvezető és az iskolaorvos és  fogorvos kapcsolatának rendszere 

 

Az iskolaorvos és fogorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Munkáját szakmailag a Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet tiszti főorvosa irányítja és 

ellenőrzi. Az iskolaorvost, fogorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

intézményvezetője, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető-helyettes végzi. 
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Az iskolaorvos, fogorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az 

iskola intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti 

a tanári szobában. 

 

10.3.2 Az iskolai védőnő feladatai 

 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat, mozgásszervek stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény intézményvezető-helyettesével, 

a tagintézmény-vezetővel, osztályfőnökökkel. 

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 Kampányoltásokkal kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatokat lát el. 

 Az eredményes munka érdekében minden év elején munkatervet készít, melyet egyeztet az 

iskola vezetésével és az iskolát ellátó orvossal. 

 

10.3.3 Gyermek és ifjúság védelmi feladatok 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Az intézményvezetés kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti 

Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó 

más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  

Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat közös feladata a tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése. Ha az iskola a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, mellyel az 

iskola tartja a folyamatos munkakapcsolatot. 

 

10.3.4 Az Egységes Pedagógiai Szolgálattal való együttműködés 

 

Az iskola a gyermek, tanuló vizsgálatát és terápiás ellátását csak a szülőírásbeli egyetértésével 

kérheti. A tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeinek (BTMN) megállapítása 

céljából a szakszolgálat vizsgálatához pedagógiai jellemzést készít a tanulóról. 

A szakszolgálat a tanuló vizsgálatát követően szakvéleményt készít, melyet megküld az 

intézménynek és a szülőnek 

Az iskola a szakvéleményt nyilvántartja, BTMN esetén figyelemmel kíséri annak határidejét 

és kéri a szakszolgálattól a kontrollvizsgálat elvégzését 

A szakszolgálat szükség esetén pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás 

gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak, támogatja a pedagógus, nevelő- és oktató 

munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást 

A szakszolgálat ellenőrzési feladatainak elvégzéséhez a nevelési-oktatási intézmény megküldi 

az ellenőrizendő gyermekek, tanulók listáját, melynek alapján a szakszolgálat éves ütemtervet 

készít, melyről tájékoztatja az iskolát 
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Az iskola vezetője biztosítja a dokumentumokba való betekintést, lehetővé teszi a 

feladatvégzésben közreműködő pedagógus jelenlétét, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi 

A szakszolgálat ellenőrzést végző szakembere az ellenőrzés során és után biztosítja a segítő 

konzultációt a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak, közreműködik a megoldási 

javaslatok kidolgozásában, szükség esetén tájékoztatja az intézményvezetőt 

Az együttműködés egyéb formái: 

 intézményvezetői szinten személyes megbeszélés, 

 problémafeltárás kölcsönös biztosítása, 

 kapcsolattartói feladatok ellátása, 

 konzultációs lehetőségek biztosítása a pedagógusok részére a tanuló fejlődésének 

elősegítése céljából. 

A szakszolgálat munkatársai igény szerint vállalják nevelési értekezleteken, szülői 

értekezleteken előadás tartását. 

 

10.3.5 Az intézmény PR tevékenysége 
 

Célunk az intézményben végzett pedagógiai munka és eredményeinek publikálása az írott, 

olvasott, és nézett sajtóban.  

Ennek érdekében saját honlapot és közösségi portáloldalt üzemeltetünk, alkalmanként a helyi 

TV-ben, rádióban és újságban mutatkozunk be. A közszerepléshez az iskolavezetés valamint a 

szülők hozzájárulása szükséges, melyet nyilatkozatban rögzítünk. 

11. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

11.1 A tanulói hiányzás igazolása 
 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

 a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja.  

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Ettől eltérni 

rendkívüli esetben lehet.  
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Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az 

intézményvezető, tagintézmény-vezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés 

során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 

mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

11.2. Nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 
 

Egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az 

iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel. 

A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb három 

intézményben vehet részt, melyet a szülő kérelmére az osztályfőnök engedélyez. Ettől csak 

igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az intézményvezető-helyettes 

döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is 

figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

11.3 A tanulói késések kezelési rendje 

 

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A 

magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

intézményvezető-helyettessel, tagintézmény-vezetővel együtt jár el, szükség esetén 

kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

11.4 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 
 

A szülők tájékoztatása, értesítése az alábbiak szerint történik igazolatlan mulasztás esetén. 

 

11.4.1 Tanköteles tanuló esetében: 

 

 első alkalommal történt igazolatlan hiányzáskor kötelező értesíteni a szülőt, és már ekkor 

ajánlott egy esetjelző adatlapon a Gyermekjóléti Szolgálatot is értesíteni. 

 Következő igazolatlan hiányzás alkalmával a gyermekjóléti szolgálatot igénybe véve az 

iskola megkeresi a szülőt, 

 10 óra igazolatlan hiányzás után a szülőt, a gyermekjóléti szolgálatot, a tanuló tényleges 

tartózkodása helye szerinti gyámhatóságot kell értesíteni (Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály és Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 7100 

Szekszárd, Bezerédj u. 1.), 

 30 óra igazolatlan hiányzás után a szülőt, a szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti 

szolgálatot kell értesíteni (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály és Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1.), 

 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a tanuló tényleges tartózkodása helye szerint illetékes 

gyámhivatalt kell értesíteni, 

 30 óránként újra jelenteni kell az igazolatlan hiányzást a szabálysértési hatóságnál és a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál. 
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 A szülő értesítése minden igazolatlan hiányzás alkalmával kötelező. Az értesítésben fel kell 

hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

 

11.5. Vendégtanulói jogviszony 

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló vendégtanulói jogviszonya létesítésének 

engedélyezésére az iskola intézményvezetőjének nyújtja be írásbeli kérelmét. A benyújtott 

kérelemről meghozott döntéséről az intézményvezető értesíti a tanulót, szülőt, valamint a 

vendégtanulói jogviszonyt létesítő intézmény vezetőjét. 

A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi és írásban értesíti a 

tanulóval jogviszonyban álló iskolát. 

 

11.6 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 A tanulókkal szemben fegyelmezésre kizárólag a szorgalmi időszakban, az intézményben 

vagy az iskola által szervezett programokon elkövetett cselekményekkel összefüggésben 

kerülhet sor. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 

30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás 

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény 

intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett 

tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

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

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni 

az irat ezen belüli sorszámát. 

 

11.7 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

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

szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 

eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti 

az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez 

a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása 
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 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

12. Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Az intézmény alapfokú művészetoktatást végez színjáték, képzőművészet, modern-, és 

társastánc tanszakokon, melyek célja, hogy a választott szakon belül nyújtson speciális 

ismereteket és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a 

harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.  

 

A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

12. 1. Az iskolában tartózkodás rendje 

 

 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel, valamint 

tanórán kívül gyakorlásra, intézményvezetői engedéllyel használhatják.  

 Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a 

tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. 

 Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés, valamint intézményvezetői 

engedéllyel tartózkodhat. Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem 

zavarhatják. 

 Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában. 

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

szervektől érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az intézményvezető 

fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy a közös munkát a vezetői 

feladatmegosztás szerint más vezetővel kell elvégezni.  

 A tanórák látogatására külső személyek részére az intézményvezető ad engedélyt. 

 Óralátogatást tanítási óra közben megkezdeni vagy tanítási óra vége előtt befejezni, a 

tanítás menetét zavarni nem szabad. 

 Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell 

fogadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a 

vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettséget. 

 Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésére és benntartózkodására a székhelyen 

előírtak irányadók. 

 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. 

 A termek dekorálásáról a szaktanárok gondoskodnak. 

 A szekrényeket zárva kell tartani. 

 A szaktantermekben csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók. A termek 

zárása a szaktanárok feladata. 

 A tantermek, ablakok zárásáért, az elektromos eszközök áramtalanításáért, a tanítás 

befejezésekor a tanár felel. 

 Az iskola hivatali helyiségeinek zárásáért, ablakok, ajtók bezárásáért, az elektromos 

eszközök áramtalanításáért a helyiségben dolgozók felelnek. 

 

 



34 

12. 2. Kiviteli engedély 

 

Az intézmény tulajdonában lévő berendezések és felszerelések szolgálják az 

intézményegységek alap, kiegészítő és kisegítő tevékenységeinek ellátását. A berendezések, 

felszerelések használata során az alábbi szabályok betartásával kell eljárni.  

 Minden olyan előírást be kell tartani, amely az adott eszközkezelési útmutatóban szerepel. 

Be kell tartani a munka és tűzvédelmi előírásokat.  

 Tilos az adott intézményegységek leltárában szereplő eszközöket, berendezéseket 

engedély nélkül más helyen használni.  

 Minden pedagógus köteles a rendelkezésére bocsátott eszközöket rendeltetésszerűen 

használni és azok műszaki állapotát felügyelni, figyelemmel kísérni.  

 Minden meghibásodást jelenteni kell az intézményvezetőnek.  

 Az iskolai oktatás során használt intézményi eszközökért a munkavállaló felel.  

 A termekben, szaktermekben elhelyezett tárgyak, eszközök használata csak a használati 

utasítás betartásával engedélyezett. 

 Ha a tanár kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie intézményvezető felé. 

 A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és anyagi felelősségéről elismerést kell 

aláírnia. 

 Kiviteli engedélyt csak az intézményvezető adhat. A kiviteli engedély az intézményvezető 

aláírásával érvényes. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik 

példányát a titkárságon illetve a csoportos művészeti munkaközösségvezetőnek kell leadni 

és iktatni.  

 

12. 3. Károkozás 

 

 Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett 

kárt a károkozónak meg kell térítenie. 

 A tantermek, termek, helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet 

elvinni abból a tanteremből, amelynek leltárkörzetébe tartoznak. Az eszközök, 

berendezések, tartozékok listáját a használónak (tanár, diák, közalkalmazott) kötelessége 

azonnal a vezető tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni. A javíthatatlan 

eszközöket, berendezéseket, külön jogszabály alapján selejtezni kell.  

 Ha az iskolát kár érte, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat során felmerül a gyanú, hogy a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról 

a károkozással gyanúsítható tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul 

tájékoztatni kell. Ha a tanuló kártérítési felelőssége megállapítható, a tanulót, illetőleg a 

szülőt a kár megfizetésére írásban fel kell szólítani. Gondatlan károkozás esetén a 

kártérítés összege az okozott kár 25%-áig terjedhet, ez azonban nem haladhatja meg a 

szülő, illetőleg az önálló keresettel rendelkező nagykorú tanuló havi jövedelmének 50%-

át. 

 A tanuló bizonyítványát nem szabad visszatartani azzal az indokkal, hogy az általa 

jogellenesen okozott kárt nem térítette meg. 

 Elveszett eszközt folyó áron kell megtéríteni, vagy azonos állagú eszközzel pótolni, 

annak, aki az eszközt elvesztette (tanár, diák, alkalmazott). 

 Az intézmény a Szekszárdi Tankerületi Központ által kijelölt időpontban teljes körű 

leltározást végez, melynek végrehajtását a leltározási szabályzat tartalmazza. 
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12. 4. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje 

 

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

(választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

A pedagógiai munka ellenőrzése a tanszakok által kidolgozott területeken és módszerekkel 

folyik. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét a munkaközösség-vezető készíti el a 

szakmai munkaközösség javaslata alapján. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról munkaközösség-vezető 

az intézményvezetővel együtt dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai 

munkaközösség. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

- az intézményvezető, 

- a munkaközösség vezető. 

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi a munkaközösség vezető munkáját is. Ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 tanórák látogatása, 

 vizsgakiállítások látogatása, 

 vizsgán való részvétel. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amellyel 

kapcsolatban az érintett pedagógus észrevételt tehet. 

Az óralátogatás célja nemcsak az ellenőrzés, hanem a segítségadás is. 

Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit az intézményvezető és a 

munkaközösség-vezető értékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések 

megtételét kezdeményezhetik. 

A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – 

nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 
12. 5. Telephelyekkel való kapcsolat 

 

Az információáramlás a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, a Comenius Általános 

Iskola, a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule valamint a Szekszárdi Garay János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye telephelyek között 

telefonon, e-mailben és adott alkalmakkor, kiállítások vizsgák, látogatások alkalmával – 

személyesen történik. A személyes találkozások során a tárgyi feltételeknek is eleget teszünk 

(naplók, ellenőrzők, bizonyítványok, rajzok, festmények átadása, átvétele, dokumentum 

aláírások, stb).  

 

12. 6. A vezetők közti kapcsolattartás 

 

Az operatív vezetési ügyekben az intézményvezető és a munkaközösség-vezető 

időszakonként megbeszélést tart. A megbeszéléseken a munkaközösség-vezető a napirendtől 

függően az intézményvezető megbízása alapján vesznek részt. 

 

A munkaközösség-vezető feladatai: 
 

 Képviseli a tanszakot az intézmény vezetősége felé, 

 Irányítja a tanszakok tevékenységét, 
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 Felel a tanszakok éves munkatervének elkészítéséért, 

 Tanszaki értekezletet hív össze, 

 Segíti a pályakezdőket, 

 Órákat látogat, 

 Javaslatot tesz a tanárok jutalmazására, kitüntetésére, 

 A munkaközösség vezető félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett közösség 

munkájáról, 

 Számon tartja, és értékeli a nevelők munkáját, eredményeit, 

 Szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat. 

 

12. 7. A fegyelemmel kapcsolatos intézkedések  

 

12.7.1.Tanár 

 

A fegyelem megszilárdítása érdekében a művészeti iskolában a következő fegyelemmel 

kapcsolatos intézkedések érvényesek: 

 A tanár köteles munkahelyén a tanítás kezdete előtt 15 perccel megjelenni. 

 A tanár az órarend szerinti tanítási ideje alatt az iskolából még a tanulók hiányzása esetén 

is – vezetői engedéllyel – távozhat el. 

 A tanulók késése esetén a kötelező várakozási idő: 10 perc. 

 

Elmaradt órákat, az alábbi esetek kivételével pótolni kell:  

 betegség, 

 intézményi szünet, 

 tanulók hiányzása esetén, 

 művészeti rendezvények, rendezvényekben való közreműködés alkalmával, amikor 

iskolánk, városunk, megyénk és országunk életét képviseljük, 

 a művészeti iskola által szervezett és a kötelező országos továbbképzésen való részvétel, 

egyéb rendkívüli indokolt eset. 

Az órapótlás eljárási szabályai 

 

Az órapótlás indoklását a tanárnak írásban kell benyújtani legalább 3 nappal a hiányzás előtt, 

melyet az intézményvezető engedélyezhet, amely után az alábbi eljárás követendő: 

 

 Az elmaradt óra pótlásának időpontját az érintett növendékekkel közölni kell. 

 Az új időpontot a növendék ellenőrzőjébe be kell vezetni. 

 A bejegyzést a szülővel láttamoztatni kell. 

 A tanórák cserélését a vezetőség engedélyezheti. 

 

12.7.2. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

 

Tanulók 

 

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

létre. A fegyelmi bizottság állandó tagjai: az intézményvezető, munkakközösség-vezető. 

Tagja még az ügyben aktuálisan érintett főtárgy-tanár.  

A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben – tekintettel a vétség súlyára – el lehet térni. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: 
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 szóbeli figyelmeztetés, 

 szaktanári vagy intézményvezetői írásbeli intés, 

 kizárás. 

 

Szaktanári figyelmeztetés vagy intés: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, 

felszereléshiány, foglalkozáson előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt. A házirend 

enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás esetén. 

Intézményvezetői – írásbeli intés: a körülmények mérlegelésével a főtárgy tanár 

kezdeményezi. 

Kizárás: kirívó fegyelmezetlenség, pl. közerkölcsöt sértő magatartás, verekedés, lopás esetén 

a tanuló cselekedetének elbírálására fegyelmi bizottságot kell létrehozni.  

A fegyelmi bizottság tagjai: intézményvezető, munkaközösség-vezető és 1 fő pedagógus. A 

fegyelmi tárgyalás esetén meg kell hallgatni a szülőt. A fegyelmi bizottság köteles a tanuló 

cselekedetét a legalaposabban vizsgálni és mérlegelni. Az iskolát, a közösséget ért különösen 

nagy kár esetén a tanulót ki kell zárni. 

 

12. 8. Elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

 
 
Intézményünkben elektronikus napló került alkalmazásra: 

 a székhelyintézményben az általános iskolai oktatásban – délelőtt és délután 

 a székhelyintézményben a csoportos művészeti tagozaton 

 a sióagárdi tagintézményben 
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13. A Liszt Ferenc Zeneiskola - tagintézményre vonatkozó szabályok 

13. 1. TAGINTÉZMÉNYI SZINTŰ SAJÁTOSSÁGOK 

Az intézmény alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti ágban, melynek célja, hogy a 

választott szakon belül nyújtson speciális ismereteket és az alkotó munkával együtt járó 

pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív 

személyiség kialakításához.  

Feladata: 

 kialakítsa a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a 

művészetek befogadására, értésére és művelésére, valamint sajátos eszközeivel, az érzelmi 

intelligencia fejlesztésével ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a 

toleráns magatartásra, 

 a művészeteket szerető, értő és művelő gyerekek nevelése, ezáltal kreatív, harmonikus 

személyiség formálása, 

 áltagos képességű gyerekek pedagógiai programban vállalt művészeti nevelése mellett 

magas szintű tehetséggondozás, szakirányú pályára való felkészítés. 

 

A pedagógusok oktató-nevelő munkájának kiemelt szempontjai és irányelvei: 

 a pedagógus alaposan ismerje növendéke személyiségét, képességét, tehetségét, 

 az oktatás módszerét a kívánalmaknak megfelelően tanulónként kell megválasztania, 

 a zenei nevelés során figyelembe kell vennie, hogy a zeneiskolai növendékek legnagyobb 

része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelő munka alapján a zenét, a 

művészeteket szerető, értő és művelő egyén, 

 különös gonddal kell foglalkoznia a zenei pályákra készülő növendékekkel, ezért 

rendszeres kapcsolatot kell tartania a tanszakvezetővel, a szaktanácsadókkal, az illetékes 

zeneművészeti szakközépiskola tanszakával,  

 a kiemelt iskolai és az őt érintő tanszaki rendezvényeken lehetőség szerint köteles részt 

venni, illetve növendékeit értesíteni.  

13. 2. A ZENEISKOLA KÉPVISELETE 

A zeneiskolai tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem 

haladja meg a tagintézmény illetékességét a tagintézmény-vezető látja el. 

Akadályoztatása esetén képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján átadhatja a 

tagintézmény más dolgozójára. 

13. 3. TAGINTÉZMÉNYI SZINTŰ MUNKACSOPORTOK 

A tagintézményi szintű munkaközösségek (tanszaki közösségek) élén az intézményvezető 

által megbízott munkaközösség vezetők (továbbiakban: tanszakvezetők) állnak. A 

közösségek, a munkatervben rögzített éves program alapján az tagintézmény-vezető szakmai 

felügyelete mellett működnek. 

A tagintézmény tekintetében a tagintézmény-vezető és a tanszakvezetők napi kapcsolatban 

állnak. Előre tervezett időszakonként megbeszéléseket tartanak, ahol a szükséges 

információkat megosztják egymás között. 

A tanszakvezetők feladatai: 

 

 Képviseli a tanszakot az intézmény vezetése felé. 

 Segíti a tagintézmény-vezető és a szaktanárok munkáját. 

 Elkészíti a tanszak éves munkatervét. 
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 Tanszaki értekezletet tart a szakmai munka koordinálása, a feladatok meghatározása 

céljából. 

 Számon tartja és értékeli (óralátogatások, vizsga meghallgatások alapján) a tanárok 

munkáját, eredményeit, különös figyelmet fordítva a fiatal, kezdő tanárok munkájának 

segítésére. 

 Segíti a tanszak rendezvényeit szakmai tanácsokkal, javaslatokkal,  

 szervezőmunkával és értékeléssel. 

 Elkészíti az évközi és tanév végi beszámolókat. 

 Javaslatot tesz a pedagógusok jutalmazására. 

13. 4. TAGINTÉZMÉNYI DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMOK 

Alkalmazotti értekezlet 

Tagjai: a zeneiskolában, közalkalmazotti jogviszonyban, foglalkoztatott valamennyi dolgozó: 

a pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: iskolatitkár és hangszerkarbantartó. 

Nevelőtestületi értekezlet 

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

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai: Az intézmény valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban levő, zenepedagógus-

munkakört betöltő alkalmazottja. 

Értekezletek: alakuló (évi egyszeri) - közös  

                 havi rendszerességű – zeneiskolai 

Vezetőségi értekezlet 

Tagjai: intézményvezető, tagintézmény-vezető, tanszakvezetők. 

A tanév elején megállapított munkaprogram, időbeosztás alapján havonta tanácskozik. A 

megbeszéléseket külön tartja a zeneiskola vezetősége.  

Az ülésre – a napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a szülői szervezet, 

a reprezentatív szakszervezet képviselője is. 

Tanszakok közösségi értekezlete 

Tagjai: az adott tanszakokhoz tartozó pedagógusok. 

13. 5. A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ JOGKÖRE, FELELŐSSÉGE, FELADATA 

A tagintézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a zeneiskolai tagintézmény-vezető látja 

el.  

Az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáért és végrehajtatásáért 

felelős: 

 Előkészíti, megszervezi, a művészeti vizsgákat (felvételi meghallgatásokat, félévi, év végi 

vizsgákat). 

 Szervezi és irányítja a tanszakok munkáját. 

 Elkészíti a tantárgyfelosztást, órarendet.  

 Szülői értekezleteket tart, a művészeti oktatásban résztvevő tanárok bevonásával.  

 A tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat, az oktatást 

végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait.  

 Javaslatot tesz az intézményvezető részére a vizsgák rendjének meghatározására, a tanuló 

kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál 
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rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak 

tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt. alapján.  

 Feladata a napi működés során felmerült problémák lokalizálása, valamint az azonnali 

intézkedést igénylő események kezelése.  

 Ellenőrzi a tanári adminisztrációt, vezeti a tanuló nyilvántartást.  

 Koordinálja az iskolai, városi, illetve bármilyen szintű művészeti iskolai szerepléseket, 

rendezvényeket, kiállításokat.  

Kiadományozási jogkör gyakorlása 

A tagintézmény-vezető aláírási jogköre az irányítása alá tartozó intézmény szakmai 

tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, és a szakmai 

kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.  

Az aláíró aláírása mellett körbélyegzőt használ. 

13. 6. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése a tagintézmény-vezető feladata.  

A pedagógiai szakmai munka ellenőrzése: a zeneiskolai tagintézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjed. 

A pedagógiai szakmai munka ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja továbbá 

a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A tagintézmény-vezető a pedagógiai-szakmai ellenőrzés céljából éves munkatervet készít. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a munkaközösség 

tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű 

meghatározásával – tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés követelményei: 

 fogja át a pedagógiai munka egészét, 

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását, 

 a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 

 eredményeket,  

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát. 

A pedagógiai szakmai ellenőrzésére jogosultak: 

 az intézményvezető 

 a tagintézmény-vezető 

 a tanszakvezetők. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái, módszerei: 

 tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások látogatása, 

 szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, 

 értekezlet, 

 hangversenyek, 

 versenyek, vizsgák látogatása, 

 írásos dokumentumok (naplók, ellenőrzők stb.) vizsgálata. 
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13. 7. A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

A tanítási órák rendje 

A növendékek tanítási óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek a közismereti 

iskolájuk tanítási óráival, illetőleg munkaidejével. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell 

arra, hogy a távolabb lakó tanuló óráit - ha lehetséges - kapcsoljuk a kötelező tárgyi órákhoz. 

A csoportos órákat szünet közbeiktatásával kell megtartani. Kivételes esetben - a 

körülményektől függően - az intézményvezető másképp is rendelkezhet. A megtartott 

hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, illetőleg kötelező tárgyi 

órákat az említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni.  

A főtárgyi órákat heti két alkalommal kell megtartani, a tanítási órákat összevonni nem lehet, 

kivéve a továbbképző tanfolyamon. Kivételes esetben írásbeli kérelemre az intézményvezető 

egyéb korosztálynál is engedélyt adhat óra összevonásra. Az az egyéni hangszeres órák 

időtartama 30 perc, „B”-tagozatos növendékek részére 45 perc. Indokolt esetben a 

tagintézmény-vezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy a tanítási 

órát más módon zavarni nem szabad. A tanár köteles a tanítási idő előtt 15 perccel a tanítás 

színhelyén megjelenni. 

A szülő csak szaktanári engedéllyel tartózkodhat az órán. 

Az órapótlás eljárási szabályai 

Az órapótlás indoklását a pedagógusnak 3 nappal a hiányzás előtt be kell nyújtania, melyet a 

tagintézmény-vezető engedélyezhet.  

Az elmaradt óra pótlásának időpontját az érintett növendékkel, kiskorú tanuló esetén a 

szülővel is közölni kell. 

Az új időpontot a növendék ellenőrzőjébe be kell vezetni. 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje 

Az Alapfokú Művészeti Iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, 

igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet. Ezek bel- és külföldi tanulmányi 

kirándulások, zenei táborok, hangverseny látogatás, tanulmányi versenyek, fesztiválok, 

szakmai rendezvények lehetnek. A tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás 

esetében a tanulók részvételéhez az általános- és középiskola, illetve az alapfokú 

művészetoktatási intézmény intézményvezetőjének hozzájárulása szükséges. A kísérőtanárok 

felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért. Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, 

biztosítani kell szaktanára részvételét. Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a 

tanári kíséretet nem helyettesíthetik. Iskolai szünetekben a zeneiskola önállóan vagy más 

szervezettel, intézményekkel közösen zenei felkészítő táborokat szervezhet. A tanulmányi 

kirándulásokon és a táborokban a tanulók önkéntesen vesznek részt. 

A tanulmányi szakmai versenyek részei az éves munkatervnek, amely meghatározza a 

szervezés feladatait és felelőseit. A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a 

verseny idejére az intézményvezető mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól, tanárát a 

tanítás alól.  

Művészeti versenyek 

Szakmai versenyeken (nemzetközi, országos, regionális, megyei) az a növendék, csoport 

vehet részt, akit a tanszak javasol. Az iskola vezetősége és a tanszak tanárai előzetes 

meghallgatást tartanak. A meghallgatás után döntenek arról, hogy ki képviseli az adott 

versenyen az iskolát. 
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13. 8. A TAGINTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

A tanulók fogadásának rendje 

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon: reggel 8 órától a tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva.  

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosított a vezetői feladatok folyamatosan ellátása. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az iskolatitkár tartozik felelősséggel 

az intézmény rendjéért. 

13. 9. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem 

előtt tartásával kell használni. Az iskolát más célra csak kivételesen indokolt esetben lehet 

használni; ennek eldöntése a tagintézmény-vezető hatásköre. 

A szülők a gyermekük kísérése idején, órájuk alatt tartózkodhatnak az épületben, illetve 

hivatalos ügyek intézése esetén.  

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. 

Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett tartózkodhat. Aki nincs tanulói 

jogviszonyban az iskolával, azért felelősséget nem vállal az intézmény.  

Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában.  

A tanár az órára érkező diákért az órát megelőző és az órát követő öt percben felelős. Az 

iskolában a jelzett időnél tovább csak a szülő felelősségére tartózkodhat a tanuló. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.  

Iskolai könyv -és kottatár  

Az iskolai könyv-, kottatár az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát, a korszerű 

szemléltetést szolgálja. Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására. A könyvtár-

eszköztár állományának tartalmaznia kell a nevelési-oktatási tervek által előírt eszközöket 

(ajánlott kotta- és zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat, szakfolyóiratokat). 

Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. A 

könyvtár-eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról, a kölcsönzés rendjének 

kialakításáról és nyitva tartásáról az iskolavezetés irányításával az iskolatitkár gondoskodik.  

13. 10. A ZENEISKOLAI ESZKÖZHASZNÁLAT RENDJE 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból 

a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak.  

Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok), kottaállvány másik helyiségbe való átvitele a 

terem felelősének (pedagógus) engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak 

használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, stb. - csak a használati 

utasítás betartásával engedélyezett. Ha a közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy 

intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a 

tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak 

a tagintézmény-vezető aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési 

határidőt.  

Iskolai hangszerek használata 

 A zeneiskolában a hangszerek és egyéb oktatást segítő eszközök csoportosítását szakleltári 

állományban kell feltűntetni.  
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Az ezközök megfelelő elhelyezéséről és fejlesztéséről a tagintézmény-vezető gondoskodik. A 

leltárban szereplő eszközök a hangszerraktárban kerülnek elhelyezésre, illetve az iskola 

tanulói és pedagógusai használatában lehetnek a felelősségvállalást igazoló 

hangszerkölcsönzési kötelezvény aláírásával. A szaktanárok gondoskodnak a hangszerek 

megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a hangszerkölcsönzésről tagintézmény-vezetői engedély 

alapján.  

 

 

14. Záró rendelkezések 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

Szülői Szervezet a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményének kikérésével. 
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