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„Útaid, Uram, mutasd meg…”
25. zsoltár 2. vers

Bevezetés

A Komlóstetői Református Általános Iskola a Tiszáninneni Református Egyházkerület iskolája,
egyben a magyar közoktatási rendszer része. Alapításának és működésének célja, hogy a
rábízott növendékeket a Szentírás útmutatásai alapján becsületes, tettre és áldozatra kész,
művelt keresztyén emberekké, szűkebb és tágabb közösségeik, egyházuk, hazájuk és magyar
nemzetük felelős és hasznos tagjaivá nevelje. E célok megvalósításában támaszkodni kíván a
magyar református iskolák több évszázados pedagógiai hagyományaira, valamint tanárainak a
mai kor követelményeihez alkalmazott módszereire. Mindennapos tevékenységének tartalmát
és körülményeit az iskolára vonatkozó állami és egyházi törvények alapján kell szabályozni.
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Általános rendelkezések
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,
tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere
A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


1993. évi XCIII: törvény a munkavédelemről



1995. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a 1998.

évi II. és a 2005.évi II törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival
egységes szerkezetben


1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

tűzoltóságról


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügy igazgatásáról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről



2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről



2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról
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326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben
történő végrehajtásáról


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



501/2013 (XII.29.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló

2013. évi CCXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről


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



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

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
54/2013 (VII.26.) EMMI rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

A Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, jóváhagyása és
megtekintése
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) feladata, hogy megállapítsa a
Komlóstetői Református Általános Iskola működésének szabályait, a jogszabályok által
biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek
jogszabályok.
A SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartatása feladata és kötelessége az iskola
vezetőjének, minden pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak és
szüleiknek. A SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik
kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg
igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az ebben
foglaltak megszegése esetén
a)

az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói

jogkörben eljárva - hozhat intézkedést,
b)

a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van

lehetőség,
c)

a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola

dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, ha ez
nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki a Házirendben és az SZMSZ-ben leírtak
szerint eljárást indít.
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A SZMSZ-t folyamatosan felül kell vizsgálni, módosítani, kiegészíteni és javítani a változó
jogszabályok függvényében.
A SZMSZ módosítására ugyanazokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, mint az első
alkalommal történő elfogadására.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik


az igazgatóhelyettesi irodában,



a nevelői szobában,



az intézmény könyvtárában,



továbbá az intézmény honlapján (https://komlostetoiskola.hu/).

Alkalmazott rövidítések:
Knt - 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről
Vhr - 20/2012.(VIII.31.)EMMI- rendelet
PP

- az iskola Pedagógiai Programja

Mtv -a Munka Törvénykönyve

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:


Alapító okirat



Szervezeti és Működési Szabályzat



Pedagógiai Program



Házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
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- egyéb belső szabályzatok (Pénzkezelési Szabályzat, helyiségek, eszközök használatának
rendje…).
Alapító okirat
Az Alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
Pedagógiai Program
A köznevelési intézmény Pedagógiai Programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait, része a kerettantervek alapján készített Helyi Tanterv.
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.
A Pedagógiai Program nyilvánossága
A Pedagógiai Program egy példánya megtalálható:


az iskola fenntartójánál,



az igazgatói irodában,



a könyvtárban (szülők számára hozzáférhető) - a könyvtár nyitvatartási ideje alatt,



a tanári szobában (szülők számára hozzáférhető)



az iskola honlapján (mindenki számára hozzáférhető)

Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a Pedagógiai Programmal
kapcsolatban.
Házirend
Az iskola házirendje a Nkt. 24.§ (3) bekezdés alapján állapítja meg a jogszabályokban
meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének módját, az
intézmény által elvárt viselkedés szabályait.
Kötelező tartalmi elemeit 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg.
Célja megismertetni az intézmény működésének jellemzőit, az ezzel kapcsolatos intézményi
elvárásokat, különös tekintettel a viselkedési normákra.
Az éves Munkaterv
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Az éves Munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapulvételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét, a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves Munkatervét /a munkaközösségek munkaterveit figyelembe véve/ az
igazgató 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. A Munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban
elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján el kell
helyezni.
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Az alapító székhelye és címe: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.
A fenntartó neve: Tiszáninneni Református Egyházkerület
A fenntartó székhelye és címe: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.
Az intézmény típusa: általános iskola
Az intézmény vezetője: Szendrei Gyula igazgató
Az intézmény feladatellátási helye az intézmény székhelye: 3533 Miskolc, Olvasztár u.1.

Alaptevékenysége
- Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók
felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra.
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórai foglalkozások szervezése, felzárkóztatás,
fejlesztés, tehetséggondozás.
- A tanulók részére napközi otthonos, tanulószobai ellátás biztosítása.
- Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek, tanulók ellátása.
- Iskolai könyvtár működtetése.
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Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény a Tiszáninneni Református Egyházkerület által jóváhagyott költségvetés alapján
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény, a református köznevelési
törvény, valamint a költségvetési törvény, illetve az intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint, az iskola igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az
intézmény gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény székhelyén látja el, a
fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat.
Alapító okirat szerint az intézmény székhelyét képező épületet, a telket használatra az
önkormányzat átadta az intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és
készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem
adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót
ad a fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység
sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon
hasznosítani.

A működés rendje, a tanulók, az alkalmazottak és a vezetők
nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának
rendje
Az iskola szervezeti rendszere, irányítása
Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes alkotja.
Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó,
valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
A Köznevelési törvény előírásai és a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye
szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.
Az igazgató köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Magyarországi Református
Egyház Alkotmányának, törvényeinek megfelelően és erkölcsi értékeinek szellemében
Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai szerint működjék.
Megbízatása az intézmény Alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.
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Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként
átruházhatja az intézmény dolgozóira.
Az iskola vezetősége
Az iskola vezetőségének tagjai:


az igazgató,



az igazgatóhelyettes,



az iskolalelkész,



a szakmai munkaközösségek vezetői,



a gazdasági ügyintéző.

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő
joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége szükség szerint, de legalább negyedévente
egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető
készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.
Az igazgató
Az iskola élén az igazgató áll, akinek vezetői munkáját az igazgatóhelyettes, az iskolalelkészés
a gazdasági ügyintéző segíti. Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének
működtetéséért, a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló – és
gyermekbalesetek

megelőzéséért,

a

tanulók

rendszeres

egészségügyi

vizsgálatának

megszervezéséért.
Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik az alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör
gyakorlása, ezen túl felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási
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intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és
ellenőrzéséért, önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a
diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és
gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
Kizárólagos jogkörébe tartozik: a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.
Az igazgató hatásköréből a munkáltatói jogkörön kívül bármelyik jogkörét átruházhatja az
igazgatóhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása
minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását. Az
igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén aláírási joggal rendelkezik a tanügyi
dokumentumok terén.
Az igazgatóhelyettes
A magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az
igazgató irányítása mellett látja el.
Az igazgatóhelyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával, és a fenntartó
egyetértésével az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan
időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Feladat – és hatásköre, valamint egyéni felelőssége
mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az
igazgató által rábízott feladatokért.
A gazdasági ügyintéző
Szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköri
leírása szerinti feladatokra. A technikai dolgozók munkáját irányítja. A gazdasági ügyintéző
feladata kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben
foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és
lebonyolítására, az étkezés ügyintézésére, az intézmény megbízási szerződéseinek
megkötésére, azok ellenőrzésére.
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Az iskolavezetés szervezeti felépítése, a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás rendje
A döntés-előkészítés résztvevői:
- igazgató
- igazgatóhelyettes
- iskolalelkész
- gazdasági ügyintéző
- szakmai munkaközösség-vezetők
- a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok
Valamennyi, az iskola életét, működését befolyásoló kérdésben az iskolavezető kikéri ezen
tagok véleményét, meghallgatja észrevételeiket, véleményeiket, és azok figyelembevételével
hozza meg döntéseit.
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A Komlóstetői Református Általános Iskola szervezeti felépítésének vázlata

Igazgató

Igazgatóhelyettes

Iskolalelkész

Gazdasági
ügyintéző

Iskolatitkár

ÖKO
Alsós
Napközis
Felsős
munkaközösségvezető munkaközösségvezető munkaközösségvezető munkaközösségvezető

Takarítók,
karbantartó

Pedagógusok
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Hittanárok

Az iskola működési rendje
Nyitvatartás
Az iskola a szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig, 6:00-20:00 között tart nyitva, a reggeli ügyelet
időpontjától 17 óráig biztosítunk felügyeletet a tanulók számára. Szervezett foglalkozás esetén
a nyitvatartás meghosszabbítható az igazgató engedélyével. Szabad- és munkaszüneti napokon
az iskola nyitvatartása a szervezett programokhoz igazodik.
A reggeli ügyelet
A reggeli ügyelet - a szülők igénye szerint –7 órától 7 óra 30 percig tart, amelyet a nappali
ügyelet követ. A reggeli ügyeletet ellátó alkalmazott a tanulókkal a kijelölt helyen tartózkodik.
Biztosítja a kulturált, hasznos időtöltést, ügyel a tanulók testi épségére, nyugalmára.
Amennyiben az időjárás megengedi, a tanulók az iskolaudvaron levegőzhetnek.
A tanítás kezdete
A tanítás kezdete: 7:55
A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel korábban meg kell jelenniük az
iskolában.
Heti munkarend: A tanítási hét a hétfő reggeli közös áhítattal kezdődik, majd pénteken közös
áhítattal zárul.
A tanítási óra
A tanítási óra 45 perces. A tanórák végét a 40. percben jelzőcsengő, a 45. percben kicsengetés
jelzi.
A tanítási órákat zavarni nem lehet. A közleményeket az iskolarádión a tanítás kezdete előtt és
a szünetekben kell tudatni a tanulókkal. A tanóra zavartalanságának biztosítása érdekében a
pedagógust és a tanulót az óráról kihívni, az órát hirdetéssel vagy más módon zavarni csak
nagyon indokolt esetben lehet. Tanítási órát vagy tanórán kívüli foglalkozást az igazgató vagy
az igazgatóhelyettes tudtával, illetőleg jóváhagyásával látogathatnak iskolán kívüli személyek.
Ha pedagógiailag indokolt, az órák tömbösítve is megtarthatók. A tömbösített időfelhasználásra
vonatkozó igényt az igazgatóhelyettesnek három nappal előre be kell jelenteni.
Az órarendtől való eltérés
Indokolt esetben a pedagógus az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal
előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanítási óra elcserélésére, illetve a tanmenettől
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eltérő tartalmú óra (foglalkozás) megtartására. Az órarendtől bármilyen jellegű eltérés csak az
igazgatóhelyettes engedélyével és tudtával történhet, és erről az érintett tanulókat a változtatás
kezdeményezőjének tájékoztatnia kell. Amennyiben ez nem lehetséges, az igazgatóhelyettes
gondoskodik a tanulók tájékoztatásáról.
Az óraközi szünetek
Az óraközi szünetek időtartamát, valamint a tanulói ügyelet rendjét a Házirend melléklete
tartalmazza.
Ügyeleti rendszer
Tanuló az intézményben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az intézmény ezért évente
ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében. A Házirendbe
foglalt ügyeleti rendszabályok tartalmazzák a tanári és a tanulói ügyeletek rendjét is. Az
ügyeleti rend elkészítéséért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes a felelős.
A folyosókon, az aulában és az udvaron 7 óra 30 perctől a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi
szünetekben a pedagógusok beosztás szerint felügyelnek.
Az ügyeleti rendben beosztott vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület
rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért, az óvó, védő, megelőző intézkedések
megtételéért.
Étkezési rend
A napközi otthonos iskolai képzésben résztvevők, a tanulószobás és ebédelős tanulók a
számukra kidolgozott étkezési rend szerint vehetik igénybe az ebédlőt. Az étkezést 11 és 14 óra
között kell lebonyolítani. A napközis tanulók a csoportvezetőjükkel, a tanulószobás és ebédelős
tanulók az étkezést felügyelő nevelővel mehetnek ebédelni. A kulturált étkezés biztosítása
érdekében gondoskodni kell arról, hogy megfelelő idő álljon a tanulók rendelkezésére.
Az étkezés lemondása, illetve új igénylés beadása az erre rendszeresített igénylőlapon a tanév
folyamán bármikor történhet. Az igénylést követő második napon már étkezhet a gyermek. Az
étkezés módosítása a szülő írásbeli kérelmére (igénylőlap) következő hónap 1-jétől kérhető, a
módosítási igényt tárgyhó 25-éig kell jelezni a gazdasági ügyintézőnél.
Amennyiben a tanulók osztályprogram miatt egy adott napon nem veszik igénybe az étkezést,
az osztályfőnöknek két nappal korábban le kell mondania a tanulók ebédjét a gazdasági
ügyintézőnél.
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Benntartózkodás rendje a tanulók számára
A szervezett foglalkozáson kívüli időben az épületben és az udvaron a tanulók felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak.
A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési-oktatási intézménnyel
Látogatók, szülők, vendégek és hivatalos személyek csak hivatalos ügyek intézése,
megbeszélések, értekezletek céljából és idején tartózkodhatnak az intézményben. Az épületbe
belépő szülőket, illetve látogatókat a főbejárat portáján ügyeletet teljesítő dolgozó / portás
udvariasan köszönti, megkérdezi jövetele célját, a keresett személy nevét, majd a szükséges
útbaigazítás után minden esetben a tanári szobáig vagy az iskolavezető, illetve iskolatitkár
irodájáig köteles kísérni a vendéget.
A szülők reggelenként az épület bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.
Szülői értekezlet és fogadóóra alkalmával a kezdési időpont előtt 10 perccel lehet a kijelölt
tantermekbe felmenni.
Az iskola épületében idegenek nem tartózkodhatnak.
Az iskola konyhájára kizárólagosan az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt a nap folyamán
zárva kell tartani, s csak az étkezés megkezdése előtt 15 perccel lehet kinyitni, az étkezésre
meghatározott idő lejártát követő 15 perc eltelte után pedig be kell zárni. Az ebédeltetés ideje
alatt a tanulók felügyeletét mindvégig biztosítani kell.
Az intézmény termeit (tornaterem, étterem) bérbe vevők az intézményvezetővel megállapodás
alapján tartózkodhatnak a bérbe vett helyiségekben.
A hivatalos ügyek intézése
Tanulói ügyintézés: naponta 7:30 – 7:40 között, valamint nagyszünetben (indokolt és
halaszthatatlan esetben ezen kívül is) lehetséges.
A hivatalos ügyek intézése az irodákban történik 8 óra és 16 óra között. Az igazgatót, a
pedagógusokat az év elején ismertetett fogadóórákon kereshetik fel a szülők az intézményben.
Az ettől eltérő időpontokat telefonon kell egyeztetni.

19

Munkarendi változtatások
Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok megtartása idején az iskola
munkarendje az igazgató döntése szerint módosulhat. A nyílt napokat, bemutatóórákat
követően lehetőséget kell adni a felmerülő kérdések, felvetések utólagos megvitatására.
A könyvtár
Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejét, kölcsönzési, használati rendjét a Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza.
A tanítási szünetek rendje
A tanítási szünetekben csak a beosztásuk szerint munkát végző dolgozók tartózkodhatnak az
intézményben.
A nyári szünetben az iskola vezetőségének egyik tagja, külön beosztás szerint, előre
meghatározott ügyeleti napokon ügyeletet tart az iskolában. Az ügyelet időpontját a főbejárati
ajtóra elhelyezett tájékoztatón, valamint az iskola honlapján közölni kell a szülőkkel.

Az intézmény munkarendje
Az intézményvezető és igazgatóhelyettes benntartózkodása
Az iskolában ameddig az intézmény gyermeket fogad, addig az iskolavezetőség egy tagja benn
tartózkodik. A nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus
jogosult, és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan
intézkedések megtételére. A távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus
tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.
Amennyiben 17 óra után nincs szervezett foglalkozás, az intézmény rendjéért az ott munkát
végző személyzet munkaköri leírása szerint felel.
Amennyiben az igazgató és helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem
tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a hivatalos
helyettesítési rend szerint kell eljárni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.
A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőben végzik munkájukat.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a Munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
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fogadóórákat általában keddi napokon tartjuk, ezért ezeken a napokon alkalmanként a napi
átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre is lehet számítani. 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-oktató munkával
összefüggő feladatok ellátásából, illetve a szakfeladatának megfelelő foglalkozások
megtartásából áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:
A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött része (326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet
17. § (2) /tanórai és egyéb foglalkozások megtartása)
a)

a tanítási órák megtartása,

b)

egyéni vagy csoportos felzárkóztató-, fejlesztőfoglalkozás,

c)

egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,

d)

tömegsport foglalkozás,

e)

pályaválasztást segítő foglalkozás,

f)

diákönkormányzati foglalkozás,

g)

felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos

foglalkozás,
h)

közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését segítő

foglalkozás,
i)

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

verseny,
j)

az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg

nemvalósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás.
A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része (326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet 17.§ (1)
1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
3. az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítségével összefüggő
feladatok végrehajtása,
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5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb
foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
8. eseti helyettesítés (készenlét),
9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó egyéb ügyviteli tevékenység,
10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése
11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
15. munkaközösség-vezetés,
16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
19. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
20. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,
21. pedagógus-továbbképzésben való részvétel,
22. egyéb.
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni,
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot végez.
Intézményen kívüli feladatok


a tanulók kísérése iskolán kívüli rendezvényekre, orvosi vizsgálatokra



a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat, amelyet csak iskolán kívül lehet
elvégezni,



gyermek - és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,



családlátogatás.

Intézményekben pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének
nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott
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feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását
vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. Nkt 62.§ (5)
Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A 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 figyelembevételére.
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 7:30-ig 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 igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár
biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat a
munkábaállás napján kell leadni a gazdasági irodában. (Tartós táppénz esetén legkésőbb az
adott hónap 25-éig.)
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására. A tanítási órák
(foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes 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 pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja
az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
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A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A pedagógus az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben
foglalkoztatott pedagógusok vonatkoztatásában munkaidő – nyilvántartást vezet a KRÉTA
napló felületén, ez a munkavégzést havonta igazolja. A pedagógus naprakészen köteles vezetni
a nyilvántartást.
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. Munkaköri
leírásukat az igazgató és a gazdasági ügyintéző közösen készíti el. 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 igazgató határozza meg. A
napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók
esetében az intézményvezető vagy a gazdasági ügyintéző szóbeli vagy írásos utasításával
történik.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A belső ellenőrzés feladata:


biztosítsa az intézmény törvényes működését,



segítse elő az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét, hatékonyságát,



segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,



az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről,



tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi
előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,



szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez,



legyen segítő szándékú, nyílt és kritikus, amelynek személyiségalakító hatása van.

A belső ellenőrzés során a hiányosság megszüntetésére fel kell hívni az ellenőrzött dolgozó
figyelmét, illetve a felmerült hiányosságok megszüntetését újra ellenőrizni kell.
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A pedagógiai munka belső ellenőrzése
A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli
foglalkozásokra is. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és
hatékony működtetéséért az igazgató, helyettese, illetve az illetékes munkaközösség-vezető a
felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként elkészítendő
ellenőrzési terv tartalmazza. A szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az igazgató készíti
el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét. Az ellenőrzési tervet lehetőleg a
tanévkezdéskor nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer
működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény
vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább
háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört
ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:


az igazgatóhelyettes,



a munkaközösség-vezetők,



az osztályfőnökök,



a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni.
A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak


az igazgató,



az igazgatóhelyettes,



a munkaközösség-vezetők,

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül
ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
A nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzések ütemezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani
a pályakezdőkre és az iskolához újonnan érkezett pedagógusokra. Az igazgatóhelyettes
ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzi.

25

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál, a
szaktárgyukkal összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az
igazgatóhelyettest. Az ellenőrzés eredményeiről értékelő jelentést kell készíteni, amelyre az
érintett pedagógus írásban észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés
eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, megvitatják, s ennek eredményeképpen
a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskolavezetésnél.
Az ellenőrzés módszerei


tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,



írásos dokumentumok vizsgálata (a haladási naplók beírása lehetőleg naprakész legyen,
de legfeljebb péntek délig elkészüljön, az érdemjegyek legkésőbb az adott hét péntekén
a tanítás végéig bejegyzésre kerüljenek)



tanulói munkák vizsgálata, felmérések eredményeinek elemzése,



beszámoltatás szóban, írásban, megfigyelés.

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű
meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
Az ellenőrzésről készült dokumentumok a pedagógusok személyi anyagának részét képezik.
A belső ellenőrzés általában meghatározott munkaterv szerint folyik, de az iskola igazgatójának
rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, a
szülői szervezet.
Az előző tanév belső ellenőrzései során tapasztaltak összegzését, elemzését figyelembe véve
történik a következő tanév éves munkatervében foglalt feladatok meghatározása.
Az intézmény belső értékelésének szempontjait részletesen a Pedagógiai Program tartalmazza.
Kiemelt ellenőrzési szempontok


a pedagógusok munkafegyelme,



a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,



a nevelő- oktatómunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,



a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,



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



a nevelő- oktatómunka színvonala a tanítási órákon,



a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás.
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Az intézmény közösségei
Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

Alkalmazotti közösség
Az intézménnyel munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban lévő valamennyi
alkalmazott a keresztyén közösség tagja, és munkájával hozzájárul az intézmény által felvállalt
keresztyén neveléshez.
Az alkalmazottak számára a munkaviszony létesítésével, a munkavégzéssel és a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatosan irányadó dokumentumok:


a Munka törvénykönyve,



az Nkt,



a Helyi Pedagógiai Program,



az SZMSZ,



a Református Egyház Pedagógus Etikai Kódex,



a Házirend.

A református köznevelési intézmény alkalmazottaira vonatkozó állami és egyházi jogszabályok
intézményünk közösségére egyaránt érvényesek.
Az alkalmazotti közösség jogai
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az
intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott
javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának
mérlegelnie kell.
Az alkalmazotti közösség
Az intézmény alkalmazottainak közösségét az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók
alkotják. Az alkalmazottak egy része az oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi
dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más alkalmazott. Az
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iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, illetve az ezekhez kapcsolódó
rendeletek rögzítik.
A belső kapcsolattartás általános és helyi szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra,
értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a véleményezési, egyetértési és döntési jogokat
gyakorló közösségek képviselőit meghívjuk, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben rögzítjük.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető csak akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, illetve ha az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor.
Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyv készül.
A nevelőtestület
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 határozza meg alapvetően az intézmény
tartalmi munkáját. Tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört
betöltő munkavállalója.
A nevelőtestület a tanév folyamán állandó és rendkívüli értekezleteket tart.
A nevelőtestület állandó értekezletei: az alakuló, a tanévnyitó, a félévi és év végi osztályozó, a
tanévzáró és a nevelési értekezletek.
A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal
az iskola igazgatója hívja össze.
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.
A nevelőtestületnek döntési jogköre van


a Pedagógiai Program elfogadásáról,



az SZMSZ elfogadásáról,



a nevelési-oktatási intézmény éves Munkatervének elfogadásáról, a nevelési-oktatási
intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,



a Továbbképzési program elfogadásáról,



a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
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a Házirend elfogadásáról,



a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó
vizsgára bocsátásáról,



a tanulók fegyelmi ügyei felett,



az

intézményvezetői,

intézményegység-vezetői

pályázathoz

készített

vezetési

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,


jogszabályban meghatározott más ügyekben.

A nevelőtestület további jogai
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét:


a tantárgyfelosztás elfogadása előtt

 az egyes pedagógusok megbízásainak elosztása során
 az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt
 az iskolai csoportba, osztályba sorolás feltételeinek meghatározásában
 a költségvetésben a pénzeszközök szakmai célokra történő felhasználásánál
 a külön jogszabályban meghatározott ügyekben
Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik szavazati
joggal, kivéve:


a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátása,



a tanulók fegyelmi ügyei.

A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza,
kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyekről titkos szavazással dönt.
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik,
a határozatot az igazgató szava dönti el.
A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes
állásfoglalása alapján alakítja ki.
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A feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére a nevelőtestület tagjaiból
bizottságot hozhat létre.
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlása, átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre,
diákönkormányzatra, akik tájékoztatási kötelezettséggel beszámolnak azokról az ügyekről,
amelyben eljártak. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. § (1) bekezdés).
A nevelőtestület átruházza a munkaközösségekre az alábbi jogköröket:


a munkaközösség-vezetők megválasztását,



tanulmányi versenyek programjáról való döntést,



szakmai továbbképzési programokon való részvételről történő döntéseket.

Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők segítségével- az
intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül
mindig azt kell alkalmazni, amelyik legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, fórumok stb. Az intézményi
kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőket meg kell hívni, és
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a
kiadmányozás és a képviselet szabálya
Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét)

középvezetők

segítik

meghatározott

feladatokkal,

jogokkal

és

kötelezettségekkel.
A középvezetők (munkaközösség-vezetők) az intézmény vezetőségének tagjai.

Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik.
A kapcsolattartás különböző formái lehetnek: munkaértekezlet, megbeszélés, fórum,
megemlékezés, közös ünneplés. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét
időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.
A belső kapcsolattartás általános és helyi szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra,
értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a véleményezési, egyetértési, és döntési
jogokat gyakorló közösségek képviselőit meghívjuk, nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe rögzítjük.
Az igazgató, szükség esetén, a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai
egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével.
Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
elektronikus levélben értesíti a nevelőket.
A munkaközösség-vezetők kötelesek:


az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
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az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság felé.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaközösség-vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével.

A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatának rendje
A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az igazgató, az igazgatóhelyettes
és a munkaközösség - vezetők szervezik.
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. A
szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának
irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe
vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes
állásfoglalásai alapján alakítják ki. A munkaközösség-vezető a félévi, év végi vagy a
nevelőtestületi értekezleten szóban ismerteti a munkaközösség álláspontját. Írásban továbbítja
az igazgatóhoz a nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát,
valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény
munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez.
A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje
A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával
kapcsolódnak be az iskola vezetésébe. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola
pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség a tanév elején, a
munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola munkatervét és a
nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását.
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A munkaközösség vezetője az azonos tantárgyat, műveltségi területet, tantárgycsoportot oktató,
illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott és az iskola
igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösséget a munkaközösség - vezető képviseli,
feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:


az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése,



tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,



az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,



pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,



a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével,
szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,



a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor)
kijelölésével,



az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelése,



a munkaközösség vezetőjének megválasztása,



a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,



a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések, beszámolók
elkészítése.

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső
ellenőrzésének éves tervezését.

A vezetők közötti feladatmegosztás
Az iskola élén az igazgató áll, akinek vezetői munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgató
a feladatokat közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
 az igazgatóhelyettes
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 az iskolalelkész
 -a szakmaimunkaközösség - vezetők
 a gazdasági ügyintéző
 az iskolatitkár
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
 a kiadmányozás
 a köznevelési intézmény képviselete
Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján:
 hivatalos ügyekben
 önkormányzattal való ügyintézés során
 állami szervek, hatóságok, bíróság előtt
 az intézményfenntartó előtt
 a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal
 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági és civil
szervezetekkel
 az intézmény belső és külső partnereivel
 az intézmény székhelye szerinti történelmi egyházal
Az igazgató hatásköréből az előző pontban felsoroltakon kívül bármelyik jogkörét átruházhatja
az igazgatóhelyettesre.
A magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az
igazgató irányítása mellett látja el. Az igazgatóhelyettest a tantestület véleményezési
jogkörének megtartásával a fenntartó egyetértésével az igazgató bízza meg. Az
igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed,
amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rábízott feladatokért.
Kiadmányozás
Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy
akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre
vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá. Aláírását az iskola körbélyegzője hitelesíti.
Az intézmény képviseletét (mint önálló jogi személy) az igazgató látja el.
Az igazgatóhelyettes írja alá a gyermek - és ifjúságvédelem körében keletkező iratokat.
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Az igazgatóhelyettes írja alá a szülő felszólítását a tanuló első igazolatlan mulasztása esetén,
valamint az értesítéseket az iskolaváltozásról és a beiratkozásról.
Pecséthasználati jogosultság
Pecsétet az igazgató, a helyettes, az iskolatitkár, a gazdasági ügyintéző és esetenként megbízott
személyek használhatnak. A bizonyítványok, naplók, törzskönyvek, ellenőrzők hitelesítése
esetén az osztályfőnök.
Körbélyegzővel rendelkezik még a könyvtáros, aki a könyvek leltárba vételére,
könyvvásárlásra, megrendelésre használja azt.
Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.
Használaton kívül a pecsétet el kell zárni!
Postai küldemények bontásának szabályai
A nem névre szóló postai küldeményeket naponta egy alkalommal az iskolavezetés egy tagja
vagy az iskolatitkár bontja fel. A névre szóló leveleket csak az érintett vagy az általa
meghatalmazott személy bonthatja fel. A meghatalmazás szóbeli is lehet. Az iktatás után az
igazgató utasítása alapján az iskolatitkár juttatja el a leveleket, ügyiratokat azoknak a
pedagógusoknak, ügyintézőknek, akiknek feladata az abban foglaltak végrehajtása.
Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés
rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A
helyettesítés - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegű.
Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató által írásban
megbízott munkaközösség - vezető látja el az igazgató helyettesítését.
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Az iskola szülői szervezete


A szülői szervezet az iskola közösségének szerves része, képviseli a szülőket az
iskolában.



Minden osztályban a tanév első szülői értekezletén megválasztott vagy újraválasztott,
kéttagú szülői szervezet működik; a választott szülői szervezeti elnök és az osztályfőnök
irányításával.



Az osztály szülői szervezeti elnökök megválasztják az iskolai szülői szervezet
tisztségviselőit.



A szülői szervezet tisztségviselői meghatározzák a szervezet működési rendjét,
munkaprogramját, és elosztják a feladatokat.



Megválasztják a képviseletükben eljáró személyeket, a szülői szervezet elnökét és
helyettesét.



Az iskolában megalakított szülői szervezet az általa elfogadott szabályok szerint
működik.

Az Iskolai Szülői Szervezet döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:


saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,



a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),



a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,



saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása,



tisztségviselőinek megválasztása,



döntés minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a fenntartó
döntési jogát a Szülői Szervezetre átruházza.

Az Iskolai Szülői Szervezet vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az Iskolai
Szülői Szervezet véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az
intézmény igazgatója felelős.
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A szülői szervezet véleményezési jogai
Azon ügyekben, amelyekben a szülői szervezetet a Szervezeti és Működési Szabályzat
véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel, az iskola szülői szervezete véleményezési és
egyetértési jogkört gyakorol.
A jelen SZMSZ a szülők részére jogokat biztosít az alábbiak szerint:
A szülői szervezet véleményezi:


az iskola Házirendjét



az iskola Munkatervét



az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak.

Egyetértést gyakorol:


a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (osztályszintű pénzügyek esetén), a szülői
értekezletek napirendjének meghatározásában.

Javaslatot tesz:


minden, az iskolai közösségek fejlődését szolgáló ügyben,



azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek a jogszabály és az SZMSZ
véleményezési jogosultságot biztosít. A szülői szervezet véleményét az igazgató kéri
meg az írásos anyagok átadásával.

Az osztály szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői
szervezet választott elnöke juttatja el az intézmény vezetőségéhez.

A szülői szervezet és az iskola közösségeinek kapcsolattartása
A szülői szervezet elnökével az igazgatóhelyettes tart folyamatos kapcsolatot, és rendszeresen,
de legalább fél évente egy alkalommal tájékoztatják az elnököt az iskolában folyó nevelő és
oktató munkáról, a tanulókat érintő kérdésekről.
A szülői szervezet osztályok szerinti képviselőjével az osztályfőnök tart kapcsolatot.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét.
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A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait, észrevételeit a szülői
szervezet elnöke vagy helyettese juttatja el az intézmény vezetőségéhez. (Válaszadás és
intézkedés 30 napon belül).
A szülői szervezet vezetőjének jogában áll a nevelőtestületi ülésen részt venni, amennyiben
olyan pontok tárgyalásáról van szó, hogy azt véleményezni szükséges. A szülői munkaközösség
az SZMSZ és a Házirend elfogadásakor, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb
kérdésekben egyetértési jogot gyakorol.
A szülői szervezet véleményét be kell szerezni a nevelési év rendjének elfogadása előtt.
Ha a szülői szervezet az iskola működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a
nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, 8 napon belül intézkedni kell.

Kapcsolat a szülői közösséggel
A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák,
családlátogatások, ünnepségek, szülők fóruma, szülői hirdetőtábla, az iskola honlapja.
Szülői értekezletek rendje
A szülők számára évente legalább 3 alkalommal szülői értekezletet kell tartani az osztályfőnök
vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjének
feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató - nevelő új pedagógusokat is.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői
szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
Szülői fogadóórák rendje
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a
szülők számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban,
elektronikus levélben is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi
fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban
időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal.
Szülők írásbeli tájékoztatásának rendje
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek
eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a
digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. Az osztályfőnök a digitális naplóba
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tett bejegyzéssel, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy elektronikus levél útján
értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, esetleg súlyos
fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a
fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről, lehetőleg egy héttel,
de legalább öt munkanappal az esemény előtt.
A szaktanár kötelessége, hogy a tanuló érdemjegyeit az adott napon az e-naplóba, legkésőbb az
adott hét pénteki napján a tanítás végéig bejegyezze.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról


az igazgató a diákközgyűlésen évente több alkalommal,



az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,



a pedagógusok az iskolarádión keresztül és



személyesen tájékoztatják.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
Az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete a diákönkormányzat. Saját
szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Tevékenységüket segítő tanár támogatja,
akit az igazgató bíz meg. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel.
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A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az írásbeli felelet
értékelésének elkészültét követő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a
tanulóval. A témazáró dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki
kell osztani.
A tudás folyamatos értékelése céljából fél évente minden tárgyból legalább havi 1 osztályzatot
adunk. 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 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.
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 az igazgatói irodába eljuttatott, aláírásával
ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze, ezekre 30 napon belül választ kapjon az
arra illetékes személytől. A kérdést, felvetést, észrevételt stb. alá kell írni. Az e bekezdésben
szabályozott eljárást az igazgató elektronikus postafiókjának igénybevételével is le lehet
bonyolítani.
Az igazgató, a nevelőtestület és a diákok szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlést tartanak,
melyek az iskola életében aktuális feladatokat érintik.
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület a Knt.-ben meghatározott jogköréből, valamint az 20/2012.EMMI rendelet
alapján a szakmai munkaközösségre ruházza a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával
kapcsolatos hatásköröket. A szakmai munkaközösség a nevelőtestület előtt tanévente egyszer
számol be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

A külső kapcsolatok rendszere, formája
Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető, az iskolalelkész és a Tiszáninneni
Református Egyházkerület Püspöki Hivatala (3525 Miskolc, Kossuth u. 17.) képviseli.
Az igazgatóhelyettes a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel.

A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a továbbtanulás és pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres
kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel.
A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres
személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottjaival meghívás
vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és módjai:


közös értekezletek tartása,



szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,



módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,



közös ünnepélyek rendezése,



intézményi rendezvények látogatása,



konferenciák



hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon, vagy személyesen.

Rendszeres külső kapcsolatok
Az iskolai munka megfelelő szintű szakmai irányításának érdekében az intézmény
igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
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Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala (3525 Miskolc, Kossuth u.
17.)



Magyarországi Református Egyház Zsinata, Oktatási Főosztály (Budapest, Abonyi u.
21.)



Református Pedagógiai Intézet Miskolci Telephely (3530 Miskolc,Kálvin János utca 2.)



Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálata, (Miskolc, Füzes út
27.)



B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.)



A Fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő nevelésioktatási intézményekkel.



Helyi állami fenntartású oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres
munkakapcsolatot

tart

fenn

az

alábbi

intézményekkel,

szervezetekkel,

gazdálkodókkal:
Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:


Református Egyház



Római Katolikus Egyház



Görögkatolikus Egyház

Továbbá:


a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel,



a gyermek - és ifjúságvédelmi hatóságokkal,



gyermekjóléti szolgálattal,



nevelési tanácsadó szolgálattal,



a családsegítő központtal,



a történelmi egyházak szervezeteivel,



iskola- egészségügyi ellátást biztosító szolgáltató központtal,



az intézményt támogató alapítványokkal, egyéb helyi civil szervezetekkel,



iskoláink körzetének református és egyéb oktatási intézményeivel (óvodák, általánosés középiskolák);



városi uszodával, egyéb sportszervezetekkel.
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Kapcsolattartók: az igazgató, az igazgatóhelyettes

A református pedagógiai szakszolgálat
A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak
ellátását református pedagógiai szakszolgálat (Tiszáninneni Református Egyházkerület
Pedagógiai Szakszolgálata, Miskolc, Füzes út 27.) segíti a következő területeken:


gyógypedagógiai tanácsadás, oktatás és gondozás,



javaslattétel szakértői bizottsági vizsgálatra,



nevelési tanácsadás,



logopédiai ellátás,



továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,



gyógytestnevelés,



iskolapszichológiai ellátás,



kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

A szakértői bizottsági tevékenységet a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) látja el.
A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, működési feltételeinek, feladatellátásának részletes
szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik,
valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő
tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik, amelyet a Református Pedagógiai
Intézet lát el.
Tevékenységük:


a pedagógiai értékelés,



a szaktanácsadás, tantárgygondozás,



a pedagógiai tájékoztatás,



a tanügy-igazgatási szolgáltatás,



a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
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a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,



tájékoztató-, tanácsadó szolgálat,



lemorzsolódás megelőzése

Együttműködés külső segítőkkel
A veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése és a megelőzés együttes, összehangolt
tevékenység. Ezért az iskola együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó intézményekkel, személyekkel, a területileg illetékes szervezetekkel és
hatóságokkal:
-családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal:


Miskolci Egyesített, Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény;



Iránytű Gyermekjóléti Központ

-nevelési tanácsadóval:


Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálat



Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

-polgármesteri hivatallal:


Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal



Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály Hatósági Osztály



Szabálysértési Csoport

-gyámhivatallal:


Járási Gyámhivatal

-kormányhivatallal:


Kormányhivatal



Hatósági Főosztály Oktatási Osztály

-rendőrséggel:


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztály



Miskolc Városi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály



Miskolc Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alosztály

-a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel.
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Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat A gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület
valamennyi tagjának, de különösen az osztályfőnöknek a feladata.
Az osztályfőnök tevékenységi köre


Írásbeli tájékoztatás a szülőknek és diákoknak a gyermekvédelmet ellátó fontosabb
intézmények címéről, telefonszámáról, tevékenységéről (faliújság, elektronikus
üzenet), a gyermek-és családvédelmi rendszer formáiról, az igénybe vehető
segítségekről.



A kedvezményes étkezésre jogosultak körének felmérése, folyamatos felülvizsgálata.



A gyermekvédelmi törvénynek alapvető célkitűzése, hogy a gyermek családban
nevelkedjen; szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába
járjon, és ott eredményesen tanuljon. Ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás
szükséges

a

nehéz

helyzetben

lévő

családokkal,

krízishelyzetben

azonnali

segítségnyújtás részükre.


Egyéni, személyes megbeszélések a segítséget kérő szülővel, diákkal előzetes
egyeztetés alapján. A megbeszéléseken részt vesz az iskolalelkész.



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók számának
felmérése, folyamatos nyilvántartása, sorsának nyomon követése: segítő kapcsolat
kiépítése a családdal; ha szükséges, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyámhivatal bevonása a segítségnyújtásba.



Olyan pályázati lehetőségek kihasználása, melyek segítik a rászoruló családok életét,
(pl.: Alapítványi Ösztöndíjak, Útravaló Ösztöndíjprogram, Gyermekétkeztetési
Alapítvány pályázatai).



Igazolatlan mulasztások (tankötelezettség betartása) nyomon követése, a szülők
tájékoztatása. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén a jegyző (Járási Kormányhivatal
Hatósági Osztály), és az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat értesítése a gyermek
védelmében.



Megelőző tevékenység: programok szervezése az egészséges életmódra nevelés,
közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés, drogprevenció témaköreiben.
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A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére
irányuló eljárásrend
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. Legfontosabb feladatunk a
preventív intézkedések megtétele.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola
a család és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak segítségével minél hatékonyabban
tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.
A prevenció érdekében szükséges lépések:


az osztályfőnökök tájékoztatása a gyermekek érdekében működő szervezetekről,
szolgáltatásokról,



a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése, regisztrálása; a tevékenységi
formák megtervezése,



rendszeres felvilágosító programok szakemberek, segítők részéről (drog, alkohol,
dohányzás, AIDS, terhesség),



konzultáció diákok, szülők számára (pszichológus, „kék vonal”, gyógypedagógus),



szülők – pedagógusok kapcsolatának erősítése (esetmegbeszélések).

Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézmény igazgatója a területi
egészségügyi szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján szervezi meg.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az intézmény igazgatósága rendszeres
kapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, az illetékes egészségügyi dolgozókkal
megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatát:


iskolavédőnő, iskolaorvos



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat



iskolafogászati rendelő

A kapcsolattartásért az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár felelős.
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Az intézménynek biztosítania kell a tanulók, egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az
alábbi területeken:


fogászat



a tanulóknak az iskolavédőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente
4 alkalommal, illetve szükség szerint,



általános szűrővizsgálat, fizikai állapot felmérés



belgyógyászati vizsgálat



szemészet



hallásvizsgálat



a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,

Az időpontok egyeztetése a kijelölt egészségügyi intézménnyel megállapodás szerint történik.
A szűrővizsgálatok idejére az intézmény nevelői felügyeletet biztosít.
Iskolavédőnő és iskolaorvos segíti az intézmény egészségvédelmi feladatainak ellátását.
Az iskolaorvossal és a védőnővel minden tanév elején megállapodást kötünk, amely
tartalmazza:


a tanulók egészségi állapotának felmérésére,



a tanulók szűrésére,



a védőoltásokra,



a felvilágosító előadásokra vonatkozó eljárások rendjét.

Az iskolavédőnő és iskolaorvos minden tanítási évben rögzített munkaterv alapján dolgozik,
amelyet az igazgatóhelyettesnek átad a tanév elején.
A gyermekek vizsgálatát, védőoltását a tanévre előre meghatározott ütem szerint végzik.
Szükség esetén az iskola rendkívüli vizsgálatot is kérhet.
Az intézményben elvégzett szűrővizsgálatokat az adott órát, csoportfoglalkozást tartó tanító,
illetve szaktanár felügyeli. A rendelőintézetben történő vizsgálatokra elsősorban az
osztályfőnökök vagy az órát tartó szaktanárok kíséretében mennek a tanulók (rugalmas
alkalmazkodás az órarendhez, csoportfoglalkozásokhoz). A fogászati szűrésre az osztályfőnök
viszi a tanulókat.
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a
hagyományokápolásával kapcsolatos feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományok

ápolásával

kapcsolatos

feladatokat,

továbbá

az

ünnepélyekre,

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

Az intézmény hagyományos kulturális ünnepi rendezvényei
Nemzeti ünnepek
A nemzeti ünnepet (március 15. és október 23.) megelőző utolsó munkanapon az iskolában
ünnepséget kell szervezni. Egyéb megemlékezéseket a tanév rendje, ill. az iskolai munkaterv
szerint tartunk.
Rendszeres hitéleti alkalmak
A tanév rendjébe iktatott intézményi jeles alkalmak istentiszteleti keretek közt zajlanak.


tanévnyitó-, tanévzáró ünnepi Istentisztelet



egyházi ünnepségek

Csendesnapok: A tanév során három alkalommal tartunk csendesnapot - az advent-karácsonyi
időszakban, a húsvéti időszakban és pünkösd előtt.
Hagyományok
A közösség által megfogalmazott értékek és eszmék megbecsülését a hagyományok közvetítik.
Ápolásuk állandóságot és folytonosságot teremt az iskola életében. A hagyományok az eltelt
évek alatt alakultak ki, és azokat az erőfeszítéseket tükrözik, hogy egyéni arculatot adjunk ezzel
a mindennapok tevékenységeinek.
A Pedagógiai Programban szereplő hagyományokat minden tanévben a munkatervben
meghatározott ütemezés szerint, a felelősök és a határidők megjelölésével ápoljuk.
A hagyományápolás külsőségei
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
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lányok: sötét alj, fehér blúz, iskolasál



fiúk: sötét nadrág, fehér ing, iskolanyakkendő

Az iskola hagyományos sportfelszerelését a Házirend szabályozza.
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Az intézményi védő, óvó előírások
Tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, továbbá ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan
Minden dolgozónak meg kell ismernie és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv és bombariadó
terv rendelkezéseit.
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának
és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési
formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:


a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o

az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,

o

a házirend balesetvédelmi előírásait,

o

rendkívüli esemény (baleset, tűz, bomba, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a
menekülés rendjét,

o

a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
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tanulmányi kirándulások, túrák, tábor előtt.



közhasznú munkavégzés, gyűjtőmunka megkezdése előtt.



a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az enaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a
tanulók elsajátították a szükséges ismereteket, és ezt aláírásukkal igazolják.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők
balesetmegelőzési feladatait részletesen a melléklet tartalmazza.
Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen (munkavédelmi bizottság
bevonásával legalább évente két alkalommal) ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti
időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény
munkavédelmi, balesetvédelmi szabályzata tartalmazza.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
A gyermekek és az iskolás tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek az őket ért bármilyen baleset,
sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:


a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,



értesíteni kell az intézményben tartózkodó vezetőt,



ha szükséges, orvost, mentőt kell hívnia,



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



jegyzőkönyvet kell felvenni a balesetről.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles
részt venni.
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
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Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést jelenteni kell az iskola igazgatójának, aki azt
kivizsgálja. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó- és a közreható személyi-, tárgyiés szervezési okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat
eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése
érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskola feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló
sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekről az előírt
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a
tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek), a másik példányt az iskola őrzi meg. A tanulóbalesetet
rögzíteni kell a az erre a célra rendszeresített központi elektronikus felületen (KIR). A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.
Az intézménynek igény esetén biztosítani kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény
munkavédelmi (balesetvédelmi) szabályzata tartalmazza.

Iskolán kívüli, külföldi és belföldi utazással járó, az intézmény által
szervezett programok eljárásrendje
A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonságos
utazása érdekében a szervezéssel vagy szállítással foglalkozó cégektől minden esetben
előzetesen írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy


a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak,



valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik
érvényes okmányokkal.

Amennyiben az utazás többnapos, és a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23:00
óráig, azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23:00
óra és hajnali 4:00 óra közötti idősávban a sofőröknek mindenképpen egy szálláshelyen pihenőt
kell tartaniuk, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre.
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Az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről az intézmény vezetője minden esetben
rendelkezzen megfelelő információval, pontos és teljes körű utaslistával, melyen szerepel az
utazáson résztvevő diákok törvényes képviselőjének elérhetősége, valamint a kijelölt felelős
kísérő tanárok személye is. Az utazás időtartamára, útvonalára vonatkozó információkon túl,
szükséges annak megjelölése is, hogy hol és várhatóan mikor történik a gyerekek átadása a
szülők részére.
A kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó rendelkezések
betartatására. Az önként jelentkező kísérők, illetve egyéb jelen lévő személyek a pedagóguskíséretet nem helyettesítik, viszont az utaslistán szerepelniük kell.
Egynapos kirándulások esetén este 23:00 órakor nem kell az utazást megszakítani.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen


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



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:


igazgató



igazgatóhelyettes



a helyettesítési rendben megjelölt személy

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:


tűz esetén a tűzoltóságot,
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robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,



személyi sérülés esetén a mentőket,



egyéb

esetekben

az

esemény

jellegének

megfelelő

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola szükségesnek tartja,


az intézmény fenntartóját.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell (a külön
szabályzatban rögzített módon), valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett
épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak,
tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési
terv” alapján kell elhagyniuk. A gyermekcsoportoknak, tanulócsoportoknak a veszélyeztetett
épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás
alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:


Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a termen kívül (pl.: mosdóban, szertárban, öltözőben stb.) tartózkodó
gyerekekre is gondolnia kell!



A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!



A tanóra, vagy foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó
nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen
gyermek az épületben.



A gyermekeket a tanterem, foglalkozási terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási
helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:


a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitása,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárása,



a vízszerzési helyek szabaddá tétele,



az elsősegélynyújtás megszervezése,
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a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadása.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának
vagy az általa kijelölt dolgozóinak tájékoztatni kell az alábbiakról:


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, az épületben tartózkodó
személyek létszámáról, életkoráról, az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napokon
pótolni kell.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
igazgatói utasítás tartalmazza. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal
és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény
igazgatója felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő
kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat
megszervezéséért az iskola igazgatója felelős. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben
megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó terv útvonalát a folyosón és a nevelői irodában jól látható helyen kell kifüggeszteni.
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A nevelési - oktatási intézményben a tanulóval szemben
lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai
Fegyelmező intézkedések
A Házirend és az iskolai együttélés szabályainak megszegése fegyelmező intézkedéseket von
maga után. Általános alapelv, hogy a tanulók fegyelmezésénél figyelembe kell venni a
körülményeket, a vétséget elkövető személyiségét, a vétség szándékosságát, az intézkedés
hatását a közösségre. Minden esetben igyekezni kell a fokozatosság és arányosság elvének
betartására, a nevelő célzatú intézkedésre. Az írásbeli fegyelmező intézkedésekről tájékoztatni
kell a tanuló szülőjét, gondviselőjét. A fegyelmező intézkedések esetén is igyekezni kell a
pontos tényállás tisztázására, illetve kerülni kell a kollektív büntetést.
Az intézmény berendezéseiben okozott kárért a tanuló a jogszabályokban meghatározott
mértékben és formában kártérítéssel tartozik. A fegyelmező intézkedések rendjéről a Házirend
rendelkezik.

Az egyeztető eljárás rendje
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 53. §-a alapján a
fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárás előzheti meg.
Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,
ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított, és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása értelmében.
A megelőző egyeztető eljárás rendje


A megelőző eljárást a kötelességszegés tényének feltárása, az előzetes meghallgatás
után az iskola minden lehetséges esetben kezdeményezi.



Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén
a szülő) egyetért.



A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az iskola igazgatója felhívja a
kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta
az iskola igazgatójánál.
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A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási
napon belül – írásban bejelentheti az iskola igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás
lefolytatását.



A fegyelmi eljárás akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az
egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.



Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülei és a sérelmet elszenvedő fél szülei az
egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél
kezdeményezésére az írásbeli megállapodást mellékelve a fegyelmi eljárást a sérelem
orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.



Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sérelmet elszenvedő fél szülője írásban nem kérte
a fegyelmi eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi
bizottság megszünteti.



Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az egyeztető
eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelezettségszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.



Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója vezeti le. Az egyeztető eljárásban a fegyelmi
bizottság tagjaként részt vesz a szülői szervezet elnöke, a DÖK segítő tanára és az
osztályfőnök. Az egyeztető eljárásról emlékeztető készül.

A fegyelmi eljárás rendje
Amennyiben a tanulóval szemben alkalmazott fegyelmező intézkedések nem vezetnek
eredményre, vagy a fegyelemsértés ismételten bekövetkezik, a tanulóval szemben fegyelmi
eljárás lefolytatására van lehetőség.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg:


A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vesz. A tanulót törvényes
képviselője (szülő, gondviselő) képviseli.



A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a
fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor
is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem
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jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő különkülön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.


A fegyelmi eljárást- a megindítástól számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be
kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az
üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson és bizonyítási
indítvánnyal élhessen.



A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelezettségszegést, valamint a rendelkezésre álló
bizonyítékokat.



A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.



A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők
nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az
elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló,
szülő kéri.



A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök: a tanuló és a szülő
nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.



A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy
a tanuló mellett szól.



A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indoklását. Ha az ügy
bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha


a tanuló nem követett el kötelességszegést,



a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,



a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,



a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy



nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
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A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a törvényes képviselőjének. A megrovás és szigorú
megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi
büntetést a tanuló- kiskorú esetén a gondviselő is - tudomásul vette, a határozat megküldését
nem kéri, és eljárást megindító kérelemi jogáról lemondott. A fegyelmi határozat rendelkező
része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló
személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, az eljárást megindító kérelemi
jogra való utalást. A fegyelmi határozat indoklása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását,
a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben
foglalt döntés indokát, az elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. A fegyelmi
határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot hozó
aláírását és hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület járt el, a
határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület
egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú
tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához
benyújtani.
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A pedagógusok nevelő - oktató munkával összefüggő teendőkre
való kijelölésének, megbízásának elvei
A pedagógusok munkaköri kötelezettségeit, a munkavégzés szabályait a munkaköri leírások
tartalmazzák.
A kijelölés, illetőleg megbízás alapján a nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkhöz
kapcsolódó főbb feladatokat is a jogszabályok irányítják.
A nevelő-oktató munkával összefüggő teendő ellátására bármely pedagógus megbízható
önkéntes jelentkezés és megállapodás vagy kijelölés alapján. A megbízást az igazgató adja és
vonja vissza, amelyet - a nevelőtestülettől átruházott hatáskörükben - a munkaközösségek
előzetesen véleményeznek.
A megbízás, kijelölés általános elvei:


megfelelő szakmai, pedagógiai felkészültség az adott területen,



szervezőkészség, rátermettség, megújulási készség,



az önkéntesség elve és a feladatellátási kötelezettség összeegyeztetése,



az arányos terhelés figyelembevétele,



-méltányolni kell a terhelésnél a pályakezdőket, a továbbtanulókat, a kisgyerekeseket, a
nyugdíj előtt állókat.

A szakmai munkaközösségek és az intézményvezetés évente értékeli a szakmai munkát. A
megbízások felülvizsgálata évente megtörténik.
Főbb megbízások:


osztályfőnöki: kijelölés alapján,



munkaközösség - vezetői: választással és megbízással,



diákönkormányzatot segítő tanári: felkéréssel és megbízással,



szakkörvezetői, karvezetői, sportkörvezetői: felkéréssel és megbízással,



szertárfelelősi: felkéréssel és megbízással,



pályaválasztási felelősi: felkéréssel és megbízással,



munka - és tűzvédelmi felelősi: megállapodással,



tankönyvfelelős: felkéréssel és megbízással,



a honlap kezelője: felkéréssel és megbízással.
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Munkaköri leírás minták
Munkaköri leírás igazgatóhelyettes részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgató
Utasítást csak közvetlen felettesétől, illetve a művelődésügyi szakigazgatási szerv illetékesétől,
illetve a fenntartótól fogad el.
Munkaideje: heti 40 óra, ebből tanórai felkészülésre fordítható heti 8 óra, iskolában kötelezően
eltöltendő ideje heti 32 óra. Tanévenként külön elkészített munkaidő- beosztásnak megfelelően
tartózkodik az iskolában.
Ellenőrzi:
● a pedagógusok, iskolai asszisztensek, segéderők munkavégzését, munkaviszonyukkal
kapcsolatos feladatokat lát el.
● az alapdokumentumok felhasználását, megvalósításuk során hatékonyságuk szintjét a
munkaközösségekben.
● a nevelőtestületi határozatok végrehajtását.
● a megbízott tisztségviselők- szakmai munkaközösség-vezetők munkáját.
● a nevelők adminisztrációs munkáit.
● az anyakönyvi adatok összeolvasását.
● negyedévenként a haladási, mulasztási, napközi otthonos, szakköri, korrepetálási
naplók vezetését.
Koordinálja a szakmai munkaközösségek szakmai, pedagógiai munkáját. Látogatja a tanítási
órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat – az Ellenőrzési terv szerint – ezekről feljegyzéseket
készít, tapasztalatait az érintett nevelőkkel megbeszéli. Szaktanácsadói ellenőrzés során velük
óralátogatást és elemzést végez.
Továbbítja 8 napon belül – az iskola dolgozói által felettes szervhez címzett előterjesztéseket.
Jelentést tesz 24 órán belül a felettes szervnek a rendkívüli eseményekről, az előírt határidőre a
felmentett tanulókról.
Irányítja:
● A tankötelesek nyilvántartását, beírását.
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● A nyolcadik osztályosoktovábbtanulását, illetve a 8 és 6 osztályos gimnáziumba történő
továbbtanulás zökkenőmentes lebonyolítását.
● Szülők tájékoztatását a továbbtanulási lehetőségekről.
● Szülők felvilágosítását az iskolánkban folyó képzési lehetőségekről.
● A nyári táborokba való jelentkezést, s annak pénzügyi vonzatát.
Gondoskodik:
● Tantárgyfelosztás, órarend készítéséről.
● Statisztikák elkészítéséről, összeállításáról, leadásáról.
● Az új dolgozóval kapcsolatban a személyi anyagának rendezéséről, munkaviszonyának
kiszámításáról, besorolásának megállapításáról.
● A saját és a pedagógusok tervszerű továbbképzésének biztosításáról.
● A tanulóknak iskolán kívüli sportegyesületekben való sportolás engedélyezéséről.
● A munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról.
● A tanév végén a dokumentumok lezárásáról és helyes kitöltésük ellenőrzéséről.
● Szabadságolási terv elkészítéséről.
● Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról.
Megszervezi:
● A felvételi értesítők kiosztását, a statisztika vezetését, fellebbezések irányítását.
● A hitoktatás helyét.
● A helyettesítő nevelők beosztását, és gondoskodik annak bérszámfejtéséről.
Általános megbízatásaként az igazgató távolléte esetén döntési joggal látja el az igazgatói
munkakört.
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, mellyel igazgatója átmenetileg megbízza.
Fentieken kívül köteles a későbbi jogszabályok által a feladatkörébe utaltakat ellátni, és
kezdeményezi ezeknek a munkaköri leírásban való felvételét.

Munkaköri leírás munkaközösség-vezető részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgató és az igazgatóhelyettes
Utasítást csak közvetlen feletteseitől köteles elfogadni.
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Munkaideje: heti 40 óra, melyből a mindenkori jogszabályban meghatározott kötelező
óraszámot tanítással köteles letölteni.
Feladata:
A pedagógiai programra épült munkaközösségi munkaterv alapján az éves munka
megszervezése, egységes nevelői eljárások érdekében a pedagógusok összetartása. Az egységes
nevelői eljárások és követelményrendszer megvalósítása érdekében a munkaközösségén belül
dolgozó nevelők munkáját koordinálja, elősegíti az adminisztrációs munka pontosságát.
Feladata az intézmény pedagógiai programjának kidolgozása munkaközösségének tagjai
segítségével. Előzetes megbeszélés után és az iskolai munkaterv alapján összeállítja a
munkaközösségi munkatervet, éves munkaprogramot.
A munkaközösségén belül folyó munkát, összefoglaló elemzéseket, értékeléseket,
beszámolókat elkészíti a nevelők segítségével.
Kezdeményezze

és

értékelje

a

munkaközösségére

vonatkozó

teljes

nevelő-oktató

tevékenységre kiterjedő kutatások, kísérletek beindítását.
Nevelőtársait ösztönözze arra, hogy tegyenek meg mindent a tanulók fegyelmének biztosítása
érdekében. Segítséget nyújt a nevelők ügyeleti beosztásának elkészítésében, a felügyelet
ellenőrzésében.
Kísérje figyelemmel a tanulók tovább haladásának eredményességét, azt ellenőrizze – s tegyen
javaslatot a továbbfejlesztésre.
Nevelőtársait javaslattevő jogkörük érvényesítésére ösztönözze az iskolai élettel, nevelő-oktató
munkával kapcsolatban.
Kísérje figyelemmel a tanulók érzelmi, erkölcsi fejlődését az értelmi fejlődésükön túl. Tegyen
javaslatot évfolyamonként az erkölcsi fejlesztés témaköreire, melynek betartását és
megtanítását kísérje figyelemmel.
Munkaközösségének tagjaival évfolyami szintre lebontva dolgozzák ki a különösen hangsúlyos
résznevelési területeket, különös tekintettel az egészséges életmódra, a drogprevencióra, az
önfegyelem, akaraterő kialakítására, konfliktus- és agresszió kezelésre. Tanulóinknál fejlesszék
a szép és a jó iránti érzéket, tisztaságigényüket, az egymás iránti megbecsülést, szeretetet.
Kísérje figyelemmel a magatartás, szorgalom értékelését, valamint a jutalmazás, elmarasztalás
időtállóságát.
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Munkaközösségének tagjaival döntsön a továbbképzések témájáról, programjáról. Tegyen
javaslatot a taneszközökre, segédletekre, módszerekre, tanórán kívüli programokra,
foglalkozásokra, tanulmányi kirándulások helyére, idejére, a házi tanulmányi versenyek
témájára, valamint a szülői házzal való kapcsolattartás formáira vonatkozóan.
Munkaközösségébe

kerülő

pályakezdő

nevelők

munkáját

segítse,

patronálja.

A

munkaközösségének tagjainak nevelő-oktató munkáját óralátogatások során ellenőrizze, majd
az órát követő megbeszélésen támogató segítséget nyújtson. Nevelő-oktató munkáját a legjobb
tudása és az iskola nevelési programja szerint - a tantervi irányelvekben foglalt követelmények
szerint – végezze.
Jó példával járjon elöl a vagyonvédelmi-, balesetvédelmi-, munkavédelmi-, és egészségügyi
szabályok megvalósításakor, ösztönözze erre kollégáit is, és ügyeljen ezek betartatására!
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal való
kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola oktatási és nevelési céljait, a jó munkahelyi légkör
és a tiszta iskola követelményeinek megvalósítását!
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, mellyel igazgatója átmenetileg megbízza, illetve
alkalmanként az SZMSZ helyettesítési rendjében ráruházott feladatokat.
A munkaközösségi program megvalósításához szükséges feltételeket az iskola igazgatójával és
igazgatóhelyettesével való állandó kapcsolattartással biztosítja.
Jelen munkaköri leírást tudomásul veszem azzal, hogy az iskola igazgatója jogszabályi
módosítás esetén, vagy ha az intézmény érdeke megkívánja, a munkaköri leírást a nevezett
tudtával és beleegyezésével megváltoztathatja.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás pedagógus részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Munkaideje: heti 40 óra, a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint, a
munkaszerződésben foglalt munkakörének megfelelően.
A pedagógus kötelessége, hogy legjobb tudása szerint végezze a rábízott gyermekek nevelését,
oktatását. Ismereteit tárgyilagosan, többoldalúan kell közvetítenie a tanulók felé úgy, hogy
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figyelembe vegye a tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, fejlettségét,
fogyatékosságát,

szociokulturális

helyzetét.

Segítenie

kell

a

tanulót

tehetségének

kibontakoztatásában, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat a felzárkóztatásban. Ismereteit át
kell adni a tanulók részére egészségük, testi épségük megőrzésének terén is.
Az intézmény területén tartózkodó pedagógusnak – ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll – meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. A
napközi otthonos és tanórán kívüli foglalkozások szervezésénél különös tekintettel figyelni kell
a balesetvédelemre, a tanulók testi épségének megóvására. Különös tekintettel kell a tanulói
balesetet megelőznie az ügyeletes nevelőnek. A tanulói balesetveszély, illetve a káros
szenvedélyek megelőzésére úgy kell ellátni a nevelői ügyeletet - belső szervezéssel –, hogy a
felnőttek a kijárati kapukat, a balesetveszélyes lépcsőket, rézsűket szemmel tarthassák. A fent
felsoroltak megakadályozása érdekében a pedagógus az óraközi szünetekben a tanulók
felügyeletét látja el, illetve a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat végzi el.
Úgy az osztályfőnöknek, mint a szaktanárnak, tanítónak, napközis nevelőknek közre kell
működni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. Ha az iskola bármely tanulójáról
az intézményben oktató nevelőknek tudomására jut a gyermek fejlődését veszélyeztető
körülmény, haladéktalanul jelenteni kell felettesének, aktívan közre kell működnie annak
feltárásában, megszüntetésében, illetve nevelő-oktató munkájával annak megelőzésében.
Az iskola minden nevelőjének különös feladata az intézmény Házirendjének betartása és
betartatása a tanulókkal, s ha annak szükségét látja, a Házirend azonnali módosításának
kezdeményezése.
A tanulók előmeneteléről, fejlődéséről rendszeresen értesítenie kell a szülőket szóban és/vagy
írásban. Ennek érdekében a rábízott gyermekek életkörülményeit, szociális hátterét minél
hamarabb meg kell ismernie. A családlátogatáson tapasztaltakat, valamint a tudomására jutott
információkat a gyermek érdekét, és a titoktartásra vonatkozó előírásokat szem előtt tartva kell
kezelni.
A tanítónak és a szaktanárnak minden hónapban rendszeresen érdemjeggyel vagy írásban
értékelnie kell a tanulók teljesítményét, félévkor és a tanítási év végén minősítenie szükséges.
A minősítések előtt legalább 6 héttel a szülőt írásban értesítenie kell a tanuló tantárgyi
hiányosságairól. A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése az osztályfőnök feladata,
az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével. Az érdemjegyet, a minősítést
fegyelmezési eszközként használni tilos!
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A tanórát tartó pedagógusnak munkakezdése előtt legalább 15 perccel hamarabb, munkaképes
állapotban kell megjelennie az iskola épületében. Bármilyen akadályoztatása esetén (betegség,
családi probléma) munkakezdés előtt legalább fél órával értesítenie kell az iskolavezetést. A
tanórát becsengetéskor el kell kezdeni, amit kicsengetéskor lehet befejezni.
A tanórán oktatással, neveléssel kell foglalkoznia. A teljes munkaidő többi részében munkaköri
feladataként szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatokat lát el; felkészül
a tanórákra, előkészíti azokat, értékeli a tanulók tudását, teljesítményét. Elvégzi a pedagógiai
tevékenységhez szükséges ügyviteli tevékenységet, továbbá ellátja azokat a nevelési-oktatási
intézmény működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét.
Részt vesz a nevelőtestület pedagógiai munkájában, az iskola kulturális- és sportéletének
megszervezésében, lebonyolításában, a tanulók felügyeletének ellátásában, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátásában.
Közreműködik a tankönyvellátáshoz szükséges információk összegyűjtésében.
A pedagógus az intézmény tanulóival kapcsolatos információkkal, az intézmény belső életével
kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartozik. Illetéktelen személyeknek az előbb
felsoroltakkal kapcsolatban felvilágosítást nem adhat.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és életvitelével példát mutat a
rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden
dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási
céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, mellyel felettese átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás osztályfőnök részére
Munkakör: osztályfőnök pedagógus
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: az igazgató
A munkakör szakmai irányítója: szakmai munkaközösség vezető
Kötelező óraszáma: hatályos törvények szerint
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A munkakör célja: A hatályos törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési
feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.
Osztályfőnöki feladatok:


Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján
segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.



Tevékenységével segítse elő az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését.



Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét
tapasztalja, vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.)



Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó,
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.



Javaslatot tesz a családlátogatás megszervezésére az intézményvezető felé, és ellátogat
az osztályába tartozó tanuló családjához.



Az intézményvezetőnél jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és
szülője

számára

a

gyermekvédelmi,

illetve

szociális

ellátást

az

illetékes

önkormányzatnál.


Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló tanulók tanulmányi eredményeit, konzultál
pedagógus kollégáival a tanulók haladásáról.



Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.



Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési
feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.



Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.



Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket
érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.



Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek
a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.



Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb
információkkal,

segíti

felkészülésüket,

támogatja

részvételüket

az

iskolai

rendezvényeken, programokon.


Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó
tanulóval kapcsolatban.



Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve/intézményvezetés rendelkezése alapján
részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában.

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok:


Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról,
hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.



Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segítik a védőnő és az orvos
munkáját.

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
Az óraközi szünetben


a tanulók felügyelete,



a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok.

Nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok:


felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat,



értékeli a tanulók teljesítményét,



elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet,



részt vesz a nevelőtestület munkájában,



részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében,



részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében,



részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése,
lebonyolítása),



részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és
lebonyolítása),



szervezi a szabadidő hasznos eltöltését,



közreműködik a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában,



ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.

Felelős a leltárában szereplő átvett eszközökért.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és életvitelével példát mutat a
rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden
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dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási
céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
A fentieken kívül továbbá ellátja azokat a feladatokat is, amelyekkel közvetlen munkahelyi
vezetője átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás gyógypedagógus részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Utasítást csak közvetlen felettesétől köteles elfogadni.
Munkaideje: heti 40 óra
Kötelező óraszám: A Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint.
A gyógypedagógus a gyermekek teljesítményében, tanulási képességeiben és haladási
ütemében meglévő különbségekre épülő pedagógiai tevékenységeket lát el. Azokkal a
gyermekekkel foglalkozik hosszabb-rövidebb ideig csoportosan vagy egyénileg, akiknél a
B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata a sajátos nevelési igényt megállapította.
A gyógypedagógus munkájának célja a tanulási nehézségek és magatartászavarok lehetséges
mértékű csökkentése, a szocializáció és a továbbhaladás elősegítése. A gyógypedagógus
tevékenységét az egyéni bánásmódra és az egyéni haladási ütemre szoruló gyermekek
szükségleteinek megfelelően szervezi.
A fejlesztőmunka a tanító nevelőkkel közös diagnosztizálással, okfeltárással kezdődik, és a
segítés módjának megtervezésével folytatódik. Ezt követi a szakaszokra bontott fejlesztéssajátosan megválasztott tananyaggal, feladatokkal és módszerekkel. A feladat jellegéből
következően tanévkezdéskor a szervező, előkészítő, kiválasztó tevékenység, a tanév végén
pedig az eredménymegállapító, az értékelő, a tapasztalatokat összegző funkciók kerülnek
előtérbe.
A gyógypedagógus a fenti pedagógiai szolgáltatást a szakértői vélemény alapján közvetíti a
szülőknek. A foglalkozások időtartama-az egyéni bánásmódot

igénylő tanulók

teherbírásától függően- rugalmas, 45 perces vagy annál kevesebb. A munkarend a tanulók
órarendje és a nevelőkkel történő egyeztetés alapján alakul ki. Habilitációs és rehabilitációs
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óra szükség szerint délután is tartható. Fenn kell tartani a szükségszerű változtatás
lehetőségét.
A tanulók főbb problémaprofilját fegyelembe véve választja meg a foglalkozások konkrét
tartalmát. Figyelemmel kíséri közérzetüket, viselkedésüket, és igyekszik kedvező irányba
befolyásolni.
Egyénileg is kapcsolatba lép a szülőkkel (tájékoztatás, segítségadás, információkérés stb.).
Rendszeresen részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről folyamatosan
gondoskodik. Kapcsolatot tart más iskolák gyógypedagógusaival, valamint az ügyben
kompetens intézményekkel.
Gondoskodik a munkájához szükséges felszerelések és eszközök beszerzéséről.
Kezdeményezi az önképzését szolgáló szakirodalom bővítését.
Dokumentációs feladatai:


naplóvezetés,



tanulók nyilvántartása, szakértői vélemények kezelése,



fejlesztési terv készítése konkrét programmal egy-egy időszakra vonatkozóan,



folyamatos feljegyzések a gyermekek fejlődéséről,



a szakértői vizsgálatok anyagának előkészítése, új vizsgálatok elősegítése.

Évente beszámol -az igazgató által meghatározott módon- a fejlesztő munkába bevont
tanulók előmeneteléről. Tapasztalatainak közreadásával, javaslataival elősegíti a lemaradó
tanulók felzárkóztatását.
A gyermekek ügyeiben teammunka keretében vagy tágabb nevelői közösségben javaslattevő
és értékelő funkciót gyakorol.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és életvitelével példát mutat a
rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden
dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási
céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
A fentieken kívül továbbá ellátja azokat a feladatokat is, amelyekkel közvetlen munkahelyi
vezetője átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.
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Munkaköri leírás könyvtárostanár részére
A munkakör neve: könyvtárostanár
Közvetlen felettese: az igazgató
Munkáltatói jogkör gyakorlója: az igazgató
A munkakör célja:
Az iskolai könyvtáros feladata az intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó
hagyományos és elektronikus hordozókon megjelentetett szakirodalom, a kötelező iskolai
irodalom gyűjtése, feldolgozása, a felhasználóknak a rendelkezésére bocsátása.
A munkakör betöltőjének feladatai:
-

Fokozottan ügyel az intézmény pedagógiai programjához illeszkedő kiadványok
gyűjtésére.

-

Figyelembe veszi a munkaközösség-vezetők, illetve szaktanárok javaslatait.

-

A helyi adottságokat figyelembe véve megtervezi és megszervezi a nyitva tartást, a
kölcsönzési időt, a szaktárgyak keretében tartandó órákat beilleszti a munkarendbe a
szaktárgyat tanító pedagógussal együttműködve.

-

Felelős az évi költségvetésben biztosított keret hatékony felhasználásáért.

-

A beszerzett dokumentumokat bevételezi, az intézmény pecsétjével ellátja, lehetővé
teszi a tartalmi kereshetőséget (katalogizálás, tárgyszavazás stb.)

-

Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről.

-

Együttműködik az elektronikus úton történő tájékoztatás érdekében az intézmény
rendszergazdájával.

-

Feladata a kölcsönzés, tájékoztatás, könyvbemutató, könyvtárismertető órák
megtartása, a raktári rendezés.

-

Feladata a katalógusok szerkesztése (adott esetben elektronikus úton), bibliográfiák
szerkesztése, irodalomkutatás.

Specifikus munkaköri felelősségek, kötelességek:
-

Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért.

-

Fokozott figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet megteremtésére.
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-

A könyvtár leltári állományáért felelősséget visel a Munka Törvénykönyve és a Kjt.
által meghatározott mértékben.

Hatáskör és jogkör:
Jogosult a kilépő munkatársak könyvtartozásának értékét az igazgatóval/intézményvezetővel
közölni annak megtérülése érdekében.
A munkakör fő kihívásai:
Folyamatos figyelemmel kell kísérni a szaktárgyak és a könyvtári-könyvtárpedagógiai
újdonságokat, változásokat. A raktári munka fizikai megterhelését figyelembe kell venni.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: a 2011.évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 3.
sz. melléklete szerint
A munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat, készségek, képességek: fizikai teherbíróképesség,

valamint

jó

kommunikációs

és

együttműködési

készség

a

szaktárgyi

pedagógusokkal.
Elvárt kompetenciajellemzők-szintek, magatartásjellemzők: barátságos, készséges attitűd.
A munkavégzés helye: Komlóstetői Református Általános Iskola
Munkaidő,

munkarend:

a

Köznevelési

Törvényben

meghatározottak

szerint

a

munkaszerződésben foglalt munkakörének megfelelően.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és életvitelével példát mutat a
rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden
dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási
céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, mellyel felettese átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás pedagógiai asszisztens részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Utasítást csak közvetlen felettesétől köteles elfogadni.
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Munkaideje: Munkaszerződésében meghatározott munkaidőnek megfelelően.
Feladata:
● Felügyeletet lát el az óraközi szünetekben a tanulók körében a pedagógusok igényei
szerint.
● Segít az étkeztetésnél a rend és a fegyelem biztosításával.
● Kíséri a tanulókat orvosi szűrővizsgálatokra, iskolán kívüli foglalkozásokra,
kirándulásokra, versenyekre a pedagógussal együtt.
● A pedagógusok megbízása alapján részt vesz a szemléltető eszközök elkészítésében,
szertárak, könyvtár rendezésében.
● A szakmai munkaközösségek megbízásából segíti az egyes adminisztrációs feladatokat.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és életvitelével példát mutat a
rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével, az iskola minden
dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási
céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
A fentieken kívül továbbá ellátja azokat a feladatokat is, amelyekkel közvetlen munkahelyi
vezetője átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás iskolatitkár részére
Munkáltató: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgató és az igazgatóhelyettes
Munkaideje: heti 40 óra, hétfő – péntekig 7.30-15.30 óráig tart. Munkahelyén munkavégzésre
alkalmas állapotban köteles megjelenni. Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkakör: iskolatitkár
Az intézmény igazgatója nevezi ki. A munkáltatói jogokat és fegyelmi jogkört az igazgató
gyakorolja.
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Rendelkezési jogkörei:


Szülők tájékoztatása a munkakörét érintő ügyekben.



Munkavállalók tájékoztatása a munkakörét érintő ügyekben.

Az intézményben dolgozók általános kötelezettségei:


kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,



kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,



törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,



munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az
intézmény más dolgozóival,



kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.

Feladatai:


Az intézmény adminisztrációs és ügyviteli feladatainak ellátása.



A beérkező és kimenő iratok teljes titoktartás melletti kezelése, irattározása az
iratkezelési szabályzat szerint, iktatása, az iratok érkeztetése, előkészítése,
továbbítása, postázása, illetve csomagok átvétele, feladása. - Az igazgató által
kijelölt ügyintézőnek az iratokat átadja, a határidőket folyamatosan figyelemmel
kíséri.



Az oktatás segítését szolgáló gépeléseket, fénymásolási teendőket végzi, ellátja a
levelezési feladatokat.



Megrendeli a használatos tanügyi nyomtatványokat az igazgatóhelyettes
irányításával.



Megigényli és/vagy kiadja a és diákigazolványokat, bizonyítványokat és az
iskolalátogatási igazolásokat.



Nyilvántartást

vezet

a

diákigazolványokról,

bizonyítványokról

és

a

tanügyidokumentumokról.


A tanulók felvételével, távozásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése.



Felelősséggel, teljeskörűen vezeti a tanulónyilvántartást.



Elvégzi a KIR –ben azokat a feladatokat, amelyekhez jogosultsággal rendelkezik.



Rendben tartja a bizonyítványokat és az anyakönyveket, vezeti nyilvántartásukat.
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Igazgatóhelyettes irányításával a rontott bizonyítványokról jegyzőkönyvet készít, és
annakmegfelelően jár el.



Igény alapján bizonyítványmásodlatot állít ki.



Az oktatás ügyvitelével kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellátja.



Pedagógiai és adminisztrációs anyagot sokszorosít.



Tájékoztatást ad a tanulóknak, szülőknek, a tanárok munkáját segíti.



Jegyzőkönyvek, munkatervek, szabályzatok, egyéb gépelési munkákat végez.



Feladata osztályozó vizsgák esetén az adminisztrációs feladatok elvégzése.



Az igazgató és a helyettes irányításával egyéb adminisztrációs feladatokat is ellát,
vezeti az ülések jegyzőkönyveit.



Kezeli a törzslapokat, beírási naplókat.



Tanulmányozza a megjelenő törvényeket, rendeleteket és munkája során alkalmazza
azokat.

A hivatali titkot köteles megtartani. Szabadságát tanítási időn kívül veheti igénybe, illetve
tanítási időben csak indokolt esetben igényelhet szabadságot. Munkaidején belül esetenként,
külön utasításra elvégzi mindazokat az intézmény működésével kapcsolatos, munkakörével
összefüggő feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
Kommunikációs kötelezettségek: Részt vesz a megbeszéléseken, a munkakörére vonatkozó
feladatokat számon tartja, és végrehajtja.
Helyettesítés: Távollétében helyettesítője az igazgató által megbízott személy.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás gazdasági ügyintéző részére
Munkakör: gazdasági ügyintéző


Az intézmény igazgatója nevezi ki. A munkáltatói jogokat és fegyelmi jogkört

az igazgató gyakorolja.
Munkaideje: heti 30 óra, hétfő – péntekig 8-14 óráig tart. Munkahelyén munkavégzésre
alkalmas állapotban köteles megjelenni. Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
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Közvetlen felettese: az igazgató.


Ellátja az étkeztetés nyilvántartásával, a házipénztár kezelésével kapcsolatos
feladatokat, kezeli az intézmány vagyonleltárát.

Az intézményben dolgozók általános kötelezettségei:


kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,



kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,



törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,



munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az
intézmény más dolgozóival,



kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.

Rendelkezési jogkörei:


az étkeztetési nyilvántartás vezetése,



a tanulói étkeztetési kedvezmények nyilvántartása,



házipénztár kezelése és könyvelése,



eseti utalások (bér, közüzemi számlák stb.)



vagyonleltár kezelése

Javaslattételi jogai:


a térítési díjak beszedésével kapcsolatos javaslatok,



a készpénzes bevételek és kifizetések csökkentésére vonatkozó javaslatok

Aláírási jogosultságok:


a térítési díj és készpénzes számla kiállításánál aláírási jog

Kapcsolattartás:


Kapcsolattartás az intézmény tanulóival, munkavállalóival, a szülőkkel az étkeztetés
nyilvántartásának vezetése, a térítési díj beszedése során



Kapcsolattartás az igazgatóval, helyettessel, iskolatitkárral a napi feladatok ellátása
során

Kommunikációs kötelezettségek:
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Rendszeresen beszámol a félévi és év végi értekezleteken, a munkakörére vonatkozó
feladatokat számon tartja és végrehajtja.

Rendszeres feladatai:


Gazdasági és adminisztratív tevékenység



A Magyar Államkincstár adatszolgáltatásából elkészített kimutatás alapján a nettó
bérek, levonások, járulékok, adók határidőre történő átutalását elvégzi.



Az általános forgalmi adó, rehabilitációs hozzájárulás bevallásában közreműködik a
jogszabályi előírások alapján és elvégzi az átutalásukat.



Az igazgató utasítása alapján a megrendeléseket, szerződéseket előkészíti, elkészíti.
Figyelemmel kíséri ezek végrehajtását és a számlákhoz csatolja az alátámasztó
dokumentumokat és a kontírozási bizonylatot.



A Menza számítógépes nyilvántartó programban nyilvántartja az étkeztetést igénylő
tanulókat, dolgozókat és külső étkezőket. Minden reggel 9 óráig leadja a napi igényelt
étkezési adagszámokat. Havi zárást készít.



Havi zárás után ütemezi és egyezteti az igazgatóval a térítési díjfizetés és pótbefizetés
időpontját, melyet a helyben szokásos módon közzétesz, illetve közzétételre átad
(honlapon történő közzétételhez) a szülők és alkalmazottak tájékoztatása érdekében.



Elkészíti a térítési díjra vonatkozó számlákat és beszedi a térítési díjakat.



Vezeti a hátralékosok nyilvántartását, erről minden hónapban a térítési díj az igazgatót,
és intézkedést kezdeményez, felszólítást küld a szülők részére.



Kezeli a tanulók kedvezményes étkeztetésének nyilvántartását. A kedvezményre
vonatkozó kérelmeket és alátámasztó dokumentumokat ellenőrzi és megőrzi.



A kedvezményes étkeztetés biztosítása érdekében a szülők által benyújtott kérelmek és
a mindenkori jogszabály szerint elkészíti az ide vonatkozó határozatokat. Figyelemmel
kíséri a kedvezményre való jogosultság jogosságát, határidejét. Szükség esetén felveszi
a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, szülőkkel.



Vezeti a kedvezményes étkezőkről a normatíva igényléshez és elszámoláshoz szükséges
nyilvántartást.



A Pénzkezelési szabályzat alapján kezeli az intézmény házipénztárát, az igazgató
engedélye alapján készpénzelőleget ad ki elszámolásra, elszámolja a készpénzes
kifizetéseket.
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A házi pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, az esetleges eltérésekért a
Munka törvénykönyve szerint felel. Kifizetés előtt köteles a gazdasági eseményt igazoló
számlákat, alátámasztó dokumentumokat alakilag, tartalmilag és számszakilag
ellenőrizni.



Köteles gondoskodni arról, hogy a házipénztárban rendelkezésre álljon a szükséges
mennyiségű készpénz, de a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott keretet ne lépje
túl.



Elkészíti a helyiségbérleti szerződéseket, kiállítja a készpénzes befizetendő számlákat.



Az intézmény tulajdonában álló vagyontárgyak előírásszerű használata, kezelése. A
dolgozó magatartásával összefüggésbe hozható károk tekintetében anyagi felelősséggel
(megtérítési kötelezettséggel) tartozik az intézmény felé.



A munkája során észlelt szabálytalanságról köteles értesíteni az igazgatót.



Gondoskodik arról, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak
rendelkezésre az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban



Részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, segít azok lebonyolításában.

Elvégzi mindazokat a feladatokat, amellyel az igazgató megbízza.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Munkaköri leírás portás részére
Munkáltató: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Munkaideje: heti 40 óra, beosztástól függően hétfő – péntekig 7-15 óráig tart. A munkaidejéről,
távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet köteles vezetni.
Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni.
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkáját az igazgató és az igazgató helyettes irányítja.
Az intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
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kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,



kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,



törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,



munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az
intézmény más dolgozóival,



kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.

Feladatköre:
Az intézmény nyitásával zárásával kapcsolatos teendők elvégzése. A reggeli órákban segít az
iskolatej és az iskolagyümölcs szétosztásában. Beírja az elkésett tanulókat, nyilvántartást vezet
az intézménybe belépőkről. Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. Figyel arra,
hogy tanítási idő alatt a tanulók az iskolát engedély nélkül ne hagyják el. Az intézmény
beléptetési, benntartózkodási rendjének betartása, betartatása. Ügyel arra, hogy illetéktelen
személyek ne tartózkodjanak az iskola területén. A szülőket, látogatókat eligazítja az
igazgatóhoz, illetve a pedagógusokhoz. Értesíti a címzettet a portán leadott küldeményekről.
Az intézmény területének többszöri körbejárása (naponta). Szabálytalanság észlelése esetén
értesíti a felettesét. A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának átadja. Felügyeli a
tornaterem bérlőit, távozásuk után bezárja az épületet. Munkaidőn túli iskolai rendezvények
alkalmával ügyeletet tart. Az intézmény működésével összefüggő bármilyen problémát észlel,
azonnal értesíti felettesét. Munkavégzése során különös tekintettel betartja a tűzrendészeti
előírásokat.
Munkaidején belül esetenként, külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel
az intézményvezető, az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár megbízza.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.
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Munkaköri leírás karbantartó részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Munkaideje: heti 40 óra, beosztástól függően hétfő – péntekig 6-14 óráig tart. A
munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet
köteles vezetni. Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni.
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkáját az igazgató, igazgatóhelyettes és az iskolatitkár irányítja.

Az intézményben dolgozók általános kötelezettségei:


kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,



kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,



törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,



munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az
intézmény más dolgozóival,



kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.

Munkaköri feladatai
A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű segítése,
a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése. Nyílászárók állapotának
rendszeres ellenőrzése, és javítása. Titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos
figyelemmel kísérése, a jelzett hibák javítása, kivéve az olyan hibákat, amely szakirányú
végzettséget igényelnek. Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát,
kijavítja a szakmunkát nem igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi
felettes vezetőjének. Karbantartja a kerítést, kapukat. Zárak, kilincsek, berendezések, izzók,
neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan végzi. Az épület eresz és csatornarendszerének
tisztítása, kisebb javítása. Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja (az
iskola körüli járdán a havat feltakarítja és felsózza). Nyári idényben a zöldövezet ápolását,
nyírását elvégzi. Rendben tartja az iskola környékét. (kaszálás, gyomtalanítás, söprés, stb.)
A karbantartó műhely rendjéről gondoskodik. Anyag igényét minden esetben előzetesen
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egyezteti felettesével. A karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi.
Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába, munkáltatói
utasítás szerint az előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába.
A munkakör maradéktalan elvégzéshez kapcsolódó jogszabályi előírások: Baleset-,
tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzat, ÁNTSZ előírások, szakhatósági rendeletek,
előírások, stb.
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű
használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért
anyagi felelősséggel tartozik.
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének
megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt
vezető megbízza.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja.

Munkaköri leírás takarító részére
Munkáltatója: az igazgató
Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes
Munkaideje: heti 40 óra, beosztástól függően hétfő – péntekig 6-10 óráig és 16-20 óráig tart.
A munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet
köteles vezetni. Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni.
Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.
Munkáját az igazgató, igazgatóhelyettes és az iskolatitkár irányítja.
Munkaterülete: tanévente megállapodás alapján.
Az intézményben dolgozók általános kötelezettségei:


kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,



kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,
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törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,



munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az
intézmény más dolgozóival,



kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.

Munkaköri feladatai:
Naponta végzendő teendők: A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő
felmosása. Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, (festék, ragasztó) lemosása.
Ablakpárkányok portalanítása. Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. Virágok
locsolása, portalanítása, gondozása. Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken,
faliképeken. Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése. Mellékhelyiségek,
WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése. A bejárati lépcsők
söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje).
Alkalmanként végzendő teendők: Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti
rendjének visszaállítása.
Időszakonként végzendő teendők: a nagytakarítás elvégzése, függönyök mosása, vasalása, a
bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat felmosása, fényezése, a radiátorok
lemosása. A rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.
A takarításon kívül felelős: a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), az intézmény
vagyontárgyainak védelméért, a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és
tanulói eszközök sértetlenségéért, az elektromos árammal való takarékosságáért, a
balesetmentes munkavégzésért.
Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles
közvetlen felettesének jelenteni. Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az
arra kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja. Munkájának
elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, minőségű
tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a
takarékosság figyelembe vételével használ fel. Munkaruha és egyéb juttatásait a
munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell részére biztosítani.
A munkakör maradéktalan elvégzéshez kapcsolódó jogszabályi előírások: Baleset-,
tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzat, ÁNTSZ előírások, szakhatósági rendeletek,
előírások, stb.
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Helyettesítés: Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének,
szakképzettségének megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve
az általa kijelölt vezető megbízza.
Magatartásával, munkájával, megjelenésével, és az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal
való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó
munkahelyi légkör kialakítását.
A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja.
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A nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő egyéb
szabályozások
Az intézmény honlapja
Az oktatási intézménynek kötelező nyilvánosságra hozni a jogszabályokban meghatározott
dokumentumait. Ennek állandóan hozzáférhető formája az iskola saját honlapja.
A Köznevelési törvény rendelkezik kötelező érvénnyel az iskolai dokumentumok honlapon
történő nyilvánosságra hozataláról: a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, pedagógiai
program esetében, továbbá az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos véleménynyilvánítás
eredményének, az intézményben végzett szakmai ellenőrzésnek a nyilvánosságra hozataláról.
A nyilvános dokumentumokat, információkat a honlapon közzé kell tenni.
A honlap címét minden nyomtatott intézményi anyagon szükséges feltüntetni (meghívók,
szórólapok, iskolaújság, plakát stb.).
A tanév első szülőértekezletén figyelemfelhívás céljából ismertetni kell az elérhetőségét.
A honlap felügyeletéért az igazgató felelős, szakmai működtetéséért a honlap kezelője a felelős.
Rendszeres frissítéséről az éves munkatervben rögzítettek szerint kell gondoskodni.

A pedagógusok munkájához biztosítandó informatikai eszközök
A pedagógusok munkájához biztosítandó informatikai eszközök részletes leírását a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete, a Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező
(minimális) eszközeiről és felszereléséről tartalmazza.

A létesítmények helyiségeinek és berendezéseinek használati rendje
Biztonsági rendszabályok
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület nyitott főkapuja mögötti üveges
bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani. Vagyonvédelmi okokból
ugyancsak zárva kell tartani a nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott tantermeket,
szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket.
A karbantartó gondoskodik a zárak használhatóságáról. Az osztálytermeket és a
szaktantermeket a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja. Az épület nyitvatartási ideje után
a megbízott portás vagy takarító ellenőrzi a tantermek bezárását.
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Az épület használati rendje
Az épület főbejárata mellett címtáblát, a homlokzaton a Magyarország és az Európai Unió
zászlóját, az aulában a Magyarország és a Református Egyház címerét kell elhelyezni. Az
iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Református
Egyház címerével is el kell látni.
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:
● a közösségi tulajdont védeni, állagát megőrizni,
● a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
● az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni,
● az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
● a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
● a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Az előírásokat az iskola dolgozóival és tanulóival ismertetni kell.
A helyiségek és berendezésük használati rendje
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon
használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb
feladatainak ellátását. Ha az intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe
kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőnél írásban kell kérvényeznie a
használat céljának és időpontjának megjelölésével.
A tanári szoba a pedagógusok órákra, foglalkozásokra való felkészülésének, a nevelőtestületi
értekezleteknek a színtere. A tanári szobában tanuló és az iskolához nem tartozó külső személy
csak a pedagógus jelenlétében és engedéllyel tartózkodhat.
A tantermek és egyéb helyiségek takarítás utáni zárásáért a takarító felelős. A kulcsokat zárható
szekrényben, biztonságosan kell elhelyezni.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit tanítási időben és azután
is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a
terembeosztásban feltüntetett időben - kizárólag a szaktanár jelenlétében tartózkodhatnak.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett szabadidős tevékenység
esetén, felnőtt felügyelettel tartózkodhat az iskolában a Házirend betartásával.

85

A tanítás a felső tagozaton részben szakrendszerben folyik. A teremközi mozgást a tanulók
önállóan végzik.
A speciálisan felszerelt szaktantermeket (könyvtár, technika, informatika, kémia-fizika,
biológia, rajz, nyelvi terem és a tornaterem) a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő módon
kell használni.
Az osztály- és foglalkoztatási termek dekorálásáról az osztályfőnökök és a szaktanárok
gondoskodnak. A kabátokat az osztály számára kijelölt szekrényben kell tárolni. A
vagyonvédelem érdekében a szekrényeket zárva kell tartani.
A tornateremben a tanulók csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak, a felszereléseket,
eszközöket csak a szaktanár személyes irányításával használhatják. A tornaterembe csak tiszta
tornacipővel lehet belépni. Mindezek vonatkoznak az edzésekre és a sportfoglalkozásokra is. A
tornaterem igénybevételét az igazgató által jóváhagyott beosztási rend állapítja meg. A
tornaterem folyamatos nyitásáról - zárásáról az ott órát tartók gondoskodnak.
Az informatika-teremben, a tornateremben, a szaktantermekben, a könyvtárban, valamint a
szertárakban csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók. A termek biztonságos
zárása a szaktanárok feladata.
Az iskola aulája ünnepélyek, rendezvények, kiállítások, vetélkedők, foglalkozások színhelye.
Az iskola udvarán testnevelésórát, napközis csoportok részére szabadidős foglalkozást lehet
tartani. Jó idő esetén tanítás előtt a gyülekezés az udvaron történhet, és a nagyszünetet az
udvaron lehet tölteni. Az udvar tisztaságának megóvása minden tanuló kötelessége.
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet kivinni abból a
teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok)
másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (pedagógus, osztályfőnök) engedélyéhez
kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök,
elektronikus berendezések stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Ha az
alkalmazott 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 az igazgató aláírásával érvényes. Az
engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell
elkészíteni, melynek egyik példányát az igazgatói irodában kell leadni, másik példánya az
iskolatitkárnál kerül elhelyezésre és iktatásra. A berendezés visszaszolgáltatásakor az igazgatói
irodában elhelyezett példány megsemmisítésre kerül.
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Egyéb foglakozások célja, szervezeti formái, időkeretei
Szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal való fejlesztőfoglalkozás
A fejlesztés tervszerű, következetes megvalósításához a vezérfonalat az egyéni fejlesztési terv
adja, míg a megvalósulást a fejlesztési napló prezentálja.
Az integrációs program keretében végzett egyéni fejlesztőmunka a tanév elején
helyzetfelméréssel (bemeneti mérésekkel) kezdődik. Ez az egyénre szabott fejlesztési terv
összeállítását

megelőző

komplex

vizsgálat,

melyet

az

osztályfőnök,

szaktanárok,

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus végez minden tanulóval. A felmérések a sajátos nevelési
igényű tanulók esetében többek között kiterjednek a következőkre:
● alapkészségek,
● általános műveltség,
● tanulási képességek,
● tanulás iránti attitűd,
● tanulási stílus,
● szocializáció,
● társas kapcsolatok,
● viselkedéskultúra,
● emocionális tényezők stb.
A mérési eredmények értékelésekor az egyes területeken nemcsak a fejlesztést igénylő elemeket
emeljük ki, hanem a tanuló személyiségében meglévő erősségeket is, melyekre a
fejlesztőmunkát építhetjük. Fontos a szülőket is megnyerni partnerként a fejlesztéshez. A közös
beszélgetések hozzájárulnak a tanuló megismeréséhez.
A tapasztalatszerzést, a mérések elemzését követően kerülhet sor az iskolai pedagógiai folyamat
speciális tervezési dokumentumának, az egyéni fejlesztési tervnek az elkészítésére, mely arra
hivatott, hogy az egyéni sajátosságokhoz igazodva tudatosan, tervszerűen segítse az egyénre
szabott fejlesztést.
A fejlesztési tervben általánosan megjeleníthető tartalmi elemek lehetnek a következők:
● a tanuló adatai,
● bemeneti mérési és megfigyelési tapasztalatok,
● fejlesztési célok,
87

● fejlesztési területek,
● területenként a fejlesztési feladatok meghatározása.
Ezt követi a fejlesztési terv ismertetése a tanulók szüleivel, akik nyilatkoznak is annak
elfogadásáról. A tervet célszerű rövid időszakra, 2-3 hónapra tervezni. Természetesen a terveket
a tanév során módosítani lehet, hisz egy-egy bekövetkező változás ezt gyakran indokolttá teszi.
Az elkészített tervhez kapcsolják a terv teljesüléséről vezetett egyéni fejlődési naplót, mely a
megvalósulás folyamatát, tapasztalatait, eredményeit rögzíti, elektronikus dokumentumként
tárolható Az egyéni fejlődési naplót szervesen kiegészítheti a tanév során a gyerek által
elkészített produktumok gyűjteménye, portfólió is.
Használatával sokoldalúan és hosszabb időn keresztül nyomon követhető a tanulók
fejlődésének folyamata, a benne található dokumentumok segítségével a nevelő pontosabban,
átfogóbban tudja értékelni a tanuló teljesítményét. A pedagógusok, szülők, tanulók számára is
megtekinthető, az adott intézmény pedagógiai arculatának megfelelően alakítható és
folyamatosan fejleszthető, felhasználható a tanulók szöveges értékeléséhez.

Tanórán kívüli foglakozások, szakkörök
Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak
szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak kezdetén
lehet jelentkezni. A szakkörök indításáról, és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen
ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői szervezet véleményének
meghallgatásával az igazgató dönt.
A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig
tartanak. A foglalkozások időtartama heti 1 óra (45 perc) vagy heti 2 óra (2x 45 perc). Szakköri
tagságra a tanuló nem kötelezhető, de ha jelentkezett, akkor köteles rendszeresen részt venni a
foglalkozásokon. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott foglalkozásra, a
tanítási év végéig köteles azon részt venni.
Egy tanuló (az énekkaron és a sportkörön kívül) két szakkör tagja lehet. A szakköri tagsághoz
írásos szülői beleegyezés szükséges. Amennyiben a szakkör tagja magatartásával méltatlanná
válik a tagságra, év közben is kizárható.
Az alapképzést kiegészítő választható foglalkozások
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● Felkészítés tanulmányi versenyekre, sport- és egyéb versenyekre. (Minden nevelő
feladata.)
● Könyvtárhasználat (Kiemelt jelentőségű a tanulmányi versenyekre való felkészülésben,
a kulturális hátrányok leküzdésében.)
● Szakkörök (Minden tanévben igény szerint szerveződnek, figyelembe véve a
tantárgyfelosztást, a tanulók érdeklődését.)
● Helyt adunk a Csomasz Tóth Kálmán Református Művészeti Iskola foglalkozásainak
(hangszeres zene, képzőművészet).
● Sportfoglalkozások (sportkörök, tömegsport, sportszakkörök). A sportolási lehetőséget
valamennyi tanuló számára biztosítjuk.
● Az énekkar óratervi keretben, önkéntes alapon, térítésmentesen folyik.
● Internethasználat a tantermekben pedagógus jelenlétében engedélyezett.
● Felvételi előkészítő (Magyarból és matematikából.)
● Az iskolában a hit- és erkölcstan kötelező tantárgy. A tanulók hit- és vallásoktatását az
iskolalelkész és a hitoktatók végzik. A nem református felekezetű tanulók – a
keresztlevél és szülő írásbeli nyilatkozata alapján – felekezetüknek megfelelő
hitoktatásban részesülhetnek. A nem református hitoktatás megszervezéséért az
egyházak felelősek. A hitélet szervezését az intézményi lelkész végzi.
● Helyt adunk egyéb (tánc, karate stb.) térítési díj ellenében igénybe vehető
foglalkozásoknak is. Külső szolgáltatóval helyiségbérleti szerződés alapján.
Iskolán kívüli lehetőségek:
● a középiskolai felvételi előkészítőket rendszeresen látogatják tanulóink,
● a sportban kiemelkedő gyerekek különböző szakosztályok munkájában vesznek részt.
●

Tanulószoba és napközi otthon
A tanulószoba szervezése elsősorban az 5 - 8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi
időszak alatt működik, tanítási napokon az utolsó órát követően 16 óráig, az erre a célra kijelölt
tantermekben. A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az
önálló tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. Külön gondot
kell fordítani a hiányos felkészültségű tanulókra.
A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok:
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Az iskola alsó tagozatos tanulói napközi otthoni foglalkozásokon vesznek részt a szorgalmi
időszak alatt. A napközi otthon működésének rendjét az alsó tagozat munkaközössége állapítja
meg. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme
alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában
– az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A foglalkozások a
délelőtti tanítás végétől 16 óráig tartanak. A napközi otthoni foglalkozás célja a tanuláson kívüli
egyéb

szabadidős

tevékenységekben

való

részvétel

(pl.

kézműveskedés,

közös

könyvtárlátogatás stb.).

A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartásformája és rendje
A diákönkormányzat szervezete
A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A
diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában
a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. A diákönkormányzat - a
tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület által jóváhagyott - szervezeti és működési
rendje az intézményi SZMSZ mellékletében található.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. Minden osztályközösség két
küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily
módon önmaguk diákképviseletéről döntenek. A diákönkormányzat vezetőjét és helyettesét
a küldöttek titkos szavazással választják meg. A tanulóközösség választott vezetősége és tagjai
a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látják el.
Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A
diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
A diákközgyűlésaz igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy, szükség esetén két
alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói vagy - a diákönkormányzat
döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés
rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és
a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak
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munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket
intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik
megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia.
Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola
igazgatója kezdeményezi.
A diákönkormányzat munkáját segítő tanár felkérés alapján végzi tevékenységét. Feladata
a kapcsolattartás az iskola vezetésével, a tantestülettel. A diákönkormányzat vezetőjének
szóbeli vagy írásbeli megbízásakor jogosult a diákönkormányzat tantestület előtti képviseletére.

A diákönkormányzat jogköre
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a következőkben (Knt. 48.§ (4.):
● az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor,
● a Házirend elfogadásakor és módosításakor,
● az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed a (Knt. 48.§ (2.):
● saját működésére és hatásköre gyakorlására,
● a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
● egy tanítás nélküli munkanap programjára,
● tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
● vezetőinek, munkatársainak megbízására.
A diákönkormányzat a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt egy hónappal a
diákönkormányzatot segítő tanár útján kéri a nevelőtestület véleményét, illetőleg a
diákönkormányzat

szervezeti

és

működési

szabályzatának

jóváhagyását.

A

diákönkormányzatot segítő tanár a véleményezés tárgyát képező írásos anyagot, illetőleg a
szabályzattervezetet az igazgatónak adja át, aki gondoskodik annak nevelőtestület elé
terjesztéséről. A nevelőtestület véleményét, illetőleg a jóváhagyással kapcsolatos döntését az
igazgató írásban közli a diákönkormányzat képviselőjével. A diákönkormányzat a döntést hozó
értekezletére az igazgatót meghívhatja, illetőleg az igazgató azon részt vehet.
Az igazgató a működési szabályzatnak, az éves munkaterv tervezetének a tanulókat érintő
részét, valamint a házirend tervezetét a döntést hozó nevelőtestületi értekezlet előtt - lehetőleg
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két héttel korábban - írásban adja át a diákönkormányzat képviselőjének. Az igazgató a
diákönkormányzatot a tervezetek előkészítésébe bevonhatja, a diákönkormányzattól azokra
előzetesen javaslatot kérhet.

A diákönkormányzat működési feltételei
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan
működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az
intézményi SZMSZ és Házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen, előzetes
engedély alapján veheti igénybe. A diákönkormányzat anyagi támogatásáról a költségvetés
előkészítésekor az igazgató - a lehetőségekhez mérten - gondoskodik. Az iskolai
diákönkormányzat feladatainak ellátásához igénybe veheti az iskolatitkár irodájában található
telefont. Ennek használata során nem szabad megfeledkeznünk a takarékosságról. Az iskolában
működő diákönkormányzat az iskola költségvetésének terhére bonyolíthatja le levelezéseit.

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő tanár, illetőleg tanulók képviselője részére
biztosítani kell az iskola igazgatójához való bejutás lehetőségét minden olyan esetben, ha a
találkozást legalább egy munkanappal korábban kérte. Akkor is lehetőséget kell nyújtani a
személyes találkozásra, ha e határidő megtartására nem volt mód, feltéve, hogy az iskola
igazgatójának elfoglaltsága nem zárja ki a találkozót. Ezeket a rendelkezéseket az iskola
igazgatóhelyettesének tekintetében is alkalmazni kell.
Az iskola igazgatója legalább 15 munkanappal korábban köteles megküldeni írásban az iskolai
diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban az
iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg a véleményét kötelezően ki kell
kérni. Az átadást követő hét munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek
közösen megvitatják, és egyeztetik álláspontjukat.
Az iskola tanulóit érintő ügyekben a diákönkormányzat - a segítő tanár támogatásával - az iskola
igazgatójához, a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben az igazgatóhelyetteshez fordulhat.
A diákönkormányzat véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestület
értekezletén. A nevelőtestület értekezletére a diákönkormányzat tanuló képviselője is
meghívható.
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Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti
kapcsolattartás formája és rendje
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre.
A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb
számban vegyenek részt.
Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskolai sportszakkörök
működésének támogatásával biztosítja.
Az iskolai sportszakkörök, tömegsport és egyéb foglalkozások látogatottságáról a testnevelők
és a tanítók havonta kötelesek beszámolni az igazgatónak. Tanév végén írásbeli beszámolót
készítenek a rész - és összesítő felmérések eredményeiről, a versenyeredményekről, a tanulók
sportolási igényeiről, a lehetőségek kihasználtságáról.

Az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
● Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
● 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
● 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve módosító rendelkezései
● 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
● 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről.
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról és módosító rendelkezései
● Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. A tankönyvrendelés indítása a könyvtárellátó által működtetett
elektronikus

információs

rendszeren

http://tankonyvrendeles.kello.hu.
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keresztül

zajlik

az

alábbi

webcímen:

A tankönyvellátás célja és feladata
A 2013. évi CCXXXII. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint 4/2017. (IV.10.) EMMI rendelet
4. § (1) bekezdése szerint a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése, az iskoláknak
történő eljuttatásának megszervezése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a
Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül
(továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el. Az 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 6. §. (1) és (2)
bekezdése alapján az iskoláknak a Könyvtárellátóval tankönyvellátási szerződést kell kötniük.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek
a tanítási év során az iskola tanulói részére rendelkezésre álljanak (a továbbiakban: iskolai
tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és
a tanulókhoz történő eljuttatása. A tanulók számára a tankönyvek ingyenesen állnak
rendelkezésre (új tankönyv/munkafüzet vagy könyvtári kölcsönzés). Az iskolai tankönyvellátás
megszervezéséért és végrehajtásáért az iskola igazgatója a felelős. A tankönyvrendelés a
mindenkori hivatalos tankönyvjegyzékről történik. Az iskola értesíti a tanulók szüleit az iskolai
tankönyvellátás rendjéről, a tankönyvtámogatás elvéről az osztályfőnökök bevonásával, iskolai
hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján (www.komlostetoiskola.hu).
A tankönyvfelelős megbízása
Az igazgató bízza meg a tankönyv-rendelésben közreműködő személyt (továbbiakban:
tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A
feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a velük kötött
megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.

Tankönyvrendelés
Az iskolai tankönyvrendelést közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus
információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a
tanévenkénti:
● tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
● az alaprendelésmódosításának határideje június 30.
● a pótrendelés határideje szeptember 15.
● a státusmódosítás határideje október 1.
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Április 15-éig az intézmény igazgatója elkészíti a tankönyvrendelést a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembevételével. Az iskola igazgatója a Nemzeti
Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon csak olyan
tankönyvet rendelhet, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján
történt. Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új
kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi könyvek
közül rendelhet. A pedagógusok – a szakmai munkaközösségek véleményének hivatalos
kikérésével – az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban megválaszthatják a
tankönyvjegyzéken szereplő könyvek közül az alkalmazott tankönyveket, a segédleteket és
taneszközöket. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való
hozzájutást.
A Pedagógiai Programban rögzítettek a tankönyvválasztásnál érvényesek.
● Az eszközrendszer illeszkedjék a helyi tantervhez, segítse elő az abban foglalt
követelmények teljesítését.
● Olyan tankönyvcsaládokat kell előnyben részesíteni, amelyek átfogják az adott tantárgy,
műveltségi terület teljes képzési időszakát, és rendelkeznek a megfelelő tanulói, tanári
segédletekkel.
● Egy műveltségi terület tankönyveit lehetőleg egy tankönyvkiadótól kell beszerezni.
● Csak a követelmények teljesítéséhez felétlenül szükséges eszközöket vásároltassuk meg
a szülőkkel. Az időszakosan használt kiegészítő vagy speciális könyvek, szakanyagok
biztosítása a könyvtáron keresztül történik.
● A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló.
● Figyelembe kell venni az egyes osztályokban használni szándékozott tankönyvek
össztömegét.
● Tartalmilag és formailag is illeszkedjék a tanulók életkori sajátosságaihoz.
● A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más
felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, amennyiben az a
szülő fizetési kötelezettségével járna.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a
szülők megismerjék. Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott
osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra
beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon
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használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 14. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál - a tankönyvek
grammban kifejezett tömegére tekintettel - egyetértési joggal rendelkezik. A tankönyvrendelést
az igazgató hagyja jóvá.
Az iskolának legkésőbb június 10-éig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé
kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai
könyvtáros feladata.
Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:
● könyvtárból történő kölcsönzéssel,
● napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel biztosítsa.
A tartós tankönyvek kölcsönzésének és a kártérítésre vonatkozó szabályait az iskolai Házirend
tartalmazza.
Az iskolai tankönyvellátás rendjével kapcsolatos további szabályok tekintetében a rendelkező
törvények az irányadóak.
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Iratkezelési szabályzat
Az ügyintézés szabályai
Az ügyintézés irányítása, szervezése, ellenőrzése
Az ügyintézés az intézmény működésével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása. Az ügyintéző
az ügyet érdemben megoldó alkalmazott, aki az ügyet előkészíti a döntésre. Az ügyintézőt az
intézményvezető vagy helyettese jelöli ki. Az ügyirat az intézmény működése és az ügyintézés
során keletkező irat. Az iskolatitkár az érkezett iratot köteles a szignálására jogosult vezetőnek
bemutatni, aki kijelöli az ügyintézőt.
Tájékoztatás az ügyekben és az ügyiratok védelme
Az intézményben bármely üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást csak az ügyben eljáró
illetékes ügyintéző vagy az intézmény vezetője és helyettesei adhatnak. Tanulónak és
szülőjének (igazolt képviselőjének) a tanuló irataiba való betekintést úgy kell biztosítani, hogy
mások személyiségi jogait ne sértse. Hivatalos szerveknek adatokat és információkat csak
írásos megkeresés alapján, intézményvezetői engedéllyel lehet rendelkezésre bocsátani. Iratot
a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, munkahelyen kívül
tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak felelős vezetői engedéllyel lehet. Az iratok tartalmát
illetéktelen személy nem ismerheti meg, abba nem tekinthet be.
Az iskolatitkár iratkezelési feladatai:
● hivatali ügyek nyilvántartása, csoportosítása, rangsorolása,
● ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartása,
● küldemények átvétele,
● iratok iktatása,
● határidős ügyek nyilvántartása,
● iratok továbbítása az ügyintézőkhöz, kiadvány továbbítása, postai feladás,
● az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése,
● az elintézett ügyek iratainak irattárba helyezése,
● az irattár kezelése, rendezése, az irattári jegyzékek készítése,
● irattári iratselejtezés.
Az igazgatóhelyettes iratkezelési feladatai:
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● Szigorú elszámolás alá tartozó iratok, nyomtatványok nyilvántartása (törzslap,
bizonyítvány), elhelyezése, megőrzése.
● Az ügyvitel és az iratkezelés felügyelete.
Az intézmény ügyviteli és iratkezelési feladatait az intézményvezető (igazgató) irányítja, és
ellátja annak felügyeletét is.
Az ügyek nyilvántartási rendje
Az iktatókönyv és az ügyiratok vezetése
Az iktatókönyv iratnyilvántartó könyv, amely az intézmény működése során keletkezett
beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok nyilvántartására szolgál.
Az iktatókönyv pontos vezetésének célja, hogy az intézményi működés konkrét ügyeihez
tartozó ügyiratok bármikor visszakereshetők legyenek. Ennek érdekében a kézi iktatás céljára
olyan iktatókönyv-nyomtatványt kell használni, melynek oldalszámozása folyamatos, és
minden évben hitelesítetten kell megnyitni és lezárni. Az ügyek határidejének betartásáért a
kijelölt ügyintéző felel. A nevelési-oktatási ügyekben a leghosszabb elintézési határidő - ha az
intézményvezető más határidőt nem határoz meg -, 30 nap.
Az intézményi bélyegzők nyilvántartása
Az intézményvezető engedélye alapján készített hivatalos bélyegzőket az iskolatitkárnak kell
nyilvántartásba venni.
Az intézményi bélyegző nyilvántartási lapján fel kell tüntetni:
● bélyegző lenyomatát, kiadásának dátumát,
● a szervezeti egység, a használatára jogosult nevét és aláírását,
● bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét.
Az iskolatitkár gondoskodik – a bélyegzőt használók jelzése alapján – a sérült és elavult
bélyegző megsemmisítéséről, valamint az új bélyegzők beszerzéséről, valamint a bélyegzők
szétosztásáról. A bélyegző eltűnése esetén intézkedik a bélyegző felkutatásáról, illetve
érvénytelenítéséről. A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért, és a
hivatali munkával kapcsolatos, rendeltetésszerű és jogszerű bélyegzőhasználatért.
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Az iratkezelés feladatai
Az irat és az iratkezelés fogalma
Irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, rajz, kép, kotta, amely a
működéssel kapcsolatban bármilyen anyagon (papír, elektronikus adathordozó stb.), bármilyen
alakban, bármely eszköz felhasználásával és eljárással keletkezett, megnevezésétől függetlenül
(feljegyzés, előterjesztés, jelentés, tájékoztató, tervezet stb.). Az iratkezelés komplex
tevékenység, amely magába foglalja a következőket:
● az iratok készítését és szakszerű nyilvántartását,
● az ügykörök szerinti rendszerezést, a határidős válogatást,
● a mellékletekkel, összefüggő iratokkal való ellátást,
● az ügyintézők részére használatra bocsátást, kiadványozás utáni továbbítást,
● szakszerű és biztonságos megőrzést az irattárakban, az iratselejtezést, illetve levéltárba
adást.
Az ügyiratok másolatainak és másodlatainak kiadása
A másolat valamely eredeti iratról a keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg
és formahű), egyszerű (nem hitelesített), és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat
lehet. A másodlat a több példányban (egyidejűleg vagy eltérő időben) készült eredeti irat egyik
hiteles példánya, amelyet az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. Az
intézmény iratairól másolatot az iskolatitkár csak vezetői engedéllyel adhat ki. A másolatot „A
másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és az engedélyező aláírásával kell ellátni. Másodlatot kell
kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok, oklevelek stb.), azok
elvesztése vagy megsemmisülése esetén, a törzslap alapján.
Iratok érkeztetése és az iktatás
A küldemények átvétele
Az intézménybe érkezett irat, csomag átvételére azok az alkalmazottak jogosultak, akiknek erre
munkaköri leírásuk felhatalmazást ad. A küldemény érkezésének módjától (postai, hivatali
kézbesítés, futárszolgálat stb.) függetlenül kötelesek ellátni az átvétellel kapcsolatos teendőket.
Küldemények átvétele, és az átvétel igazolása
A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni a kézbesítő okmány és a küldemény azonosítási
jelének egyezőségét, a boríték, illetve a csomagolás sértetlenségét. Az átvevő a kézbesítő
okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumával ismerje el az átvételt.
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A küldemények érkeztetése és egyeztetése
A küldemények felbontása
Az intézmény részére érkező leveleket, iratokat és egyéb küldeményeket a vezető vagy a
feladattal megbízott személy bonthatja fel. Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a
boríték, csomagolás alapján megállapítható, hogy nem magánjellegű. Felbontandók azok a
levelek is, melyeken az intézmény neve mellett névre szóló címzés található, de a küldemény
hivatalos jellegű.
A küldemények egyeztetése
A küldemény felbontásakor egyeztetni kell a feltüntetett tartalom meglétét, ellenőrizni kell a
feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az esetlegesen felmerülő irathiány
okát a küldő szervvel tisztázni kell, s ennek tényét az iraton rögzíteni kell.
Egyéb iratkezelés
Bontatlanul kell átadni a szülői szervezetnek, diákönkormányzatnak érkezett iratokat. Ezek
kezelése az érdekelt kezdeményezésére történik. A névre szóló iratot, amennyiben hivatalos
intézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza kell juttatni az iratkezelőhöz.
Az iktatás rendje
Az iratok iktatási kötelezettsége
Az iktatás az iratkezelésnek az érkeztetés és a postabontás utáni fázisa. A központi iktatásnál
az egész intézményre egy helyen, folyamatosan és egy iktatókönyvben történik az iktatás. Az
iskolatitkár az iratokat a beérkezés napján, legkésőbb másnapján iktatja be. Az iktatókönyvet
az év végén, az utolsó iktatási számot követően aláhúzással, keltezéssel, aláírással és a hivatalos
bélyegző lenyomatával le kell zárni. Az elektronikusan keletkezett dokumentumok (haladási
naplók, csoportnaplók stb.) iktatószámot kapnak, de tárolásuk elektronikusan történik.
Az iktatószám
Az iktatás sorszámozása az első iktatószámtól megszakítás nélkül, folyamatosan halad, évente
az egyes sorszámmal kezdődik, a sorszám mögött az év megjelelölésével.
Az iktatás adatai
Az iktatókönyvben a következő adatokat kell nyilvántartani:
● az iktatás sorszámát (iktatószámot),
● a pontos beérkezési időt,
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● a küldő nevét,
● az irat témáját.
Irattározás és iratselejtezés
Az irattári és a levéltári anyag
Irattári anyagnak kell tekinteni az intézmény és jogelődjei működése során keletkezett iratokat,
valamint az iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, amelyekre ügyviteli szempontból még szükség
van. A levéltári anyag olyan iratállomány, amelyre az ügyvitelnek már nincs szüksége, de nem
selejtezhető történeti, gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, tudományos, műszaki, kulturális,
oktatási, nevelési vagy egyéb jelentősége miatt.
A kézi és az intézményi irattár
A kézi irattár az iratkezelő és az ügyintézők rendelkezésére álló iratok tárolóhelye. A 3 évnél
újabb ügyiratokat a kézi irattárban kell kezelni és őrizni az évek és iktatószámok sorrendjében,
jól zárható helyiségben. 3 év után az iratok átkerülnek az intézményi irattárba.
Iratselejtezés
Az iratselejtezést az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. Az intézményvezető által
megbízott selejtezési bizottság 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amit iktatás után
szintén az irattárban kell elhelyezni. Az iratok selejtezési ideje lehet 2, 5, 10, 15, 30, 75 év.
Vannak olyan fontos vagy történelmi szempontból nélkülözhetetlen iratok, amelyek nem
selejtezhetők.
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Az elektronikus és az elektronikus úton előállított
nyomtatványok kezelésének és hitelesítésének rendje,
adatkezelési szabályzat
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott

elektronikus

kapcsolatban

elektronikusan

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papíralapú másolatát:
● az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
● az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
● a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött
adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében,
továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A
mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag
az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes)
férhetnek hozzá.

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az iskolánkban használatos digitális napló (KRÉTA) elektronikusan előállított adatként
kezelendő.
Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az
adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása a KRÉTA szerverén történik. A
digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák
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tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők
értesítését.
A tanítási év végén a lezárt tanév naplóját elektronikusan tároljuk és iktatjuk az iratkezelési
szabályzatban meghatározottak szerint.
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A törzslapok és
bizonyítvány pótlapok nyomtatása után a záradékok felvitele kézzel is történhet.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan
órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás, vagy a tanulói jogviszony más
megszűnésének eseteiben. Az érintettek által megadott személyes adatokhoz - jellemzően az
oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. A
nevelési - oktatási intézményekben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg
kell felelnie a Rendeletnek, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
előírásainak. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója felelős.
Az iskolában keletkező, ill. az iskolába érkező elektronikus úton előállított papíralapú
nyomtatványok hitelesítését a következő személyek végezhetik:
● igazgató
● igazgatóhelyettes
● iskolatitkár
Az így hitelesített papíralapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.

Adatkezelési szabályzat
Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie
az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak.
Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai
adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de
ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes.
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Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi
pontokban részletezett módon.
Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
1.

az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
● igazgatóhelyettes,
● gazdasági ügyintéző,
● iskolatitkár,
● könyvtáros

2.

a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
● igazgatóhelyettes,
● gazdasági ügyintéző,
● iskolatitkár,
● osztályfőnökök,
● napközis, tanulószobás nevelők,
● fejlesztőpedagógus,
● könyvtáros,
● tankönyvfelelős

Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a Köznevelési törvény által engedélyezett
esetekben:
1.

az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait

továbbíthatja:
● igazgató,
● igazgatóhelyettes,
● gazdasági ügyintéző,
● iskolatitkár
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2.

az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel

összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény
igazgatója továbbíthatja.
A tanulók adatait a Köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:
1.

a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a

közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskolaegészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet,
a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézmény
igazgatója;
2.

a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet,

a gyermek- és

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai
szakszolgálat

intézményei,

a

KIR

működtetője,

a

szülő

részére

az

intézmény

igazgatóhelyettese;
3.

a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet,

a gyermek- és

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai
szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár;
4.

a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a
szülő részére az osztályfőnök;
5.

a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

Az alkalmazottak adatait a munkavállalók személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi
anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az
alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért, és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a
felelős.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az intézmény gazdasági ügyintézője a felelős
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Tanügyi nyilvántartások
Naplók, törzslapok, tanuló nyilvántartás
A beírási és foglalkozási napló
Az intézménybe felvett gyermekek (tanulók) nyilvántartására beírási naplót és tanuló
nyilvántartó könyvet kell rendszeresíteni, melyet az iskolatitkár vezet. Gyermeket, diákot akkor
lehet a tanuló nyilvántartó könyvből törölni, ha az elhelyezés vagy a tanulói jogviszony
megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. A pedagógiai
foglalkozásokról a feladatokat ellátó pedagógus a foglalkozási elektronikus (osztály vagy
csoport) napló megfelelő rovatának kitöltésével és aláírásával igazolja a nevelő-oktató munka
elvégzését. Az osztályfőnök vezeti az elektronikus osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a
bizonyítványt. Ha az intézményvezető másképp nem rendelkezik, vezeti a továbbtanulással
összefüggő nyilvántartást.
Törzslapok
Az iskola a tanulókról nyilvántartási lapot, törzslapot állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni az
iskola nevét, címét és az OM azonosítót, valamint a teljes tanulmányi időre:
● a tanuló tanév végi osztályzatait,
● ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat,
● a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket, záradékot.
A törzslap a KRÉTA felületéről nyomtatható. Az osztályfőnök a tanév végi osztályzatok,
vizsgaeredmények és a záradékok beírása után legkésőbb a szorgalmi idő végéig (augusztus
31.) kinyomtatja azt. A törzslap szigorú számadású nyomtatvány. A törzslap közokirat,
személyi, tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és az
igazgató által kijelölt 2 összeolvasó pedagógus a felelős. A megsemmisült vagy elveszett
törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok alapján – póttörzslapot kell kiállítani.
A tanulói nyilvántartások vezetése
Az intézményi dokumentumokban a jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbi adatok
tarthatók nyilván:
● a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága,
● állandó és ideiglenes lakáscíme és telefonszáma,
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● külföldi állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme, a jogosító okirat megnevezése,
száma,
● szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma,
● az esetleges balesetre vonatkozó adatok,
● a diákigazolvány száma,
● a tanulóazonosító száma,
● a TAJ száma.
Az adatok továbbíthatók a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat,
államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági és pedagógiai szolgálat részére. Az adatok statisztikai
célra felhasználhatók és a személyi azonosításra alkalmatlan módon átadhatók. A tanügyi
nyilvántartásokban a hibás bejegyzéseket áthúzással kell javítani úgy, hogy a bejegyzés
olvasható maradjon, és fölötte helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola
körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.
Bizonyítványok, jegyzőkönyvek
Bizonyítványok
A tanuló elvégzett tanulmányairól a tanév végi értékelést a törzslap alapján ugyanabba a
bizonyítványba kell bevezetni függetlenül az iskola- vagy iskolatípus-váltástól. A
bizonyítványban fel kell tüntetni az OM azonosítót és záradék formájában az esetleges vizsga
letételét. Az üres nyomtatványokat zárva kell tartani, hogy csak az igazgató és megbízottja
férjen hozzá. A rontott bizonyítványt meg kell semmisíteni. Az elveszett, megsemmisült
bizonyítványról kérelemre másodlat állítható ki, melyért illetéket kell leróni. Törzslap
hiányában, a nyilvántartások alapján, kérelemre pótbizonyítvány állítható ki, mely azt tanúsítja,
hogy a tanuló melyik évfolyamot, mikor végezte el. Ha minden nyilvántartás megsemmisül,
csak azt lehet igazolni, hogy a személy az iskola tanulója volt. (Ennek feltétele: a volt tanuló
írásban nyilatkozzon a tanévről, az évfolyamról, és csatolja volt tanárának vagy két
évfolyamtársának igazolását.)
Jegyzőkönyvek
Az intézményben jegyzőkönyvet kell készíteni azokban az alábbi esetekben:


ha a jogszabály előírja, vagy az intézményvezető elrendeli,



ha a nevelőtestület határozatot hoz (dönt, véleményez, javasol),



ha rendkívüli esemény indokolja.

107

A jegyzőkönyv tartalma
 Az elkészítés helye, ideje, a jelenlévők névsora.
 A napirendi téma, az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, nyilatkozatok, döntések,
határozatok.
 Aláírások (jegyzőkönyv vezetője, végig jelenlévő alkalmazott, intézményvezető).
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Záró rendelkezések
A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és más
munkavállalójára.

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása
A szabályzat tartalmát az intézményvezető helyettese köteles ismertetni a beosztott
munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény
valamennyi alkalmazottja számára a vezetőhelyettesi irodában. A vezetőnek gondoskodnia kell
jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt
szükséges.
Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: a fenntartó, a nevelőtestület, az iskola igazgatója, az
iskolai szülői szervezet, az intézményi tanács, a diákönkormányzat.
Jelen SZMSZ módosítása (legalább 20%-ának változtatása) csak a nevelőtestület elfogadásával
és a Knt. által meghatározott közösségek egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával
lehetséges. A jogszabálykövetés nem jelent automatikusan módosítási kötelezettséget, de
kiegészítést tesz szükségessé.

Az SZMSZ nyilvánossága
A teljes szöveg megtekinthető az alábbi helyeken:


igazgatóhelyettesi iroda,



könyvtár,



az iskola honlapja



Központi Információs Rendszer

A SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A hatályba lépés napja az SZMSZ
jóváhagyásának napja.
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Legitimáció
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a
Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményének kikérésével.
A Komlóstetői Református Általános Iskola Szülői Szervezetének képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Miskolc, 2020.
Tóth Andrea
a Szülői Szervezet elnöke
A Komlóstetői Református Általános Iskola Diákönkormányzatának képviseletében, és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Miskolc, 2020.

Dánfalviné Bata Mónika
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az iskola nevelőtestülete 2020.

elfogadta.

Kovácsné Pásztor Gabriella
igazgatóhelyettes
A Komlóstetői Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a Fenntartó
Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnökségének hivatalos képviselőjeként jóváhagyom.
Miskolc, 2020.

Ábrám Tibor
főgondnok
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A KOMLÓSTETŐI REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖNYVTÁRÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA

Miskolc
2020.
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A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár
•

feladatát és gyűjtőkörét.

•

kezelésének és működésének rendjét, feltételeit,

•

fenntartásának,

fejlesztésének,

gazdálkodásának

módját,

•

állományvédelmi eljárásait, használatának szabályait.

Küldetésnyilatkozat
Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata:
„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra
alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és
elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási
készségekkel fegyverzi fel, és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős
állampolgárként éljenek.”
NAT 2007 (243/2003. XII. 17. Korm. rendelet)
„A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A
hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási
formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár
használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés
érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját,
módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok
használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb
dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét.
El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az
interneten való keresés stratégiáját.”

Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény médiatára, oktatási helyszíne és
kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és pénzügyi szempontból a működtető
intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai
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programja megvalósításában, másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor
érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik.
Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információkat, amelyeket az iskola
oktatónevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési,
tárolási, átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordozók
használatához, ill. az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel.
Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető
forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként,
információs központként működik.
Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a
nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati
felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását.
Az iskolai könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre,
a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség
komplex és differenciált fejlesztésére.

A dokumentum elkészítésének jogszabályi és iskolai forrásai

A Komlóstetői Református Általános Iskola „Könyvtári szabályzata” az iskolai Szervezeti és
Működési Szabályzat része.

A dokumentum elkészítésének jogszabályi és iskolai forrásai:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (köznevelési törvény)



1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről



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



22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
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3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról



501/2013 (XII.29.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013. évi CCXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről



14/2001. (VII. 5.) NKOM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről



Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete a
tankönyvvé,

pedagógus-kézikönyvvé

nyilvánítás,

a

tankönyvtámogatás,

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


2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,



121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról16/2013. (II.28:)
EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről (tankönyvrendelet)



A Kormány 5/2020. (I.31.) kormányrendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI. 4) kormányrendelet
módosításáról



22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról



2012. évi CLII. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.



Az iskola által választott kerettantervek



Az intézmény Pedagógiai Programja

 A könyvtár státusza az alapító okiratban: TEÁOR 9101
 Előzményei: Komlóstetői Református Általános Iskola.
 Gazdálkodásra vonatkozó adatok: a Komlóstetői Református Általános Iskola, mint
önállóan gazdálkodó intézmény, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
központi támogatások felhasználásával. Fenntartója: a Tiszáninneni Református
Egyházkerület.
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A könyvtár azonosító adatai
A könyvtár a Komlóstetői Református Általános Iskola iskolai könyvtáraként működik,
Miskolcon az Olvasztár u. 1. sz. alatt. Tel.: +36/30/010 81 75
Létesítésének időpontja: 1987. augusztus 31.
Alapterülete: 96 m2
Helyiségek száma: 1
A fenntartó / működtető neve, elérhetősége: Tiszáninneni Református Egyházkerület
3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17. / Komlóstetői Református Áltlános Iskola 3533. Miskolc
Olvasztár u. 1.
A könyvtár státusza az alapító okiratban: iskolai könyvtár
Az intézmény alapító okiratában a következő – a könyvtárra vonatkozó – szakfeladatok
szerepelnek:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

A könyvtár pecsétje: formája kör, 20 mm átmérőjű. A pecsét tetején az intézmény neve
található: Komlóstetői Református Általános Iskola, lent középen Könyvtár felirat, a
pecsét közepén az iskolacímer látható.

A könyvtár fenntartása és felügyelete
A könyvtár a Komlóstetői Református Általános Iskolában működik, fenntartója a
Tiszáninneni Református Egyházkerület 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.
Az iskolai könyvtár az intézmény szerves része, amely a mindenkor érvényes könyvtári
jogszabályok szerint működik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az
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iskola és a fenntartó vállal felelősséget. A könyvtár működését az iskola igazgatója
ellenőrzi.

A könyvtár elhelyezése, működési feltételei
A könyvtár 1 helyiségből áll, az oktatási intézmény alagsorában. Megfelelően zárható,
oda csak a könyvtáros tudtával lehet belépni.
A könyvtár nagysága: 96 m2
A könyvek elhelyezése szabadpolcon történik. Az állomány egy része a szaktantermekbe
kerülhet. A folyóiratok a tanári szobában illetve a könyvtárban találhatók. A raktári
rendet a Könyvtári Raktározási Táblázat alapján az Egyetemes Tizedes Osztályozási
rendszer alapján kell kialakítani. A csak helyben használható kézikönyvek külön polcra
helyezendők. Az állomány részei: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom, kötelező
olvasmányok, mesék, pedagógiai szakirodalom, új könyvek, helytörténet, oktatási
segédanyagok, versek, ünnepek.
Letéti állomány a fejlesztő pedagógiai szaktanteremben. Az audiovizuális
dokumentumok zárható szekrényben vannak.

Az iskolai könyvtár működése
Az iskolai könyvtár működését szabályozó dokumentumok:
KÖNYVTÁR

ISKOLA
-

alapító okirat

- alapító okirat

-

helyi pedagógiai program

- könyvtár-pedagógiai program

-

helyi tanterv

- munkaterv, éves óraterv

-

intézményi SZMSZ

- könyvtári SZMSZ

-

Házirend

- könyvtárhasználati rend

-

Minőségirányítási program

- küldetésnyilatkozat

-

Munkaköri leírás

-gyűjtőköri,

katalógusszervezési, tankönyvtári szabályzat
•

az iskolai könyvtárat felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező könyvtáros
tanár vezeti,
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•

a gyűjteményt a tanulók, és pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell
fejleszteni,

•

a könyvtár minden könyve (a kézikönyvek kivételével) kölcsönözhető, az
audiovizuális, illetve számítógépes dokumentumokat csak a pedagógusok
irányításával lehet használni, a folyóiratokat és a kézikönyveket pedig helyben
olvasásra szánjuk,

•

a tanulók és a dolgozók könyvtári nyilvántartása a Szirén számítógépes könyvtári
kölcsönzési rendben történik,

•

a dokumentumok feldolgozása a Szirén számítógépes könyvtári rendszerén
keresztül történik

•

a vásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat nyilvántartásba kell venni, és
gondozni kell.

A könyvtár működésének célja
•

segítse elő az oktató-nevelő munkát, a könyvtárhasználók általános műveltségének
kiszélesítését

•

a rendelkezésre álló dokumentumokkal biztosítsa a szakmai munka színvonalának
szinten tartását és fejlesztését

•

a folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új,
modern ismereteket

Az iskolai könyvtár feladatai
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos
feladata az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az
iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja
dokumentumait.
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának
megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak
elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény
könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egysége.
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Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az
információkat és információhordozókat, melyekre az oktató-nevelő tevékenységhez
szükség van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók
használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a
könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel.

Iskolai könyvtárunk alap- és kiegészítő feladatai
Iskolai könyvtárunk alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
•

gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása a nevelők és a tanulók részére,

•

tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,

•

az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,

•

egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,

•

könyvtári dokumentumok kölcsönzése, számítógépes információhordozók elérésének
biztosítása

•

tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése a tanulók számára,

•

a könyvtári állomány fejlesztése a pedagógiai programnak megfelelve, a tanulók és a
pedagógusok igényeinek figyelembevételével történik.

•

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai:

•

a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,

•

a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,

•

számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,

•

médiatár működtetése,

•

tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól,

•

más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
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•

részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

részvétel az

iskolai tankönyvellátásban

A gazdálkodásra vonatkozó adatok
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az
intézmény a költségvetésben biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg
megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, azaz a pedagógiai programban
meghatározott dokumentumszükséglet financiális oldalának összehangolása a könyvtári
költségvetéssel. A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtár
rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.
Az iskolát gazdaságilag felügyelő szervezet gondoskodik a napi működéshez szükséges
eszközökről, irodaszerekről, szociális feltételekről.
A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtárvezető feladata. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtár
vezetője felelős. Ezért a könyvtári keretből történő vásárlás csak a tudomásával
történhet.

Az iskolai könyvtár kapcsolatai más könyvtárakkal,
szolgáltatóintézményekkel (szaktanácsadás, szakmai mk.),
segítő szolgáltatások
Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás,
továbbképzés, pedagógiai tájékoztatás, módszertani útmutatás) segíti az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
valamint fiókkönyvtárai, a Református Pedagógiai Intézet. Szakmai összefogást,
érdekképviseletet, tapasztalatcsere és továbbképzési lehetőséget nyújt tagjainak a
könyvtárostanárok szakterületi szervezete és a Könyvtárostanárok Egyesülete.
Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart:
•

a város iskolai könyvtáraival,

•

a Református Pedagógiai Intézettel,
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•

a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, valamint fiókkönyvtáraival.

Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői jegyzéken szereplő
szakember végzi.

Könyvtári munkafolyamatok
Állománygyarapítás
Az iskolai könyvtár vétel és ajándékozás útján gyarapszik. A könyvtáros
állománygyarapítási munkája során végrehajtja az iskolaigazgató utasításait, figyelembe
veszi a nevelőtestület és az ifjúság képviselőinek véleményét. Az iskolai könyvtár
állományában csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Az
állomány gyarapítására szolgáló pénzösszeget az iskola költségvetésében kell
előirányozni. A könyvbeszerzésre fordítható pénzt az iskola, illetve a könyvtáros az év
folyamán fokozatosan használja fel. A vásárlás egész évben folyamatosan történik.
A könyvbeszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros felelős, tudtán kívül az iskolai
könyvtár számára könyvet, más könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat.

A könyvek állományba vétele és védelme
A könyvtár köteles minden dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba venni (3/1975.
(VII.17.) KM-PM sz. rendelet, az alkalmazásához készült 1978/MK (V.5.) sz. rendelet
és a 2. MSZ 3448-78. szabvány szerint, hogy ennek alapján az állomány egészének
darabszáma és értéke, az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható és
ellenőrizhető legyen.
A könyveket a leltárba vétellel egy időben az érvényben lévő könyvtári szabályok
szerint el kell látni az iskola bélyegzőjével, és leltári számmal.
Az audiovizuális dokumentumok egyedi nyilvántartásba kerülnek (CD, DVD), leltári
számuk előtt AV megjelölést kapnak.
A dokumentumokat 2005 óta a SZIRÉN számítógépes nyilvántartási rendszerben
kezeljük.
A nevelői kézipéldányokról, tankönyvekről, gyorsan avuló tartalmú vagy egy ívnél
kisebb terjedelmű kiadványokról (vagy amit a könyvtáros annak ítél: pl. ajándékkönyvek
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esetében) mint ideiglenesen megőrzendő dokumentumokról összesített, azaz brosúra
leltárt kell vezetni.
Ez utóbbi anyagok nem leltárkötelesek.
A könyvtárba minden tűzvédelmi óvintézkedést meg kell tenni (kézi poroltó). A
könyvtár jól szellőztethető, a könyvek védelme érdekében elsötétíthető. A könyvtárban
étkezni, dohányozni és nyílt lángot használni tilos!
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével
okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy
kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori
beszerzési értékét kell megtéríteni és az összeget az iskola pénztárába kell befizetni. Az
ilyen módon befizetett pénzösszeg kizárólag újabb könyvtári dokumentum beszerzésére
használható fel.
A könyvtár tisztaságára ügyelni kell. A könyvekbe firkálni tilos, könyvrongáló csak
helyben olvashat.
Az iskolai könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi műhelye, ezért fegyelmezett
magatartást kérünk mindenkitől!

Az állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása (katalógusrendszer) (a katalógusszerkesztési szabályzat
mellékletben) található.

A könyvtár használata
•

az iskolai könyvtárat használhatja az iskola minden dolgozója és az iskola tanulói,

•

a könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával, a számítógépes kölcsönzési
nyilvántartóba való felvétel után szabad kivinni, a kölcsönzési idő 3 hét, a tankönyvek
kölcsönzési ideje egy tanítási évre szól.

•

Az iskola tanulói legfeljebb 3 könyvet kölcsönözhetnek ki.(Tankönyveket kivéve.)

•

az iskolai könyvtár használata az iskola tanára és dolgozói, valamint tanulói számára
térítésmentes, a könyvtárhasználók a könyvtárat kölcsönzési időben látogathatják, a
nyitva tartási idő további részében a pedagógusok szakmai jellegű igényeinek
kielégítése, valamint könyvtári foglalkozások tartása lehetséges,
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•

a nyitva tartási és kölcsönzési idő lebontását, valamint az adott és kiemelt feladatokat
a működési szabályzat melléklete tartalmazza. (Minden tanítási évben újra lebontva)

Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében,
lebonyolításában. Az iskolai könyvtár, illetve a könyvtáros-tanár feladatai ebben a
folyamatban:
•

követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott tankönyvek
számát, követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, év végén ezeket a
tankönyveket begyűjti, tárolja, szelektálja.,

•

tanév közben az iskolába érkező új tanulók számára használt tankönyvet biztosít.

•

a pedagógusok számára beszerzett tankönyveket, tanári kézikönyveket bevételezi a
brosúra leltárba.

•

az iskolai könyvtár az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett
tankönyveket bevételezi a brosúra leltárba. Azokat év végén begyűjti, tárolja, selejtezi,
majd kikölcsönzi – egyedi nyilvántartás alapján- a rászoruló tanulóknak.

A tankönyvellátással kapcsolatos könyvtári feladatok Tankönyvtári szabályzatban
olvashatók.

Az állomány apasztása, törlése
A könyvtár állományából folyamatosan, legalább évente egyszer ki kell vonni a tartalmi
szempontból elavult, fölöslegessé vált vagy természetes elhasználódás következtében
alkalmatlanná vált dokumentumokat és gondoskodni kell a törlés engedélyezéséről, a
dokumentum-nyilvántartásból, a számítógépes nyilvántartásból, valamint a
katalógusokból történő kivezetéséről.
A selejtezendő, törlendő dokumentumokról jegyzéket kell készíteni, melyen fel kell
tüntetni:
•

a leltári számot,

•

a darabszámot,

•

a mű címét, szerzőjét,

•

a mű értékét, a törlés okát.

A törlendő dokumentumok igazgatói jóváhagyás után kerülnek selejtezésre.
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Állományellenőrzés
Az állomány revízióját a 3./1975.(VII.17.) KM-PM számú együttes rendelet és az ezt
kiegészítő együttes irányelv (a MK.1978./9. száma) alapján kell végrehajtani.
Az állományellenőrzés az iskolában 2 évenként esedékes (kevesebb, mint 10000 kötettel
rendelkezik a könyvtár). Módja: számítógépes ellenőrzés (Szirén), fordulónapi leltárral,
szorgalmi időn túl. Leltározás előtt leltározási ütemterv készül, 2-3 fő végzi a leltározást,
a leltározás végén összegző jegyzőkönyv készül. A leltárba vett könyvekbe dátumpecsét
kerül. A kölcsönzés során elvesztett, megrongált dokumentumokat ugyanolyannal, vagy
hasonló jellegű, értékű művel kell pótolni.
A könyvtár revízióját a könyvtáros kezdeményezésére az iskola igazgatója rendeli el,
kivéve személyi változás esetén, amikor az átvevő könyvtáros kezdeményezheti.
A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az igazgató és
a gazdasági ügyekért felelős vezető a felelős.

Az iskolai könyvtár állományegységei
•

kézikönyvek (csak helyben használhatók, vagy tanár kölcsönözheti ki órai
munkához)
– elkülönített állományrészben, szabadpolcon található

•

AV-anyagok (csak helyben használhatók, vagy tanár kölcsönözheti ki órai
munkához)

•

•

ismeretterjesztő könyvek (szabadpolcon raktári rendben)

•

szépirodalmi művek (szabadpolcon raktári rendben)

mesekönyvek
•

újdonságok

•

szótárak

•

tanári segédkönyvtár

•

tankönyvek, munkafüzetek (tantárgyanként szétválogatva)

•

raktári rész: ingyenes tankönyvek példányai tankönyvenként, alsó – felső tagozati,
évfolyamonkénti és tantárgyi elrendezésben

•

letét: fejlesztő szaktanteremben
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Állományfeltárás
A dokumentumok 100%-os feltártságúak a Szirén könyvtári program segítségével, a
tanulók is ebben kereshetnek. Iskolánk honlapjáról is elérhető a könyvtári rendszer.
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Záró rendelkezések

Jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) csak a nevelőtestület hozzájárulásával
módosítható, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
A módosítás az SZMSZ legalább 20 %-nak megváltoztatását jelenti, a jogszabálykövetés
nem jelent automatikusan módosítási kötelezettséget, de kiegészítést tesz szükségessé

A szabályzat elfogadása : 2020. szeptember 1.
Az SZMSZ elfogadásának napjától kezdve lép hatályba.

Dátum: Miskolc, 2020.

Aláírások:

Kovácsné Pásztor Gabriella

Szendrei Gyula. .
igazgató

könyvtárostanár

………………………………..
a nevelőtestület képviseletében

Gyöngyösi Loretta

Tóth Andrea

Diákönkormányzat vezetője

a Szülői Szervezet elnöke
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Mellékletek
Az iskola könyvtár gyűjtőköri szabályzata
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános könyvtár, amely
megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a
dokumentumokat, amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.
A tanulók részéről teljességre törekvően, a pedagógusok részéről értékelő válogatással
gyűjt.
A gyűjtőkört befolyásolja még a tantárgyi követelményrendszer, a tehetséggondozási és
felzárkóztatási program.
A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai:
•

Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról

•

Nemzeti alaptanterv

•

Az iskola pedagógiai programja

•

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

•

Az 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

A könyvtár állományát a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet gyűjtőköri alapelveihez, és az
adott oktatási és nevelési intézmény feladataihoz és szükségleteihez igazodva
folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti. A könyvtár állományának 40 %-a
szépirodalom és 60 %-a szakirodalom.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők
Az iskola szerkezete Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola. Az iskola nevelésioktatási céljai a Pedagógiai Programunkban meghatározottak. A kultúra és a műveltség
átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény által előírt Nemzeti
alaptanterv művelődési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi szinten
évfolyamokra, témákra, tanítási órákra bontva.
A tantárgyi követelményrendszert, a tehetségfejlesztés és a felzárkóztatás feladatait az
iskola helyi tanterve részletesen meghatározza.
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A gyűjtés szintje és mélysége
Iskolai könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta
lehetőségeknek megfelelően.
Az iskolai könyvtár fő-gyűjtőkörébe tartoznak:
•

az oktató-nevelő munkában felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek,
lexikonok, enciklopédiák, szótárak, amelyek a könyvtár állományának 10 %-át teszik
ki,

•

általános és szaklexikonok

•

általános és szakenciklopédiák

•

egy- és többnyelvű szótárak

•

fogalomgyűjtemények

•

szaktudományok kézikönyvei, összefoglalók

•

adattárak

•

térképek, atlaszok

•

a tantestület, a szakmai munkaközösségek által elfogadott tartós tankönyvek és a
hozzájuk kapcsolódó tanári kézikönyvek (ld. tanári kézikönyvtár)

•

nem nyomtatott alapú ismerethordozók (CD, DVD, CD-rom, multimédia, videofilmek)
közül a tantárgyaknak és életkornak megfeleltetett féleség, valamint műsoranyag.

•

pedagógiai és társadalomtudományi művek az alapfokú oktatásnak megfelelően,

•

az iskolában oktatott tantárgyaknak megfelelő tudományok legfrissebb eredményeit
összefoglaló művek ismeretterjesztő szinten: az oktatásban felhasználható művek
iskolatípusnak megfelelően, figyelembe véve minden tantárgy igényeit,

•

a magyar nyelven megjelent művek (az állomány 90 %-a), kivételt képeznek a
nyelvoktatáshoz kapcsolódó idegen nyelvű szak- és segédkönyvek, tankönyvek (10
%),

•

a magyar nyelven megjelent művek közül főként a meséskönyvek, a magyar- és
világirodalom klasszikusai,

•

antológiák (vers, mese, novella)

•

házi és ajánlott olvasmányok megfelelő (5-7 kötet ) példányszámban

•

népköltészeti alkotások

•

nemzeti antológiák

•

nevelési program megvalósításához szükséges alkotások, műsoranyag

•

mesegyűjtemények, képeskönyvek
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•

értékes ifjúsági és gyermekirodalom válogatva

•

idegen nyelvű (főként angol és német „rövidített”) szépirodalom

•

a tehetséggondozás, felzárkóztatás módszertani irodalma

•

az alkalmazott pedagógiai, lélektani, szociológiai művek

•

a műveltségterületek, kereszttantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei

•

a tanításon kívüli foglalkozások (szakkörök, napközis foglalkozások, kézműves
foglalkozások, sport, stb.) segédlettei

•

az intézménnyel (- típussal) kapcsolatos statisztikai, jogi gyűjtemények

•

oktatási intézmények tájékoztatói, pályaválasztási tájékoztatók

•

helytörténeti munkák a teljesség igényével,

•

a diákönkormányzat működését segítő kiadványok,

•

az iskola működését segítő szakmai művek,

Mellék gyűjtőkör
A fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok, köre:
•

a tananyaghoz közvetlenül nem kapcsolódó, a szélesebb tájékozottságot elősegítő
dokumentumok,

•

azok az értékes szépirodalmi alkotások, amelyek a tantervi anyag tanításához
közvetlenül nem kapcsolódnak, és amelyek a tanulók és a pedagógusok szabad
idejének kulturált eltöltéséhez szükséges értékes, szórakoztató irodalom,

•

a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái,

•

a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.

A gyűjtés nyelve
A könyvtár gyűjtőkörébe magyar nyelvű dokumentumok tartoznak, kivéve az iskolában
tanított nyelvek oktatásához szükséges dokumentumok, folyóiratok, könyvek, oktatási
segédanyagok, CD-k, DVD-k, oktatóprogramok.
A gyűjtés földrajzi határterülete
A könyvtár gyűjtőkörébe a Magyarországon megjelent dokumentumok tartoznak,
kivételt képeznek a nyelvoktatáshoz szükséges dokumentumok, illetve külföldi
partneriskolától, vagy egyéb intézménytől ajándékba kapott dokumentumok.
Beszerzendő példányszám:
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Féleség

Darabszám

1 – 1 példány
Lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, jogszabályok, stb.

Házi- és ajánlott olvasmányok

3 – 5 példány

Nyelvkönyvek, szótárak, atlaszok

1 példány

Egyéb dokumentumok

1 – 3 példány

Az állomány elhelyezése
Szabadpolcon
A könyvtár helyiségében elhelyezett, minden látogató által használható állomány. Az
állomány területileg jól elkülönítve a csak helyben használható kézikönyvtárra és a
kölcsönözhető állományra oszlik. Jól látható helyen, külön állományt képezve kell
elhelyezni a tanulók és szülők részére nyilvános iskolai dokumentumokat (szmsz.,
házirend stb.).
Letéti állományok
Az iskolai tanulócsoportok (osztályok napközis csoportok) részére tartós, mindennapi
használatra kiadott, az osztálytermekben elhelyezett állomány; az iskola vezetőségének
munkáját segítő, az iskolavezetés közvetlen rendelkezésére bocsátott állomány, mely az
épületből - a felelősségi szabályok betartása mellett - kikölcsönzés nélkül is elvihető.
Tartós kölcsönzésre kiadott könyvek
A pedagógusok részére tartós használatra kiadott szakirodalom, a rászoruló tanulók
részére tartósan kölcsönzött tankönyvek állománya
Segédkönyvtár
A könyvtár helyiségében elhelyezett, a könyvtárosi munkát közvetlenül segítő állomány
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Könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályzat
A könyvtár tagja lehet: a Komlóstetői Református Általános Iskola minden beiratkozott
tanulója és dolgozója.
Beiratkozás
Személyesen, az olvasó diák- vagy személyi igazolványa, egyes adatok esetében pedig
az olvasó közlése alapján. A beiratkozás addig érvényes, amíg a tanuló az iskolába jár,
vagy az intézmény dolgozója..
A könyvtárba beiratkozott személy vagy a kezes adataiban bekövetkezett változásokat 8
napon belül be kell jelenteni.
Nyitva tartás
A könyvtár nyitva tartása heti 22 óra, ami tanévenként változó időpontban van. A
könyvtári órák a könyvtár ajtaján es a tanári szobában minden tanév elején
kifüggesztésre kerülnek.
A könyvtár használatának rendje
A könyvtár használatára jogosít fel a beiratkozás. A könyvtár teljes állományát az
olvasóteremben bocsátja az olvasók rendelkezésére. (A kézikönyvtár is). A CD-ROM
adatbázisok igénybevételére, illetve az internet használatára csak a beiratkozott olvasó
jogosult. A könyvtárban való tartózkodás alatt a társadalmi együttélés szabályai
értelmében fokozottan ügyelni kell a csendes, a többi olvasót nem zavaró viselkedésre.
A könyvtári dokumentumokba bármiféle bejegyzést tenni, a lapokat behajtani, vagy
megcsonkítani nem szabad.
Szolgáltatások
A könyvtár szolgáltatási ingyenesen igénybe vehetők igénybe.
Az iskola könyvtár kölcsönzési rendje
1. A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
2. A kölcsönzéseket számítógépes nyilvántartásban vezetjük.
3. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben
kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.
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4. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
5. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak
6. Nem kölcsönözhetőek pl. a könyvtárritkaságok, régi könyvek, kézkönyvek
7. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 21 nap, nevelőknél az adott tanév vége.
8. Az iskola tanulói legfeljebb 3 könyvet kölcsönözhetnek ki (kivételt képeznek a
kötelező olvasmányok)
9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a
könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja,
köteles másik példányról gondoskodni.
11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem
rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári
tartozásokat rendezni kell.
13. A könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem
használatára. A nyitvatartási időt a könyvtár működési szabályzata alapján a
könyvtáros munkaterve határozza meg.
14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.
Helyben használat
Az iskolai könyvtár állományában meglevő dokumentumok az alábbiak kivételével
kölcsönözhetők:
■ olvasótermi, kézikönyvtári állományrész;
■ folyóiratok;
■ egyetlen példányban meglevő, ritka, már be nem szerezhető nyomtatott vagy kétírásos
művek;
■ CD-ROM adatbázisok
A helyben használható dokumentumokat a nevelők, indokolt esetben a tanulók egy-egy
tanítási órára, valamint a könyvtár zárása és nyitása közötti időszakban
kikölcsönözhetik.
Csoportos használat
Osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros, vagy a nevelők órákat,
foglalkozásokat tarthatnak. Ezen programok megtartásához a könyvtáros szakmai
segítséget ad, valamint egyes órákat és foglalkozásokat ő tart. A könyvtár órarendszerű
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tanítás számára nem vehető igénybe, mert ez akadályozza a könyvtár működését. A
könyvtárba élelmet, italt tilos bevinni.
A könyvtárban kulturált viselkedéssel kell nevelni az olvasókat. Rendbontó olvasó a
könyvtárban nem tartózkodhat.
Számítógép használat
A számítógépek használata a könyvtárba beiratkozott tanulók és pedagógusok részére a
nyitvatartási idő alatt folyamatosan igénybe vehető. A számítógépek használatának
szabályai a könyvtárban kifüggesztve olvashatók.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai
•

A Könyvtáros a tájékoztató munka keretében információkat nyújt a tanítás-tanulás
folyamatában felmerülő problémák megoldására.

•

Témafigyelés, a könyvtáros alkalmanként szakirodalmi témafigyelést végez a
nevelőtestületi értekezletek, tanári, tanulói pályamunkák elkészítéséhez.

•

Ajánló bibliográfiák készítése tantárgyakhoz, nevelési értekezletek felkészüléséhez.

•

Segíti a tanulókat a versenyekre való felkészülésben
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Könyvtárostanár munkaköri leírása
A munkakör neve: könyvtárostanár
Közvetlen felettese: az igazgató
Munkáltatói jogkör gyakorlója: az igazgató
A munkakör célja:
Az iskolai könyvtáros feladata az intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó
hagyományos és elektronikus hordozókon megjelentetett szakirodalom, a kötelező iskolai
irodalom gyűjtése, feldolgozása, a felhasználóknak a rendelkezésére bocsátása.
A munkakör betöltőjének feladatai:
-

Fokozottan ügyel az intézmény pedagógiai programjához illeszkedő kiadványok
gyűjtésére.

-

Figyelembe veszi a munkaközösség-vezetők, illetve szaktanárok javaslatait.

-

A helyi adottságokat figyelembe véve megtervezi és megszervezi a nyitva tartást, a
kölcsönzési időt, a szaktárgyak keretében tartandó órákat beilleszti a munkarendbe a
szaktárgyat tanító pedagógussal együttműködve.

-

Felelős az évi költségvetésben biztosított keret hatékony felhasználásáért.

-

A beszerzett dokumentumokat bevételezi, az intézmény pecsétjével ellátja, lehetővé
teszi a tartalmi kereshetőséget (katalogizálás, tárgyszavazás stb.)

-

Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről.

-

Együttműködik az elektronikus úton történő tájékoztatás érdekében az intézmény
rendszergazdájával.

-

Feladata a kölcsönzés, tájékoztatás, könyvbemutató, könyvtárismertető órák
megtartása, a raktári rendezés.

-

Feladata a katalógusok szerkesztése (adott esetben elektronikus úton), bibliográfiák
szerkesztése, irodalomkutatás.

Specifikus munkaköri felelősségek, kötelességek:
-

Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért.

-

Fokozott figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet megteremtésére.

-

A könyvtár leltári állományáért felelősséget visel a Munka Törvénykönyve és a Kjt.
által meghatározott mértékben.

Hatáskör és jogkör:
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Jogosult a kilépő munkatársak könyvtartozásának értékét az igazgatóval/intézményvezetővel
közölni annak megtérülése érdekében.
A munkakör fő kihívásai:
Folyamatos figyelemmel kell kísérni a szaktárgyak és a könyvtári-könyvtárpedagógiai
újdonságokat, változásokat. A raktári munka fizikai megterhelését figyelembe kell venni.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: a 2011.évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 3.
sz. melléklete szerint
A munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat, készségek, képességek: fizikai teherbíróképesség,

valamint

jó

kommunikációs

és

együttműködési

készség

a

szaktárgyi

pedagógusokkal.
Elvárt kompetenciajellemzők-szintek, magatartásjellemzők: barátságos, készséges attitűd.
A munkavégzés helye: Komlóstetői Református Általános Iskola
Munkaidő,

munkarend:

a

Köznevelési

Törvényben

meghatározottak

szerint

a

munkaszerződésben foglalt munkakörének megfelelően.
Elfogadja és magáénak vallja a Magyarországi Református Egyház közoktatási
intézményeiben dolgozó pedagógusok számára készült Etikai Kódex alapelveit, és
életvitelével példát mutat a rábízott tanulóknak. Magatartásával, munkájával, megjelenésével,
az iskola minden dolgozójával, a tanulókkal való kapcsolatával köteles elősegíteni az iskola
nevelési-oktatási céljainak megvalósítását, a jó munkahelyi légkör kialakítását!
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, mellyel felettese átmenetileg megbízza.
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.
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Katalógusszerkesztési szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum-leírás) és
tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza:
-

raktári jelzetet,

-

a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat,

-

ETO szakjelzeteket,

-

tárgyszavakat.
A dokumentum leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait
(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A
bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás
forrása mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt
adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:

-

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat

-

szerzőségi közlés

-

kiadás sorszáma, minősége

-

megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve

-

oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret

-

(sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)

-

megjegyzések

-

kötés: ár

-

ISBN-szám
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási
adatok megválasztását szabványok rögzítik.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:

-

a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületi név vagy a mű címe),

-

cím szerinti melléktétel ( a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános jelentésű
szó)
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-

közreműködői melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó)

-

tárgyi melléktétel
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.
Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat
Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint: a betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím
alapján)
Dokumentumtípusok szerint: Könyv
Formája szerint: számítógépes (SZIRÉN program)
Betűrendes leíró: Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján.
Szakkatalógus: Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján.
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: - az észlelt
hibák azonnali kijavítása,
Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással
vesszük nyilvántartásba. A SZIRÉN program megvásárlása óta (2005) a régi anyag
számítógépes feldolgozása is megtörtént.
A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása:
A program elnevezése: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer (Szirén9.0)
Készítő neve: Mohai Lajos
Üzembe helyezés dátuma: 2005.
A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.
Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését az iskolai
könyvtáros végzi. .A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik.
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Tankönyvtári szabályzat
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
● Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
● 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
● 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve módosító rendelkezései
● 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
● 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről.
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról és módosító rendelkezései
● Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. A tankönyvrendelés indítása a könyvtárellátó által működtetett
elektronikus

információs

rendszeren

keresztül

zajlik

az

alábbi

webcímen:

http://tankonyvrendeles.kello.hu.
Tartós tankönyv fogalma: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több
tanéven keresztül használható tankönyvek (kemény borítós), segédletek: kézikönyvek,
szótárak, kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények. A tartósság
tényét a tankönyvjegyzéken jelölik. Az egy tanévre szóló tankönyvek,
munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós tankönyvnek, időleges
nyilvántartásba kerülnek.
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Az iskolai tankönyvellátás rendje
A tankönyvellátás célja és feladata
A 2013. évi CCXXXII. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint 4/2017. (IV.10.) EMMI rendelet
4. § (1) bekezdése szerint a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése, az iskoláknak
történő eljuttatásának megszervezése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a
Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül
(továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el. Az 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 6. §. (1) és (2)
bekezdése alapján az iskoláknak a Könyvtárellátóval tankönyvellátási szerződést kell kötniük.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek a tanítási év során az iskola tanulói részére rendelkezésre álljanak (a
továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a
tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. A tanulók számára a tankönyvek
ingyenesen állnak rendelkezésre (új tankönyv/munkafüzet vagy könyvtári kölcsönzés). Az
iskolai tankönyvellátás megszervezéséért és végrehajtásáért az iskola igazgatója a felelős. A
tankönyvrendelés a mindenkori hivatalos tankönyvjegyzékről történik. Az iskola értesíti a
tanulók szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a tankönyvtámogatás elvéről az
osztályfőnökök bevonásával, iskolai hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján
(www.komlostetoiskola.hu).
A tankönyvfelelős megbízása
Az igazgató bízza meg a tankönyv-rendelésben közreműködő személyt (továbbiakban:
tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A
feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a velük kötött
megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.

Tankönyvrendelés
Az iskolai tankönyvrendelést közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus
információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a
tanévenkénti:
● tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
● az alaprendelésmódosításának határideje június 30.
● a pótrendelés határideje szeptember 15.
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● a státusmódosítás határideje október 1.
Április 15-éig az intézmény igazgatója elkészíti a tankönyvrendelést a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembevételével. Az iskola igazgatója a Nemzeti
Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon csak olyan
tankönyvet rendelhet, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján
történt. Abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új
kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi
könyvek közül rendelhet. A pedagógusok – a szakmai munkaközösségek véleményének
hivatalos kikérésével – az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban megválaszthatják
a tankönyvjegyzéken szereplő könyvek közül az alkalmazott tankönyveket, a segédleteket és
taneszközöket. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való
hozzájutást.
A Pedagógiai Programban rögzítettek a tankönyvválasztásnál érvényesek.
● Az eszközrendszer illeszkedjék a helyi tantervhez, segítse elő az abban foglalt
követelmények teljesítését.
● Olyan tankönyvcsaládokat kell előnyben részesíteni, amelyek átfogják az adott tantárgy,
műveltségi terület teljes képzési időszakát, és rendelkeznek a megfelelő tanulói, tanári
segédletekkel.
● Egy műveltségi terület tankönyveit lehetőleg egy tankönyvkiadótól kell beszerezni.
● Csak a követelmények teljesítéséhez felétlenül szükséges eszközöket vásároltassuk meg
a szülőkkel. Az időszakosan használt kiegészítő vagy speciális könyvek, szakanyagok
biztosítása a könyvtáron keresztül történik.
● A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló.
● Figyelembe kell venni az egyes osztályokban használni szándékozott tankönyvek
össztömegét.
● Tartalmilag és formailag is illeszkedjék a tanulók életkori sajátosságaihoz.
● A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más
felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, amennyiben az a
szülő fizetési kötelezettségével járna.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a
szülők megismerjék. Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az
adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra
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beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon
használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az
1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál - a tankönyvek
grammban kifejezett tömegére tekintettel - egyetértési joggal rendelkezik. A
tankönyvrendelést az igazgató hagyja jóvá.
Az iskolának legkésőbb június 10-éig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé
kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai
könyvtáros feladata.
Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:
● könyvtárból történő kölcsönzéssel,
● napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel biztosítsa.
A tartós tankönyvek kölcsönzésének és a kártérítésre vonatkozó szabályait az iskolai Házirend
tartalmazza.
Az iskolai tankönyvellátás rendjével kapcsolatos további szabályok tekintetében a rendelkező
törvények az irányadóak.
Nyilvántartás
Jogszabály nem teszi kötelezővé az ingyenes tankönyvek könyvtári állományba vételét,
a könyvek az iskola tulajdonába kerülhetnek. Az ingyenes tankönyvek nyilvántartására
akkor van szükség, ha az igazgató döntése szerint az iskola tulajdonába kerülnek, és az
intézmény tankönyvtárat működtet. Ez nem kerül a könyvtár nyilvántartásába. Állandó
leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket,
keménykötésű házi és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat.
Brosúra (időleges) nyilvántartásba (a 3/1975-ös KM-PM rendelet alapján) kell venni a
puha kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, nyelvkönyveket, tanári segédleteket. A
tankönyveket időleges nyilvántartásba kell venni.
•

minden tartós tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám)

•

a tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek számai kerülnek, így
pontosan követhető, kinél melyik tankönyv található

•

a tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, a tankönyvek átvételét aláírásával
igazolja
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•

a könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló
megkaphassa a számára szükséges tankönyveket

•

év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár
számára visszaadni, ha azonban az osztályfőnök által kijelölt könyvek több évnyi
használatát jelezte a könyvtáros felé, akkor a tankönyvek a tanulóknál maradhatnak

•

az elhasználódott, lecserélt tankönyveket papírként kell elszállíttatni, az ezért kapott
összeget a könyvtár fejlesztésére kell fordítani

Tartós tankönyvek kölcsönzésének rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Nyilatkozaton aláírásukkal
igazolják a könyvek átvételét.
A diákok a tanév befejezése után bizonyítványaik kézhezvétele előtt, legkésőbb június 15-ig
kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű
használatából származó értékcsökkenést.

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 202…/202…-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett
könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
202…. június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket
A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom,
akkor azt év közben egyszeri alkalommal használt tankönyvvel pótolhatják a könyvtár
részéről. További pótlásra nem tarthatok igényt, ebben az esetben anyagi felelősséggel
tartozom, pótolom vagy végső soron a vételárat meg kell térítenem.
Dátum:

tanuló /osztály
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Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy
évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 1-4.
évig 25%-100%-ig lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul
nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát
kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve
elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató
hatásköre. A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és
segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére
fordítható.
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Muzeális dokumentumok kezelési szabályzata
Muzeális dokumentumok köre
Muzeális dokumentumnak minősül a Könyvtár állományában található minden olyan
dokumentum, amely a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet [továbbiakban Rendelet] (2)
bekezdés hatálya alá esik,

Muzeális dokumentumok kezelése
A Könyvtár a rendelet értelmében köteles a muzeális dokumentumokat épségben
megőrizni, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni. Ennek megfelelően a
Könyvtár köteles:
a) a muzeális könyvtári dokumentumokat kizárólag a olyan raktárban tartani, ahol a
számukra megfelelő hőmérsékleti, pára és fényviszonyokról gondoskodik;
b) az állapotuk megőrzése érdekében 3 (három) évente leltározás során állapotukat
ellenőrizni és szükség esetén restauráltatni;
c) a dokumentumokat az intézmény dolgozói, valamint a kutatók számára kizárólag helyben
használatra rendelkezésre bocsátani.

Nyilvántartás
A muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása a Szirén könyvtári rendszerben
történik.

Bejelentési kötelezettség
A Könyvtár köteles a muzeális könyvtári dokumentumait, valamint a velük kapcsolatos
bármilyen változást az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisába bejelenteni.

Jogszabályi háttér
A jelen Mellékletben nem érintett kérdéskörökben a Rendelet, valamint a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Könyvtár-pedagógia program
A nevelőtestülettel közösen elkészített iskolai helyi pedagógiai programban kap helyet,
abba szervesen beilleszkedik a könyvtár pedagógiai programja.
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A könyvtáros felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszerének
megvalósításáért.
A könyvtáros megtartja a tantervekben rögzített, alapozó jellegű könyvtárhasználati
órákat.
Részt vesz a műveltségterületek tanterveinek, tanmeneteinek tervezésében,
kiegészítésében, módosításában. Biztosítja a szaktanároknak és a tanulóknak az
ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, tájékoztató apparátusát és
különböző szolgáltatásait.

A könyvtár, a könyvtáros feladata:
-

az olvasási kedv felkeltése, könyvajánlás

-

autonóm egyéniség kialakítása

-

könyvhöz, könyvtárhoz való szoktatás, olvasóvá nevelés

-

az általános műveltség és kulturáltság fejlesztése

-

segítségadás a tanulásban, a tanulási technikák elsajátításában

-

a leendő polgárok információhoz juttatása

-

gyermekkultúra kialakítása, társas életre való felkészítés

-

segítségnyújtás a pályaválasztásban

-

olvasói szokások felmérése, változtatása.
A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításán túl feladat még a könyvtárra épülő
szakórák, foglalkozások ütemezése, szervezése, gondos előkészítése. Versenyekre való
felkészítésben való részvétel, vetélkedők szervezése, tervezése, levezetése.

A könyvtárhasználati tananyag szerkezete
Kiemelt szerepe van az 5-6. évfolyam programjának, amely mintegy összefoglalja,
rendszerezi az alsó tagozaton játékos tevékenységek formájában szerzett
könyvtárhasználati tapasztalatokat . E két évfolyamon jelennek meg először a
könyvtárhasználat főbb ismeretköreinek fogalmai, fogalmi összefüggései. A jelzett
időszakban elsajátított és kellő gyakoroltatással rögzült tudás alapozza meg a felsőbb
évfolyamok könyvtárhasználati képzésének hatékonyságát .

Célok, feladatok
Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával tapasztalat szerzése a könyvtárban
végezhető tevékenységekről.
A könyvtárhasználat módjának megismerése.
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A könyvtárban való viselkedés szabályainak elsajátítása.
A főbb dokumentumfajták megismerése, információk keresése.
Megfelelő segédkönyvek kiválasztása és használata.
A könyvtár szerepének fontossága a tanulásban és a szabadidős tevékenységekben.
Az élethosszig tartó tanulás, az alkalmazható tudás megalapozása.
Az önálló ismeretszerzéshez szükséges tevékenységek kialakítása.

Taneszközök
A törvény előírásainak megfelelő könyvtár.
Tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári kézikönyv.
Megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült segédkönyv.

Tanulói tevékenységtípusok
Egyéni munka
Csoportmunka
Gyűjtőmunka
Irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása
Kiselőadás
Verseny, vetélkedő

Ellenőrzés, értékelés
Anyanyelvi, informatikai órák keretében történik.

1-2. évfolyam
Célok:
Pozitív könyvtárkép kialakítása.
A viselkedési és kölcsönzési szabályok megismerése, betartása.
A könyv főbb tartalmi és formai elemeinek felismerése.
Keresés a gyermeklexikonban segítséggel.
Óraszám: évi 1 óra.

3-4 . évfolyam
Célok:
Tájékozódás a gyermekkönyvek között.
Az ismeretterjesztő és a szépirodalom megkülönböztetése.
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Tájékozódás segítséggel: szótárakban, gyermeklexikonokban, enciklopédiában.
Gyűjtőmunka, beszámoló, projektmunka készítése segítséggel.
Óraszám: évi 1 óra.

5-6 . évfolyam
Célok:
A katalógus és a katalóguscédula megismerése, használata.
A kölcsönözhető és a helyben használható könyvek megkülönböztetése.
A kézikönyvek használata, fajtái.
A magyar nyelvészeti szótárak használata.
A sajtótermékek fajtáinak ismerete.
A jegyzetelés elsajátítása.
Óraszám: évi 2 óra (az anyanyelvi órák keretében).

7-8 . évfolyam
Célok
Anyaggyűjtés írott és elektronikus forrásokból.
Hivatkozás mások munkájára.
A katalógus használata.
A cédulázás elsajátítása.
Jegyzetek készítése.
Óraszám: évi 2 óra (az anyanyelvi órák keretében).
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