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1. Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A
szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését,
továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:









2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény
honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 25-i
határozatával fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az
intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

2. Az intézmény alapító okirata, feladatai
2.1. Az intézmény neve, alapító okirata
Az intézmény neve: Vasvári Pál Általános Iskola
Címe: 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.
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Oktatási azonosítója: 030036
Alapító szerve: DMJV Önkormányzatának jogelődje: Sztálinváros Tanácsa
Az intézmény alapításának éve: 1951.
Az alapító jogok gyakorlója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító okiratának kelte: 2012. július 6.
Az intézmény fenntartója 2013. január 1-től: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
2017. január 1-től Klebelsberg Központ – Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, képviseletét az
átruházott hatáskörökben a fenntartó által megbízott igazgató látja el.
Az intézmény működtetője 2013. január 1-től: DMJV Önkormányzata által alapított
Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ),
2017. január 1-től: Dunaújvárosi Tankerületi Központ.
Az intézmény nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

2.2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv alapján végzi.
A fenntartó a Nemzeti Alaptanterv, valamint a kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek és
a módosított pedagógiai programok megvalósításához elfogadott órakeretet, illetve
órakedvezményeket biztosítja.
Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 244/2005. (VI.30.) KH. számú határozata
alapján évfolyamonként 1 osztály emelt szintű testnevelésképzés városi beiskolázással, felmenő
rendszerben. (Korábban: Dunaújváros Közgyűlése 32/1996.(II.6) KH. számú határozata alapján.)
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Ifjúsági-egészségügyi gondozás
Fejlesztő felkészítés
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Szabadidős tevékenység támogatása

Versenysport tevékenység támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.

3. Az intézmény szervezeti felépítése
3.1. Az intézmény vezetője
3.1.1. A vezető személye
Az intézmény vezetője csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő
személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás
legfontosabb követelménye: megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a
szükséges szakmai gyakorlat.
A vezetővel szembeni elvárások:
- Ismerje a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeit.
- Vezetői munkájával kapcsolatban számítson a kollégák véleményére.
- Kezdeményezze, szervezze és ösztönözze az intézményen belüli együttműködéseket.
- Rendelkezzen humánerőforrás kezelési ismeretekkel, aminek alapján emberi erőforrás
stratégiát alakít ki.
- Személyes kapcsolatot tartson az intézmény teljes munkatársi körével, figyeljen oda
problémáikra, és adjon választ kérdéseikre.
- Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket.
- Tudatos legyen saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismerje erősségeit és
korlátait.
- Önértékelése legyen reális, erősségeivel jól éljen, hibáit ismerje el, a tanulási folyamat
részeként értékelje.
- Az önreflexió során vizsgálja felül, elemezze egy-egy tevékenységét, döntését,
intézkedését, módszerét, azok eredményeit, következményeit, szükség esetén
változtasson.
- Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai
alapján folyamatosan fejlessze.
- A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresse az új szakmai információkat és
sajátítsa el azokat.
- Folyamatosan fejlessze vezetői felkészültségét, vezetői képességeit.
- Hiteles és etikus magatartást tanúsítson.
Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt
azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői
szervezetnek, a diákönkormányzatnak a véleményét.
3.1.2. Az intézményvezető jogköre, feladatai
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény, valamint a
fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai:
A köznevelési intézmény vezetője
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a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben
foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott
eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
b) a jogviszony létesítése, megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben
foglalkoztatottak felett,
c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, szabályozással biztosítja a folyamatok
nyomonkövethetőségét, ellenőrizhetőségét.
e) folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók
változásait, a pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja.
e) részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek,
célok és feladatok meghatározásában és jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
f) a jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény
sajátosságaihoz igazítja,
g) irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok
lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára,
h) irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer
kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és
működtetésében,
i) változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) személyesen vesz részt az
intézményi folyamatok, változások alakításában, irányításában,
j) személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a
partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében,
k) képviseli az intézményt,
l) az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a
fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelőtestület vezetéséért,
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
d) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
e) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
f) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
g) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a
diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
i) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
j) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott
munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a
vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan
kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az
intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét
is figyelembe veszi.
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A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.
3.1.3. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbiakat.
- az általános és a pedagógiai igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való
döntést,
- a pedagógiai igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,
valamint a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, az októberi statisztika elkészítésének
feladatait, az OKÉV méréssel kapcsolatos feladatokat, a nyolcadikos tanulók felvételi
eljárásával kapcsolatos feladatokat,
- az általános igazgatóhelyettes számára az iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos döntések
jogát és a tankönyvrendelés feladatait, valamint a napközis csoportok beosztásával
összefüggő feladatokat, a leendő elsősök beiskolázásával kapcsolatos feladatokat, a kollégák
szabadság nyilvántartásának vezetésével járó feladatokat, a tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezésével összefüggő feladatokat.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő
ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a
félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.
3.1.4. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Távollétében (ebben a sorrendben) az általános és a pedagógiai igazgatóhelyettes. Az
igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban
meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az
ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi
döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés
vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve
az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.

3.2. A szervezeti egységek
3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet
érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi
követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és
gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe
vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.
Intézményünk szervezeti egységei a következők:
1. számú egység:

Alsó tagozat

2. számú egység:

Felső tagozat
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Az 1. és 2. sz. egység további kisebb egységekre, munkaközösségekre tagolódik.
3. számú egység:

Diákönkormányzat

Vezetői szintek:
1.sz. vezető:
2.sz. vezetők:
3.sz. vezetők:

igazgató
igazgatóhelyettesek (általános, pedagógiai)
munkaközösség-vezetők
diákönkormányzat-vezető

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek, az iskolatitkár és a
rendszergazda közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az
igazgató bízza meg. Az általános és pedagógiai igazgatóhelyettes a törvényben meghatározott
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlattal rendelkező személy. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan
időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek
feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet
munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az
igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át
egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést
meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. A vezetőhelyettesek
beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a
belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.

3.2.2. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.

8

Intézmény
vezető

Általános
igazgatóhelyettes

Pedagógiai
igazgatóhelyettes

Iskolatitkár

Rendszergazda

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

Munkaközösségvezető

(Életgyakorlat)

(Logikai)

(Művészet)

(Testmozgás)

(Digitális)

(Programszervező)

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Diákönkormányzat

Pedagógusok

3.2.3. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezető helyetteseken kívül úgynevezett
középvezetőkből áll. A középvezetők a nagy szervezeti egységeken belüli kisebb csoportok,
munkaközösségek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik.
A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol közvetlen vezetőjének,
kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. A vezetőség félévenként beszámolási
kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek.
Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt
szükségesnek látja.
Az iskola vezetősége a következő tagokból áll:
igazgató
igazgatóhelyettesek
KT-elnök
szakmai munkaközösség-vezetők
DÖK patronáló tanár
A vezetők és a középvezetők a vezetői értekezleteken havonta beszámolnak a szervezeti
egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról,
valamint azok megoldási módjáról. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más
közösségeinek képviselőivel, így a szülői közösség választmányával, a diákönkormányzat
vezetőivel. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős
azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
3.2.4. A vezetők kapcsolattartási rendje
Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek
megfelelő rendszerességgel hetente tartanak vezetői megbeszéléseket.
A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart. Rendkívüli vezetői
értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.

3.3 A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
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igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és
jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása,
személyre szabott feladatellátási terve, valamint az intézmény pedagógus értékelési rendszere
teremti meg.
Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és
pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
 az általános igazgatóhelyettes,
 a pedagógiai 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. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők
elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a
meghatározó elem. Az értékeléskor fontos elem a fejlesztő célú visszajelzés a kollégák számára,
amely beépül a pedagógiai kultúránkba, valamint megjelenik az intézményvezető saját értékelési
gyakorlatában is.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
 az iskolai dokumentumok ellenőrzése.
 az Házirendben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése,
 az ügyeleti rendszer ellenőrzése.

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





az alapító okirat
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
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-

a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

4.1.1. Az 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.
4.1.2. A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az
intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:











Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét,1ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá –
jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
minősítésének formáját.
a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé. Azon rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az iskola
pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény
honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai
programmal kapcsolatban.
1

2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével.
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4.1.3. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével
tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek,
munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
A munkaterv készítésénél figyelembe kell venni az intézmény működését befolyásoló mérési
adatokat, s az előző év beszámolóinak megállapításait. Az éves munkaterv a nevelőtestület
bevonásával történik munkaközösségi megbeszélések formájában az előző év beszámolóinak
megállapításaira épülve. Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető készíti el a
munkaközösségi munkatervek figyelembe vételével, elfogadására szeptember 15-ig kerül sor. Az
éves tervek megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat
bevonásával történik.
A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az
iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. 2 A munkaterv egy példánya az
informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.

4.1.4. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 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. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 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, a rendszergazda és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

4.2. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője esetenként, az iskola
takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben
2

Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
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rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben
ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy
telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
5.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti
az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági összekötőnek. Az értesített vezető
vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni
a bombariadót.
5.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
5.4.3 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes
utasítás hiányában – az iskola udvara. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve
kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul
megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen
tartózkodni.
5.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
5.4.6 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
5.4.7 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

5. Az intézmény munkarendje
5.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai
rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül
legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.30 óra között az intézményben tartózkodik.
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és
időtartamban látják el.
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A vezetők helyettesítési rendje
Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén
neveléssel, oktatással kapcsolatos kérdésekben a pedagógiai és általános igazgatóhelyettes
helyettesíti.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön
írásos intézkedésben ad felhatalmazást.
A vezetőhelyettesek helyettesítése:
Az általános vezetőhelyettest:
a pedagógiai igazgatóhelyettes, vagy tartós távollét esetén írásos megbízás alapján
az egyik alsós munkaközösség vezető helyettesíti.
A pedagógiai vezetőhelyettest:
az általános igazgatóhelyettes, vagy tartós távollét esetén írásos megbízás alapján
az egyik felsős munkaközösség vezető helyettesíti.

5.2. Az intézmény munkarendje
5.2.1. A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni.
Ezért az intézmény vezetője vagy vezetőhelyettesei heti beosztás alapján látják el az ügyeletes
vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői
helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.
5.2.2. A közalkalmazottak munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a
hatályos jogszabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak
munkaköri leírásait a vezetőhelyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden
közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat.
Erről a tanévnyitó értekezleten az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi felelőse
oktatást tart. A tanulók számára az első tanítási napon az osztályfőnök tart tűzvédelmi- és
balesetvédelmi oktatást.
Az intézmény Házirendje tartalmazza a tiltott magatartásformákat. A Házirend minden
osztályteremben megtalálható, az első tanítási napon az osztályfőnök ismerteti az előírásokat, a
tanulók beiratkozáskor kézbe is kapják azt.
A vezetőhelyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő
figyelembevételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
közalkalmazottak szabadságának rendelet szerinti kiadására.
5.2.3. A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) kötelező órákból, valamint a
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nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő
foglalkozással összefüggő egyéb feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
illetve a helyben szokásos módon kiírt hirdetés útján határozza meg. A munkabeosztások
összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes
terhelése.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a pedagógiai
vezető helyettesek állapítják meg - az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák
(foglalkozások) elcserélését a vezetőhelyettes engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése
előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az
ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie.
Az értekezletek, fogadóórák napján a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb
azonban 12 órás munkaidőre kell számítani.
5.2.4 A pedagógusok munkaideje
A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő
fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult
meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában 22-26 óra (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.
A jogszabály szerint egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem
tanórai foglalkozás, amely
a) szakkör,
b) sportkör, tömegsport foglalkozás,
c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,
d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,
e) napközi,
f) tanulószoba,
g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,
h) pályaválasztást segítő foglalkozás,
i) diákönkormányzati foglalkozás,
j) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos,
közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a
tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
k) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny,
bajnokság, valamint
l) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem
valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.
A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő,
nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti
helyettesítést lát el.
A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
16

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
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,
9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó 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. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás,
20. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint
21. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára
rendelhető el.
Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja,
lehetőség szerint figyelembe veszi.
A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák
megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az
igazgatóhelyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A
megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai
felkészültségét.
Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása
A pedagógusok a kötött munkaidejükben az alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:
-

tanórai foglalkozások,
egyéb foglalkozások, kivéve a fentebb említett h, j, k, l pontokban leírtak,
a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő
feladatok végrehajtása,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
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-

az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
munkaközösség-vezetés,
az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára.

Az intézményen kívül is végezhető feladatok:
az egyéb foglalkozások közül a h, j, k, l pontokban leírtak,
foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális és sportéletének,
versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb
foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
- osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
- környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
- különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény
telephelyei közötti utazás,
- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.
-

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy
feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való
lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen
kell helyettesíteni. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás)
megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a pedagógus a munkából való rendkívüli
távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45
percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen
munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles
hiányzásának kezdetekor az óra anyagát az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti
előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le
kell adni az igazgatói irodában.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet
engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől
eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését
az igazgatóhelyettes engedélyezi.
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5.2.5. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók esetében a pedagógiai munkát
közvetlenül segítő dolgozók (iskolatitkár, rendszergazda, gyógypedagógiai és pedagógiai
asszisztens), valamint a technikai dolgozók munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét a
jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető
állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató 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 napi
munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, szóbeli vagy írásos utasításával történik. Az
alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenniük,
távolmaradásukról értesíteniük kell az intézményvezetőt.

5.3. Munkaköri leírás-minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, személyre szabott feladatellátási terve,
munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét
aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását
kiegészítésként készítjük el az osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki
feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden
alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását.
5.3.1. Pedagógus munkaköri leírás-mintája

PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I. Intézmény: Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:
2. Munkahelye:

………………………………
Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános
Iskola
szaktárgyat tanító pedagógus
………………………………….
heti 40 óra, melyből 32 órát az
intézményben kell tölteni

3. Munkakör megnevezése:
4. Egyéb vállalt feladat:
5. Munkaidő tartama:
5. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén:
6. Helyettesítéséért távolléte esetén felelős:
7. Közvetlen felettese:

az igazgató megbízásából
ált. igazgatóhelyettes
pedagógiai igazgatóhelyettes

III. Jogok, kötelességek, elvárások, feladatok
„A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.” Nkt. 62. § (1)
A pedagógus kötelességeit a Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv) 62. paragrafusa,
jogait pedig a fenti jogszabály 63. paragrafusa határozza meg.
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A pedagógussal szemben támasztott elvárások irányadója az Oktatási Hivatal által elkészített
Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott értékelési területek az alábbiak szerint:
A pedagógiai munkával kapcsolatos elvárások
Módszertani felkészültség
 Rendelkezzen alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással, melynek
közvetítésére alkalmazzon kompetenciafejlesztést támogató változatos oktatási
módszereket, taneszközöket az életkori sajátosságok, valamint a különleges bánásmódot
igénylők figyelembe vételével. Módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítsék.
 Ismerje, kritikusan értékelje és megfelelően használja a rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket, beleértve a digitális anyagokat és online eszközöket is.
 Használja fel a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában.
 Nevelje tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására, alakítsa ki bennük
az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét, ösztönözze őket az IKT-eszközök hatékony
használatára a tanulás folyamatában.
 Tegye lehetővé az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is,
használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.
Pedagógiai tevékenységek tervezése
 Pedagógiai munkáját tudatosan tervezze meg éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus)
egységekre és órákra bontva is, válasszon a logikusan felépített tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, különféle módszertani megoldásokat, taneszközöket.
 A célok tudatosításából induljon ki, a célok meghatározásához vegye figyelembe a
tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.
 Komplex módon vegye figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a
tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási
környezet lehetőségeit, korlátait stb.
 A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartsa szem előtt és alkalmazza a
differenciálás elvét.
A tanulás támogatása
 Vegye figyelembe a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén
igyekezzen változtatni előzetes tanítási tervein.
 Építsen a tanulók szükségleteire, céljaira, tudatosan törekedjen a tanulók motiválására,
aktivizálására.
 Teremtsen tanulást támogató környezetet például a tanterem elrendezésével, a
taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával.
 Ismerje fel a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget
kínáljon számukra.
 Használja ki a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására,
gyakorlására.
 Biztosítson megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket
a tanulók számára, például webes felületek működtetésével, amelyeken megtalálhatók az
egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.
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A tanulók személyiségének fejlesztésével, a közösségalakítással kapcsolatos elvárások
 Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemlélje és kezelje.
 Mérje fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Alkalmazzon
hatékony tanuló-megismerési technikákat, a személyiséget fejlődésben szemlélje.
 Törekedjen a tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására.
 Ismerje fel a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és nyújtson
számukra segítséget, vagy kérje a megfelelő szakember segítségét.
 Reálisan és szakszerűen elemezze és értékelje saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását, és csoportos tanítás esetén is figyeljen a tanulók egyéni igényeinek
megfelelő stratégiák alkalmazására.
 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítson ki, ahol minden tanuló
hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra, a hibákra az egyéni megértést
elősegítő módon reagáljon.
 A különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú
fejlesztési terveket dolgozzon ki, és ezeket hatékonyan valósítsa meg.
A közösségalakítással kapcsolatos elvárások
 Alkalmazza tudatosan a közösségfejlesztés változatos módszereit, óráin teremtsen
harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört.
 Nevelje tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére, értékközvetítő tevékenysége
legyen tudatos, együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más
kultúrák elfogadása jellemezze.
 Munkájában vegye figyelembe a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve
társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.
 Ösztönözze a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét, fejlessze a tanulók
vitakultúráját.
 Alkalmazzon együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi oktatás
keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
 Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hozzon létre, ahol
értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutasson a diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.
 Törekedjen az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére, például megbeszélések
szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható
értékeléssel.
 Ismerje fel és kezelje hatékonyan a csoportjaiban felmerülő konfliktusokat.
Az értékelés, elemzéssel kapcsolatos elvárások
 Ismerje jól a szaktárgy tantervi követelményeit, és alkalmazza következetesen saját
követelményeit ezek figyelembevételével saját tanulócsoportjának ismeretében.
 Készítsen a szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket
(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket).
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 Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal válassza meg a különböző
értékelési módszereket, eszközöket.
 Törekedjen az órákon a tanulás támogatása érdekében a tanulók fejlődését segítő
folyamatos visszajelzésre.
 Önállóan legyen képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az
egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát
módosítani.
 Pedagógiai munkájában törekedjen olyan munkaformák és módszerek alkalmazására,
amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését.
A kommunikációval és szakmai együttműködéssel kapcsolatos elvárások
 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze.
 Tudatosan támogassa a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.
 A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs
eszközöket és a különböző online csatornákat.
 Működjön együtt a diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően a
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
 Kezdeményezően és aktívan vállaljon részt a szakmai munkaközösség munkájában, a
különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap,
ünnepség, kirándulás) megvalósításában.
 A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen fejtse ki szakmai
álláspontját, a vitákban legen képes másokat meggyőzni, és ő maga is legyen
meggyőzhető.
 Legyen nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó
visszajelzéseire, használja fel őket szakmai fejlődése érdekében.
 Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon kezelje, intézze.
Az elkötelezettséggel és szakmai fejlődéssel kapcsolatos elvárások
 Legyen tisztában szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és
alkalmazkodjon a szerepelvárásokhoz.
 Folyamatosan elemezze és fejlessze saját pedagógiai gyakorlatát.
 Tájékozódjon rendszeresen a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó
legújabb eredményekről, a digitális tananyagokról, eszközökről, használja ki a
továbbképzési lehetőségeket.
 Legyen aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek, alakítson
ki élő szakmai kapcsolatrendszert az intézményen kívül is.
 Vegyen részt intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
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Egyéb feladatok és kötelességek
1.) A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel kíséri a
tanulók egyéni fejlődését; a fejleszti képességeiket, személyiségüket. Együttműködik az
osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
2.) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat,
tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa
a tanulók előtt.
3.) Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményeit, megtartja az
írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel.
4.) Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló
feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez, figyelembe
véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot. Közreműködik a gyermekvédelmi
feladatok ellátásában.
5.) A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal, és tanártársaival előre közli, hogy
tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését.
6.) Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. Akadályoztatásakor az
SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet.
7.) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, az étkeztetési ügyeletet, a
vezetők utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl.
osztályfőnökség; munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket.
8.) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és
megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon, és beosztás
alapján felügyel.
9.) A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat tehetségét kifejleszti (szakkör,
tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre,
vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre, tanulmányi kirándulásokra.
10.) Levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli
munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
11.) Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol, lehetőség szerint bemutató órát
tart. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket
rendelkezésre.
12.) Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon. A szülőkkel együttműködik, tájékoztatja
őket a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről.
13.) A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelemének állandó gyarapítása, az új
tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Aktívan részt vesz a
nyílt napokon, bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál tanítási órákon.
14.) Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: vezeti az
elektronikus naplót; beírja az érdemjegyeket (az ellenőrző könyvekbe is), megírja a vizsgák
jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.
15.) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az
igazgató és a vezető helyettesek utasításait, szakszerűen végrehajtja a tanulószobai beosztás
szerinti feladatokat, és az egyéb pedagógusi teendőket.
16.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az
igazgató és a vezető helyettes ellátja.
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JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermek csoportra terjed ki.

FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért,
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a fiatalok
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
A munkaköri leírás 2015. szeptember hó 1. napon lép életbe.
Kelt: Dunaújváros, 2015. év augusztus hó 31. nap

PH.

.....................................................
intézményvezető
Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Dunaújváros, 2015. ....................... hó .......... nap

………………………….
munkavállaló
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5.3.2. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája

OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
(a pedagógus munkaköri leírásával együtt érvényes)
1. Dolgozó neve:

………………………………………

2. Munkahelye:

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Jogai:
- Megítélheti a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok
véleményének meghallgatása után.
- Javaslatot tehet az iskolai jutalmak odaítélésére.
- Véleményezheti az osztályban tanító pedagógusok kiválasztását.
- Felkérhet pedagógust az osztályfőnök-helyettesi teendők ellátására.
- Elbírálhatja a tanulók vétségeit a házirend alapján.
- Szervezheti, koordinálhatja és irányíthatja az osztályban folyó pedagógiai és nevelőmunkát.
- Szakmai szervezet (munkacsoport) tagja lehet.
Kötelezettségei, feladatai:
- A tanulók fejlődését figyelemmel kíséri és elősegíti.
- A szülőket és tanulókat - az őket érintő kérdésekről - tájékoztatja, a szülőket figyelmezteti,
ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart
szükségesnek.
- Kiemelt gondot fordít az egészségügyi és szociális eredetű veszélyezett gyermekek
fejlesztésére, gondozására. Indokolt esetben felveszi a kapcsolatot az adott problémával
foglalkozó szakemberrel.
- Jelezi feletteseinek és a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó felelősnek, amennyiben a
gyermek testi, lelki vagy értelmi fejlődését veszélyeztető körülményekről tudomást szerez,
(pl. alkohol, csavargás, éheztetés, bántalmazás) amely a család, vagy a környezete részéről
éri.
- Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
- A tanulók hiányzásait nyomon követi, a mulasztási naplót vezeti, illetve havonként összesíti.
Igazolatlan mulasztás esetén az érvényben lévő rendeletek utasításai szerint járjon el.
- Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok,
gyógyszerérzékenység).
- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
- A tanulók tanulmányi eredményeit figyelemmel kíséri.
- Az osztályban tanító tanárok munkáját segíti és óralátogatásai során figyelemmel kíséri.
- Az e-naplót havonként ellenőrzi; a naplóvezetésben található hiányosságok esetén felhívja az
osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az iskolavezetés figyelmét.
- Az e-naplót és a tájékoztató füzetet (ellenőrzőt) havonként egybeveti, a hiányokat pótolja.
- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és év vége előtt legalább egy hónappal értesíti.
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Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló
továbbhaladásának feltételeiről.
Évente legalább egyszer egynapos kiránduláson részt vesz, a kirándulás megszervezését a
tanulók és szüleik igényeinek figyelembe vételével irányítja.
Évenként részt vesz legalább egy, az iskola épületében tartandó osztály-összejövetelen.
A szülők vagy az osztályban tanító pedagógusok vagy diákok 50%-ának kérésére soron kívül
– a szülők és diákok képviselőinek bevonásával – rendkívüli értekezlet, összehívását
kezdeményezi, szükség szerint osztályértekezletet tart.
Részt vesz a programszervező-DÖK munkaközösség munkájában, javaslataival,
észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének
eredményességét.
Félévenként az osztály előmeneteléről statisztikai adatokat szolgáltat.
Félévente egyszer – az éves munkatervben meghatározott időpontban – szülői értekezletet
tart.
Határidőre eleget tesz a vonatkozó szabályokban előírt adminisztratív kötelességeknek: enapló, törzskönyv, bizonyítvány, a tanulókkal, osztályával kapcsolatos adatkérések, 8.
osztályosok esetében a továbbtanulási dokumentáció, feljegyzések a tanulók fejlődéséről.

Kelt: Dunaújváros, 2015. év augusztus hó 31. nap

PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Dunaújváros, 2015. ....................... hó .......... nap

………………………….
munkavállaló
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5.4. A tanév helyi rendje
5.4.1. A tanév rendjének meghatározása
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános
rendjéről az EMMI évenként rendelkezik. A tanévkezdés a mindenkori rendeletben
megfogalmazottak szerint történik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület
határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembe
vételével.
5.4.2. A tanév rendje és annak közzététele
A tanév helyi rendje (lásd: mindenkori éves munkaterv) tartalmazza az intézmény
működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat:
-

a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
az intézményi rendezvények, versenyek és ünnepségek módját és időpontját,
a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
a vizsgák (osztályozó-, javító-, különbözeti) rendjét ,
a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját – az EMMI rendelet keretein belül,
a bemutató órák és foglalkozások rendjét,
a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét,
a beiskolázás rendjét 1. osztályban,
a pályaválasztási feladatokat.

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a
balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a
tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Ezen kívül az aktuális havi
eseményeket és programokat a tanári faliújságon és az iskola honlapján is olvashatják az
érintettek. A nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni.
A Házirendet az év első szülői értekezletén a szülők aláírásukkal tudomásul veszik.
5.4.3. A tanítási napok rendje
A tanítási órák rendje
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban
levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8 órától 13 óra
35 percig, 7. óra esetén 14 óra 25 percig tart. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és
szüneteket rendelhet el.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik, ettől
eltérni csak rendkívüli helyzetben az igazgató engedélyével lehet.
Tanítási idő alatt az iskolában tartózkodó gyermekek számára felügyeletet biztosítunk.
Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a
tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint
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közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott
ügyeletes pedagógusok látják el.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezetőhelyettesek tehetnek. A kötelező
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. A tanítási
órák tanulókra vonatkozó szabályait a Házirend tartalmazza.
A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az
intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. Az intézményi felügyelet
egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza.
Az óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek rendjét beosztott pedagógusok felügyelik.
Az óraközi szünetek időtartama: 5, 10, 15 és 20 perc, a Házirendben feltüntetett csengetési
rend szerint.
Az intézmény évente kétszer ügyeleti rendet határoz meg az órarend
függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes a felelős.
Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti
terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás
(foglalkozás) előtti, utáni és a tanórák közötti időszakokra.
Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni
kell. Az óraközi szünetet a tanulók a folyosón, a nagyszünetet az udvaron töltsék, vigyázva saját
és társaik testi épségére!
Az alsós napközisek étkezését lehetőség szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani. A
dupla órák az igazgatóhelyettes engedélyével - az óraközi szünet eltolásával tarthatók, de a
pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig.
5.4.4. Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó
vizsga letételének lehetőségét,
c) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
d) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozó vizsgák időpontját félévkor és tanév végén az iskola igazgatója határozza
meg. Tervezett időpont: az osztályozó értekezlet előtti napok.
Azok a tanulók, akik egyéni tanrendjük miatt felmentést kaptak egyes tanórák látogatása alól, és
teljesítményük nem volt érdemjeggyel értékelhető, írásbeli értesítést kapnak az osztályozó vizsgák
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időpontjáról és a vizsgaköteles tantárgyakról. Az igazgatóhelyettesek ezután kijelölik a
vizsgabizottságot, javaslatot tesznek a vizsga idejére és helyére.
5.4.5. Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje
A hagyományápolás célja
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának
kötelessége.
Nemzeti ünnepélyek
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti
ünnepek előtt:
október 23.
március 15.
A testület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az
alábbiak:
október 6.
Az intézmény hagyományos rendezvényei
- Az iskola névadójának személyével kapcsolatos rendezvények:
Vasvári napok - elsősök avatása.
- Tanulmányi versenyek és vetélkedők:
Euklideszi matematika verseny
Versmondó verseny
-

Jeles napok (világnapok) megünneplése – pl. zene, költészet, magyar kultúra,
magyar nyelv, madarak és fák, víz, Föld stb.

- Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei:
Karácsony
Farsang
Húsvéti kézműves játszóház
Rejtélyes csodák
A magyar sport napja
Iskolai kirándulások – az osztályok szülői szervezetének hozzájárulásával
Évtemető

29

A hagyományápolás külsőségei, feladatai
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
Lányok:
Fiúk:

fehér blúz, sötét szoknya
fehér ing, sötét nadrág

Intézményünk jelképei
- Az intézmény szimbóluma a kenguru bábu.
- Sport- és kulturális rendezvényeken vasváris póló, sárga kendő
- Az intézmény zászlója sárga. Ezen zöld kenguru és „Vasváris
kenguruk” felirat látható.
Másik zászlaja sárga, zöld felirattal: „Vasvári Pál Ált. Iskola”,
Középen: „VP”.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a
munkaterv határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a
pedagógusok és tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.

5.5. Az intézmény nyitvatartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt a tanítási napokon:
6 órától 17 óráig tart nyitva.
6,30 órától 7,30 óráig pedagógusi felügyeletet biztosítunk a beérkező tanulók számára.
7,30 és 16,30 között a pedagógusok látják el a gyermekek felügyeletét, az intézményben ez
idő alatt legalább egy vezető tartózkodik.
16,30 óra és 17,00 óra között csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak tanulók az
épületben.
17 órától 21 óráig a bérleti szerződéseknek megfelelően a tornateremben edzések zajlanak.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás a tankerületi
igazgató és az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az
intézményt egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint
tart nyitva.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való
belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció során rögzítésre kerül a
belépő személy neve, a belépés időpontja, a keresett személy neve. A megkeresés tényét a
megkeresett személy a beléptető kártya aláírásával igazolja vissza.
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6. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok
6.1. Az épület rendje
Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyarország címerét kell
elhelyezni. Az épület lobogózása, a zászló tisztántartása, karbantartása a gondnoki teendőket
ellátó takarító feladata.
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden
személy köteles:
-

a közösségi tulajdont védeni,
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.

6.2. Biztonsági rendszabályok
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület nyitott főkapuja mögötti
üveges bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani. Az intézmény
főbejáratát mozgásérzékelő jelzőlámpa világítja meg.
Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen
hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket.

6.3. A helyiségek és berendezésük használati rendje
6.3.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan
módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és intézmény
egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe
kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetővel és a gazdasági összekötővel kell
egyeztetnie.
6.3.2. A tanulók helyiséghasználata
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a
terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak. Tanítási idő után tanuló csak szervezett
foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában - a Házirend betartásával.
6.3.3. A berendezések használata
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni
abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek,
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padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus, osztályfőnök)
engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata: oktatástechnikai
eszközök, elektronikus berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával
engedélyezett.
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt
írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi
felelősségről elismervényt kell aláírni. Ezen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az írást két
példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát az általános igazgatóhelyettesnél,
elektronikus berendezések esetén a rendszergazdánál kell leadni.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek,
szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai
dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel
való egyeztetés után – szabadon használhatja.
6.3.4. Karbantartás és kártérítés
A tantermek, szaktantermek, tornaterem és más helyiségek balesetmentes
használhatóságát az adott helyiségért leltárilag felelős személy köteles biztosítani. Ennek
érdekében az eszközök, berendezések hibáját köteles a gazdasági összekötő tudomására hozni.
A karbantartó és a rendszergazda gondoskodik a javításról. A javíthatatlan eszközöket,
berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett
kárt a károkozónak meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a
szülőt értesíteni. A gazdasági összekötő feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel,
gondviselővel történő rendeztetése.
6.3.5. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézmény egész területén- beleértve az udvart is - a jogszabályban meghatározottak
alapján a munkavállalók és az intézménybe látogatók számára tilos a dohányzás! A
nemdohányzók védelméről szóló3 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy a pedagógiai igazgatóhelyettes.
6.3.6. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat az
első tanítási napon, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetik az
osztályfőnökök, szaktanárok.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon
tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn.
Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
3

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről.
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e-neplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat
belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején
köteles megismertetni. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett
használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára
minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető
pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanuló balesetek körülményeit elektronikus úton kell lejelenteni. A baleseti
jegyzőkönyv egy példányát a balesetet szenvedett tanuló szülőjének át kell adni, egy példányát
pedig az irattárban kell megőrizni.
A súlyos balesetet az intézménynek azonnal be kell jelenteni a fenntartónál. Lehetővé
kell tenni a Szülői Szervezet és a DÖK képviselője részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek
megelőzésére. A pedagógus köteles gondoskodni a balesetet szenvedett gyermek azonnali orvosi
ellátásáról, a szülők értesítéséről, a baleseti tényező(k) elhárításáról, a baleseti jegyzőkönyv
felvételéről.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és
tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az
intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az
eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök
a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.

7. A tanórán kívüli foglalkozások
7.1. A tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei,
szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások
tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek is
kezdeményezhetik.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel
kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az
iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
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7.2. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
7.2.1. A napközis és a tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátását.
A napközis foglalkozások rendje:
1. Étkeztetés
2. Szabadidős tevékenység
3. Tanulás
A napközi 16,30 óráig tart.
A tanulószobai foglalkozások rendje:
Tanítás előtt 8 – 8.45-ig az a. osztályok edzés alól felmentett tanulói számára.
Tanítás után legfeljebb 15.30-ig. (A tanév órarendjétől függően.)
7.2.2. Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A
foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek.
Erről, valamint a látogatottságról szakköri e-naplót kell vezetni. A szakkör vezetője
felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi
osztályzatában.
7.2.3. Énekkar
Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működhet, a tantárgyfelosztásban
meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei
képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók
létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az
iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért működésének feltételeit az iskola
biztosítja.
7.2.4. Differenciált képességfejlesztő foglalkozások
A felzárkóztató foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás.
A tehetséggondozó foglalkozások célja a tanulók kiemelkedő képességeinek fejlesztése.
A differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat az igazgató által megbízott pedagógus tartja.
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Az első négy évfolyam foglalkozásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára
történnek. Az ötödik évfolyamtól a differenciált foglalkoztatás a szaktanárok javaslatára
történik.
A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez
egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább
egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. A többi tanulóval együtt oktatott tanuló
egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon
dokumentálja.
7.2.5. Felmentések
A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottságok szakvéleménye alapján, az általuk
meghatározott ideig és az általuk kijelölt tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése alól
felmenthető a tanuló. Azon tanulók, akik más iskolából iratkoztak át a mi intézményünkbe, és
ott az adott idegen nyelvet nem tanulták, tanulói jogviszonyuk létesítése után egy évig - a szülő
kérésére – az idegen nyelv értékelése alól felmentést kaphatnak. Az idegen nyelvi órákon
részvételük és felzárkóztatásuk kötelező.
A tankötelezettség a köznevelési törvény 45.§ (5) bekezdése alapján a szülő kérelmére
magántanulóként is teljesíthető, ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása
és befejezése szempontjából nem hátrányos. A (6) bekezdés alapján „az iskola igazgatója a
gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló
a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi
gyám véleményét.”

7.3. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
7.3.1. Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon
való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a
vezetőhelyettesek irányítják.
7.3.2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
Az intézmény a diákok részére a szülők támogatásával tanulmányi kirándulásokat
szervezhet, melynek célja - a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak
és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni.
Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési
kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat.
A kirándulás várható költségeiről a szülőket tájékoztatni kell, akik írásban nyilatkoznak a
kirándulás költségeinek vállalásáról. A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől
függően a kirándulás költségeihez alapítványi támogatás is igényelhető.
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A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program
zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
7.3.3. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos
külföldi utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos
rendezvény - az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő,
csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább két
héttel az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a
külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő
tanárok nevét, a várható költségeket.
7.3.4. Kulturális intézmények látogatása
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek vagy kisebb tanulócsoportok
számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgatóhelyettes engedélye szükséges.
7.3.5. Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell
kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe
kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.

8. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
8.1. A nevelőtestület és működési rendje
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és
más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
8.1.1. A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása.
A nevelőtestület a köznevelési törvény 70. § alapján dönt az alábbi ügyekben:
a) a pedagógiai program elfogadása,
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b) az SZMSZ elfogadása,
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása,
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadása,
e) a továbbképzési program elfogadása,
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
g) a Házirend elfogadása,
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók
osztályozóvizsgára bocsátása,
i) a tanulók fegyelmi ügyei,
j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma,
k) jogszabályban meghatározott más ügyek.
A nevelőtestület véleményét az alábbi kérdésekben kell kikérni:
a) az iskolai felvételi követelmények meghatározása,
b) a tantárgyfelosztás elfogadása,
c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása,
d) az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása,
e) külön jogszabályban meghatározott ügyek.
8.1.2. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:





tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó konferencia,
nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az iskolaigazgatónak, a
nevelőtestület tagjai egyharmadának, a közalkalmazotti tanácsnak, az iskola szülői
szervezetének, diákönkormányzatának kezdeményezésére.
A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról,
amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten
végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését az osztályozó értekezleten, az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális
problémáinak megtárgyalása céljából.
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott
személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró
értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén
– az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.

8.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
8.2.1. A munkaközösségek célja
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és
szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket
hoznak létre.
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek
segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok
vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola
pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek
megszervezésében.
A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az
intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával.

8.2.2. A szakmai munkaközösségek feladatai, együttműködésük és kapcsolattartásuk rendje
Kapcsolattartásért
felelős személyek

Kapcsolattartás módja

munkaközösségvezetők




Kapcsolattartás
gyakorisága

- havi egy alkalommal
rendszeres
munkaközösség-vezetői
megbeszélések
napi munkakapcsolat megbeszélés
- napi gyakorlatban
folyamatosan
- esetenként
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Dokumentálás
módja
- jelenléti ív,
- szükség esetén
feljegyzés

munkaközösségek
tagjai




közös munkaértekezletek
alkalmi
megbeszélések

- havi egy alkalommal
munkaközösségi
megbeszélés
- napi gyakorlatban
folyamatosan
- esetenként

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a Pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak













Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét.
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a
munkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal beszámoltatja.
A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.
Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és
országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
Szervezik a pedagógusok továbbképzését.
Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák feladatait, ezeket fejlesztik és
értékelik.
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók szakirányításának
ellátására.
Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus
mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól
negyedévente referál az intézmény vezetőinek.
Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató
szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.

Intézményünkben a következő munkaközösségek működnek:
- Logikai
- Életgyakorlat
- Testmozgás
- Művészeti
- Digitális
- Programszervező
8.2.3. A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
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pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és a tanév végi értékelő értekezlet előtt a
munkaközösség munkájáról.
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény
vezetősége felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi
pontjaival kapcsolatban.
A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai


Összeállítja az intézmény Pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség
éves munkatervét.
 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.
 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a
munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.
 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést
kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.
 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző
munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.
 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán
kívül.
 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a
nevelőtestület számára.
 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a
közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles
tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes
véleményét, akkor ez számára nem kötelező.
A tájékoztatás rendje, információáramlás
Az intézményvezető havonta egy alkalommal tájékoztatja a munkaközösség-vezetőket a
hónap aktuális eseményeiről, a feladatokról és határidőkről, közösen aktualizálják a Munkatervben
szereplő Eseménynaptárt, amit szükség szerint ki is egészítenek. A vezetőségi megbeszélésen
elhangzottakról a munkaközösség-vezetők rövid írásos (e-mail) vagy szóbeli formában
tájékoztatják a munkaközösség tagjait. A módosított Eseménynaptár aktuális havi részlete a tanári
szoba faliújságján is olvasható, valamint a szülőket, tanulókat érintő fontosabb események
havonta felkerülnek az iskola honlapjára is.
Az intézményvezető a pedagógusoknak a kötelező félévenkénti értekezleteken kívül a
fogadóórák előtt (Munkaterv szerint) tart rövid tájékoztatást az aktuális feladatokról, valamint
rendkívüli, határidős, vagy sürgős intézkedést kívánó esetben előre nem tervezett napon is
összehívhatja a tantestületet a nagyszünetben „villámmegbeszélésre”, vagy hosszabb lélegzetű
témában a tanítási idő után.
Az információáramlás egyéb csatornái:
- falitábla a tanáriban – azonnali, sürgős üzeneteknek
- faliújság a tanáriban – fontos események, feladatok
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- iskolarádió – események, eredmények hirdetése
- körlevél – rendkívüli sürgős esetben végigvinni az épületben tanítóknak
- kör-email – egész tantestületet, vagy adott csoportot érintő levél

9. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
9.1. Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és
kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

9.2. A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló pedagógiai
munkát segítő, valamint a technikai dolgozókból áll.
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:
 szakmai munkaközösségek,
 szülői közösség,
 Intézményi Tanács,
 diákönkormányzat,
 osztályközösségek.

9.3. A szülői közösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői közösség (a továbbiakban: SzK). Döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a Szülői közösség elnöke, tisztségviselői),
 a Szülői közösség tevékenységének szervezése.
A Szülői közösségnek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSzszabályok elfogadásakor.
A Szülői közösségnek véleményezési joga van a következő kérdésekben:
 a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a
jogszabályban meghatározott kérdésekben,
 a Pedagógiai program elfogadásakor vagy módosításakor
 a Házirend elfogadásakor vagy módosításakor.
A SzK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzK véleményének a jogszabály
által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
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9.4. A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok,
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai
diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal
– a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A
diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben –
diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A
diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell
hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit –
az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a Házirend elfogadása előtt.
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

9.5. Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja.
Döntési jogkörébe tartoznak:
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer
elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
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Az iskola Pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákképviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály
szülői közösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály
fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: e-napló vezetése, ellenőrzése, félévi és
év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart
az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az
osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.

(Részletesebben a Munkaköri leírásban olvasható!)

9.6. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülői
értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök
vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői
értekezletet az igazgató hívhat össze.
Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként két alkalommal (a negyedéves és a háromnegyed
éves értékelés után) tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a
pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az
igazgató döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján
történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az e-napló és az e-ellenőrző
(tájékoztató füzet) vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való
kapcsolatfelvétel telefonon, interneten vagy az ellenőrzőbe küldött üzenettel történhet.
Az osztályfőnök az ellenőrzőbe (elektronikus és papír alapú) tett bejegyzéssel értesíti a szülőket a
tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy fegyelmi vétsége esetén, továbbá
tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos
eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal az esemény előtt.
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A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás
folyamatos értékelése céljából havonta minden tárgyból legalább egy osztályzatot adunk. E
szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három
osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele enaplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt
(csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan
két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (írásbeli fogalmazás kivételével) csak egyetlen
osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását
két héten belül (rendkívüli esetben három héten belül) el kell végezni, a dolgozatokat ki kell
osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden
diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon
osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket
iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni.
A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez a diákönkormányzathoz, a szülői szervezethez
forduljon kérdésével, javaslataival, véleményével. A kérdezés-érdemi válasz rendjét a Házirend
szabályozza.
Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a
diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.
Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
 Alapító okirat,
 Pedagógiai program,
 Szervezeti és működési szabályzat,
 Házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve
(az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumentumok
tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást.

9.7. A külső kapcsolatok rendszere és formája
9.7.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a 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 alkalmazottaival, - meghívás vagy
egyéb értesítés alapján, a következőképpen:
-

közös értekezletek tartása,
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-

szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
intézményi rendezvények látogatása.

9.7.2. Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot
tart számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő
intézményekhez és szervezetekhez.
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel:















a fenntartóval és működtetővel - Dunaújvárosi Tankerületi Központ,
DMJV Önkormányzatával,
a fenntartó által irányított többi közoktatási intézménnyel,
a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
Gyermekjóléti Szolgálattal,
Nevelési Tanácsadóval,
Családsegítő Központtal,
a Beszédjavító Intézettel,
az Egészségmegőrzési Központtal,
a történelmi egyházak szervezeteivel,
az intézményt támogató „A Vasváris Gyermekekért” alapítvánnyal,
DUNAFERR Sportegyesülettel,
A város kulturális intézményeivel.

Egyéb szervezetekkel: Jegyző, rendőrség, bíróság stb.
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen a
tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi szolgálat
szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A
kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
 az iskolaorvos,
 az iskolai védőnő,
 az ÁNTSZ Dunaújváros városi tiszti-főorvosa
9.7.3. Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet
szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dunaújváros városi
tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a
közvetlen segítő munkát az általános igazgatóhelyettes végzi.
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Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat
 Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy
alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése,
valamint a 25.§ (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).
 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1997.
(IX.3.) NM-rendelet alapján.
 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat, a versenyeken induló diákjaink
sportorvosi szűrését, az igazolások kiadását elvégzi.
 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi
intézkedések végrehajtását.
 Sürgősségi eseti ellátást végez.
 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a
védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi
vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak,
őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe
irányítja kezelésre.
 Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel,
velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt
rendellenességekre.
9.7.4. Az iskolai védőnő feladatai
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos
munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a
szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság,
hallásvizsgálat stb.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Munkaidejét munkáltatója határozza meg.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
9.7.5. Az ifjúságvédelmi felelős feladatai
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a Köznevelési törvény
69.§ (1)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst
bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, a segítségre szoruló
szülőkkel. Nyilvántartást vezet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a
hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókról. Egyeztet az osztályfőnökökkel a hiányzásokról,
szükség esetén eljárást kezdeményez.
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10. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
10.1 A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
Házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási
szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
10.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását a Házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő által igazolt 3 nap egy tanévben,
b) a 3 napnál hosszabb távolmaradás esetében a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a
rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott,
c) orvosi igazolással igazolja távolmaradását.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:



bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).

10.1.2. A tanulói késések kezelési rendje
Az e-napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök
értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres
késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus az e-naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök
végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az ifjúságvédelmi
felelőssel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó
szabálysértési eljárást.

10.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 56-60.§-ban foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül
ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő
30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A
fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt
meghatalmazott képviselője is képviselheti.
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 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt a tárgyalás előtt legalább 8
nappal személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés
tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról, a tárgyalás időpontjáról és helyéről,
a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről, valamint arról, hogy a tárgyalást akkor is
meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő nem jelenik meg.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a
bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. A bizottság az
elnökét saját tagjai közül választja meg.
 A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő
részvételét biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt
kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani.
A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.
 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló
bizonyítékokat.
 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 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, a
szülő kéri.
 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.
 Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelésioktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság
számára is.
 A fegyelmi eljárást - a megindításától 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 tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett
tanulónak és szülőjének.
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok
elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni,
amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő
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kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az
észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati
javaslatba beépítik.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az
iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy
bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
- a tanuló nem követett el kötelességszegést,
- a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
- a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
- a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
- nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.
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, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra
való utalást.
A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a
tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező
részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét,
a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a
nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást
vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról
lemondott.
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.
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles
továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy
valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre
vonatkozó véleményével ellátva.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott
egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a
bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló
teremben.
A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak
a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által
elkövetett kötelességszegés érintett. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában
nem vehet részt az előbbieken túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat
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meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy
szakértőként eljárt.

10.3. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53. §-a szerint egyeztető eljárás
előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.
 A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét.
 Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége.
 A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a
szülőt nem kell értesíteni.
 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket.
 Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
 Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges.
 A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza.
 Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
 Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti.
 Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon,
 Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben
lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása.
 Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
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 A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata
A könyvtárra vonatkozó adatok
A könyvtár neve és címe:
Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola könyvtára
2401 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.
Telefon:25-412-910

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, Pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az
iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A
tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány
szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus
építéséhez szükséges eszközökkel
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal.
Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján
végzi.
Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A
könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
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2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása.

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – munkaköri feladatként – a következő
feladatokat látja el:
 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számának változását,
 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását,
 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét
 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra
kell hozni az iskola honlapján.
4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
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az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni
a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni

A könyvtár szolgáltatásai a következők
 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az utóbbiak
korlátozott számban),
 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.:
térképek, példatárak, feladatgyűjtemények stb.) kölcsönzése,
 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata,
 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról
 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe
veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.
A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz.
melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben két hét. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A
nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév
első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok
által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott
tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek
függvényében változik.
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A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez.
A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára kifüggesztett
információkból tájékozódhatnak, illetve az iskola honlapjáról is.
A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt
szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók
felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali
bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen,
hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása
következményének kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását
ellenőrizzük.
A tanári kézikönyvtár
Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai az egyik
tanteremben egy erre a célra kijelölt polcon vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos
kölcsönzési és egyéb feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el.
1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez
Gyűjtőköri szabályzat
1. Az iskolai könyvtár feladata:
Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az
információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van.
Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az
újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat
nyilvántartásához szükséges eszközökkel.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb
sajátos feladata az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása.
E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi
és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:
Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A
szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri
szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri
szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.
Az állománybővítés fő szempontjai:
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Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre
szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt,
az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre.
3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők
3.1. Könyvtárunk típusa: Iskolai könyvtár. Iskolánk alapfokú oktatási intézmény, sporttagozatos
osztályokkal.
3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola városunk központjában található, a buszpályaudvar
közvetlen közelében, ezért sok bejáró tanulónk is van. Mellettünk áll az uszoda is, sportolóink
számára ez kedvező.
3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program
megvalósításának, az iskolai könyvtár részt vesz a pedagógiai program megvalósításában, illetve
általános nevelési céljainkban. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a
magyar irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra
kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a
könyvtár mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.
4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör):
Fő gyűjtőkör:
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
 lírai, prózai, drámai antológiák
 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
 tematikus antológiák
 életrajzok, történelmi regények
 ifjúsági regények
 általános lexikonok
 enciklopédiák
 az újonnan belépő etika tantárgy tanításához szükséges dokumentumok
 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók
 a városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
 kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, tantárgyi
bibliográfiák, jegyzékek,
 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
gyűjteményei
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az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei

Mellék gyűjtőkör:



a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.

4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:
a) Írásos nyomtatott dokumentumok
 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
 térképek, atlaszok
b) Audiovizuális ismerethordozók
 képes dokumentumok (DVD, videokazetta)
 hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD)
c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás
CD-k
4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül












A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
lírai, prózai és drámai antológiák
klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő műve
a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
az újonnan belépő etika tantárgy tanításához szükséges dokumentumok
a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei

b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
 tematikus antológiák
 életrajzok, történelmi regények
 ifjúsági regények
 általános lexikonok
 enciklopédiák
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a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő műve
pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához (mintakatalógusok, tantárgyi
bibliográfiák, jegyzékek)
audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.

c) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be ( ha az anyagi feltételek ezt lehetővé teszik ) a
teljes mélységi szintű dokumentumokat, anyagokat.
Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a
könyvtáros dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve felettese
véleményét.
2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik
használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő
is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
2. A könyvtárhasználat módjai
 helyben használat,
 kölcsönzés,
 csoportos használat.
2.1 Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:


a kézikönyvtári állományrész,

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:
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az információk közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.

2.2 Kölcsönzés
Az iskolai könyvtárból szeptember 1-jétől május 31-ig lehet kölcsönözni.
o A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető két hét
időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható
újabb két hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és
hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet.
Pedagógusok esetében a kikölcsönözhető dokumentumok számát, típusát nem
korlátozzuk, de a kézikönyveket ők is csak az iskola területén belül használhatják, a kölcsönzési
idő az ő esetükben az egész tanévre kiterjedhet, beleértve a tartós tankönyveket is. Ők a nem
hagyományos dokumentumokat is kölcsönözhetik.
A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a
kölcsönzés nem vehető igénybe.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a
kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell
szolgáltatni.
Az olvasónak a dokumentumokat gondosan kell kezelnie, mindenféle rongálás tilos.
A könyvtárhasználó az elveszett, vagy megrongált dokumentumot köteles egy kifogástalan
példánnyal pótolni, vagy a dokumentum mindenkori forgalmi értékét kell megtérítenie.
2.3. Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat,
foglalkozásokat tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak
megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. A könyvtárat a
könyvtáros jelenlétében lehet használni, a meghatározott nyitvatartási időben, illetve a
könyvtárossal előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a könyvtár helyiségének használata a
könyvtáros távollétében történik, úgy a szaktanárok vállalnak felelősséget az esetleges károkért
és a könyvtár rendjének megtartásáért.
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2.4. A könyvtár nyitva tartása
„A” hét
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8-8.40 10.40-11
8-11.30 13-14.30
8-12
10-12 13-15
8-9.40 10.40-11

„B” hét
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8-8.40 10.40-11
8-11.05 13.35-14.30
7.30-8.30 10-12
8-12 13-15
8-11

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
1.
2.
3.
4.
5.

információszolgáltatás,
szakirodalmi témafigyelés,
irodalomkutatás,
ajánló bibliográfiák készítése
internet-használat
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A gépek használatának szabályai
Az olvasók egymás munkáját ne zavarják (pl. hangoskodással). Az előzetesen bejelentett
géphasználati időt ne lépjék túl. A gépek és berendezési tárgyak műszaki állapotára a lehető
legnagyobb körültekintéssel kell vigyázni. Ha bármilyen hibát észlelnek, vagy okoznak, jelezzék.
 A gépeket tilos kikapcsolni!
 A gépek konfigurációját a könyvtáros tudta és beleegyezése nélkül megváltoztatni tilos.
 A számítógép- illetve elektromos kábelezésen bármit, akár csak időlegesen is változtatni
tilos.
 A gép és a monitor műszaki beállításain változtatni tilos!
Adatok letöltésére külső adathordozó (használó tulajdona) használható.
Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető
adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát
veszélyeztető információk, programok terjesztésére, stb.). Az erőszakos, közízlést és
közszemérmet sértő Weboldalak látogatása nem megengedett.
A könyvtár minden beiratkozott olvasójának joga van a gépeket használni a fent felsorolt
szabályok mellett!
A számítógép nem rendeltetésszerű használata, a rendzavarás, a használati szabályok be nem
tartása a szolgáltatásból való kitiltást vonhat maga után..

4. A könyvtár használóinak kötelessége
Be kell tartani a könyvtárhasználati szabályzatot.
Vigyázni kell a könyvtár rendjére, tisztaságára, állományának megóvására.
Magatartásukkal nem zavarhatják a könyvtár csendjét.
A könyvtárban dohányozni, valamint kabátot és táskát bevinni tilos.
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3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT
A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás) 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.
a) A dokumentum leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak (bibliográfiai leírás)
adatait, 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)
- 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 testületnév, vagy a mű címe)
- cím szerinti melléktétel (a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános
jelentésű szó)
b) Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO.
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c) Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A
szépirodalmat Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
c) Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
- a betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján)
- szakkatalógus
- raktári katalógus
Dokumentumtípusok szerint:
 könyv
 audiovizuális (cd, dvd,videókazetta)
Formája szerint:
- cédula,
A cédulaszükségletet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján állapítjuk meg.
Betűrendes leíró katalógus:
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. Besorolási adatok).
Szakkatalógus:
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. Besorolási adatok).
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:
- az észlelt hibák azonnali kijavítása,
- törölt művek cédulájának kiemelése.
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4. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez
Tankönyvkezelési szabályzat
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:



2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni
a tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi
Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.

5. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez
Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára
Közvetlen felettese: az igazgató
Kinevezése: munkaszerződése szerint
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása
 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához
szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért,
 kezeli a szakleltárt, a fenntartó által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozóval elvégzi
a leltározást,
 felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javítások
iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket,
 munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a humán- esztétika
munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat,
 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről,
tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről,
 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről,
 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről,
 minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új
könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt,
 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas
állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről,
 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji humánesztétikai munkaközösségi értekezleten összefoglalja,
 minden év februárjában konzultációt tart a humán-esztétika munkaközösség értekezletén,
amelyen véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében,
 kezeli a tanári kézikönyvtárat,
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