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I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az
intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2013 év március hó 31. napján fogadta
el.

2. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a
diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet.

3. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény nevelőtestületének jóváhagyásával lép
hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik.

4. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások)
előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek.

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 43,25
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II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA
Az iskola szervezete
Az intézmény befogadóképessége: 831 fő
Feladatai:

-

általános iskolai nevelés-oktatás

Az iskola feladata biztosítani, hogy a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően
felkészüljön középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
Az intézmény az elfogadott és érvényben lévő Pedagógiai Program alapján végzi oktató-nevelő munkáját,
ezen belül:
•

emelt szintű ének-zeneoktatás folyik 3-6. évfolyamon egy tanulócsoportban

• emelt szintű matematikaoktatás folyik 5-8. évfolyamon egy tanulócsoportban
•

sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó integrált
oktatása 1-8 évfolyamon

Az iskola igazgatósága

Az intézmény vezetője
Az intézmény élén az igazgató áll, aki tevékenységét az igazgatóhelyettesek ill. a telephelyvezető (SZIK)
közreműködésével látja el.
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét és döntési jogkörét a Nkt. állapítja meg.
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
•

az intézmény valamennyi KLIK-hez tartozó dolgozója feletti munkáltatói jogkör gyakorlása a
munkaviszony létesítés, megszüntetés és fegyelmi eljárások lefolytatásának kivételével

Az intézmény vezetője felelős a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért, és
dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet más jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Hatásköréből átruházza:
•

az igazgatóhelyettesekre a munkakörük meghatározott ügyeiben az intézmény képviseletét.

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik:
•

a nevelőtestület vezetése

•

a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése

•

döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése

•

együttműködés az érdekképviselettel, szülői munkaközösséggel és a DÖK-kel.
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Az igazgató közvetlen munkatársai
•

igazgatóhelyettese

Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja.
Feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük
tartalmaz.

A helyettesítés rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében – teljes
felelősséggel a felső tagozatot irányító igazgatóhelyettes helyettesíti.
Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós
távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét.
Az igazgató és a felső tagozatot irányító igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató
helyettesítése az alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes feladata.
Mindhárom vezető távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kap megbízást – az igazgatót
munkaközösségvezető helyettesíti.

A fenti kötelezettségekre vonatkozó feladatok meghatározását a munkaköri leírások, valamint az
érvényesítési feladatokra szóló megbízások tartalmazzák.
Az adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokért, a
helyiségek és berendezések használatáért, annak szabályozásáért az igazgató a felelős.

Az iskola vezetősége

1. Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai:
•

az igazgató,

•

az igazgatóhelyettesek

•

a szakmai munkaközösségek vezetői,

•

a diákönkormányzat vezetője,

•

a közalkalmazotti tanács elnöke

•

a reprezentatív szakszervezet vezetője

2. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen kéthetente egyszer tart megbeszélést az aktuális
feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül vagy készül/het/. Az iskolavezetőség
megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
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3. Az iskola vezetőségének a tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az iskola dolgozói

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó
által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza (engedélyezett álláshelyek száma:
pedagógus:43,25 Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
A munkaköri leírások a személyi anyagokban találhatók.
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Az intézmény szervezete:

A szervezeti egység élén az alábbi

Az iskola szervezeti egységei

felelős beosztású vezető áll

Alsó tagozat

igazgatóhelyettes

Felső tagozat

igazgatóhelyettes

Napközi

igazgatóhelyettes

Szervezeti felépítése

IGAZGATÓ

IGAZGATÓHELYETTES

IGAZGATÓHELYETTES

/ ALSÓ TAGOZAT/

/ FELSŐ TAGOZAT/

MUNKAKÖZÖSSÉG
VEZETŐK
/OKTATÁSI, NAPKÖZIS/

KOMMUNIKÁCIÓS
MUNKAKÖZÖSSÉG

PEDAGÓGUSOK

MUNKAKÖZÖSSÉG
VEZETŐK
/OKTATÁSI, NEVELÉSI/

AZ OKTATÁST
KÖZVETLENÜL
SEGÍTŐK
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III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY
VEZETÉSÉVEL
Az iskolaközösség

1. Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és
módon érvényesíthetik.

Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége

1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez
kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése
rögzítik.
A nevelők közösségei
A nevelőtestület

1. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az
oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó.
2. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.
3. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben.
4. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
5. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
•

tanévnyitó értekezlet,

•

tanévzáró értekezlet,

•

félévi és év végi osztályozó értekezlet,

•

1 alkalommal nevelési értekezlet,

6. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 25 százaléka kéri,
illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja.
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7. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
•

nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen
van,

•

a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési
szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

8. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is
dönthet.
9. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
10. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális
feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egyegy értekezleten.
A nevelők szakmai munkaközösségei

1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva
szakmai

munkaközösségekben

tevékenykednek.

A

munkaközösség

szakmai,

módszertani

kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez,
értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
•

Alsó tagozat:
oktatási munkaközösség
•

tagjai: az osztálytanítók, fejlesztőpedagógus

napközis munkaközösség
•
•

tagjai: napközivezetők

Felső tagozat:
oktatási munkaközösség
nevelési munkaközösség
•

•

tagjai: a felső tagozaton tanító tanárok, fejlesztőpedagógus

Kommunikációs munkaközösség

3. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkeznek.
4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:
•

az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, szervezése,
értékelése és ellenőrzése,

•

az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,

•

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

pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,

•

a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,

•

a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, szakmaimódszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,

•

a pályakezdő, gyakornok pedagógusok munkájának segítése

•

a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,

•

a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése,

5. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek.
6. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a
munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg.
7. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok

1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a
nevelőtestületet.
3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg.
A szülői szervezet (közösség)

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői
szervezet (közösség) működik.
1. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
2. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:
•

elnök,

•

elnökhelyettes

3. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök
vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
4. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet
választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői szervezetek
elnökei vehetnek részt.
5. Az iskolai szülői szervezet választmánya az iskolai szülői értekezlet a szülők javaslatai alapján
megválasztja az iskolai szülői szervezet elnökét.
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6. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.
7. Az iskolai szülői szervezet választmánya vagy az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon
az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői szervezet választmánya
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
8. Az iskolai szülői szervezet választmányát értekezletet az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2
alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.

9. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
•

megválasztja saját tisztségviselőit,

•

kialakítja saját működési rendjét,

•

az iskolai munkatervhez igazodva elkészítheti saját munkatervét,

•

képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,

•

véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és
működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,

•

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben,
A tanulók közösségei

Az osztályközösség

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal
az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján
végzik.
2. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
•

2 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe,

A diákkörök

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő
diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak
az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
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1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti.
A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt
azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
2. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.
3. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját munkaterve szerint alakítja.
4. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata
alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.
5. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a
diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az
előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az
iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az
iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását
a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.
6. A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni:
•

az iskolai szervezeti és működési szabályzat jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek
elfogadása előtt;

•

a házirend elfogadása előtt;

•

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt;

•

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott
pedagógus-vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. A kapcsolattartás fórumai:
•

az igazgatóság ülései,

•

az iskolavezetőség ülései,

•

a különböző értekezletek,

•

megbeszélések,

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
3. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
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tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
•

az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,

•

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság,
az iskolavezetőség felé.

5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével.
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása

1. Az

iskolában

tevékenykedő

szakmai

munkaközösségek

folyamatos

együttműködéséért

és

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös
megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka
alábbi területeire:
•

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

•

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

•

iskolán kívüli továbbképzések,

•

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a
munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések,
értékelések eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
•

az igazgató
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén igény szerint,
o a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,

•

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan
szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők
útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
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A nevelők és a szülők kapcsolattartása
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
o az igazgató:
•

a szülői szervezet választmányi ülésén

•

időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,

•

az iskola honlapján keresztül,

o az osztályfőnökök, szaktanárok:
•

az osztályszülői értekezleten,

•

fogadóórákon tájékoztatják.

2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
•

a családlátogatások,

•

a szülői értekezletek,

•

a nevelők fogadóórái,

•

a nyílt tanítási napok,

•

írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben.

3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított –
jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról,
illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A
pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg:
•

az iskola honlapján,

•

az iskola fenntartójánál,

•

az iskola irattárában,

•

az iskola könyvtárában.

8. Az iskola szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és intézményi előírásai nyilvánosak,
azt minden érintett megismerheti. (Az iskola szervezeti és működési szabályzata, házirendje
megtekinthető
• az iskola honlapján,
• az iskola irattárában;
17

• az iskola könyvtárában.
9. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő
beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
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IV. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
•

Az intézmény fenntartójával

•

A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal

•

A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel

•

A Pedagógiai Szakszolgálattal

•

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az
alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
•

az iskolát támogató Gyermekévek alapítvány kuratóriumával,

•

közművelődési intézményekkel.

3. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató
a felelős.
4. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága együttműködik az
iskolavédőnővel, gyermekorvossal. Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát.
5. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei rendszeres
kapcsolatot tartanak fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a
felelős.
6. A köznevelési törvény 24. § (3) bekezdése alapján az iskolában párt, politikai mozgalom vagy párthoz
kötődő szervezet nem működhet.
7. Az intézmény szakszerű és színvonalas működését külső szervezetekkel történő rendezett és rendszeres
munkakapcsolatokon keresztül biztosítja. Kiemelt kapcsolatot tartunk fenn az alábbi szervezetekkel:
•

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

•

Székesfehérvár MJV Humán Szolgáltató Intézete (pályaválasztási alkalmassági vizsgálat, orvosi és
iskolavédőnői, valamint fogorvosi ellátás);

•

Beszédjavító Intézet (logopédiai ellátás);

•

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

•

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (gyermek- és ifjúságvédelem);

•

Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (szolfézs, hangszeres zene
oktatása);

•

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.;

•

Öreghegyi Karitasz
19

•

Öreghegyi Közösségi Ház

8. Az intézmény a Nkt. 25.§ (5) bekezdésében előírt rendszeres egészségügyi vizsgálatokat az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján orvosi, védőnői, valamint fogorvosi
és fogászati asszisztensi ellátással biztosítja.
9. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatóhelyettese, a közvetlen előkészítő
és adminisztrációs munkát az iskolatitkár, osztályfőnökök és az iskolai védőnő végzik. Az iskolaorvos
munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézmény igazgatójával. A tanulók,
gyermekek szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti az iskolában található nevelői
szobában.
10. Az iskolaorvos (óvodaorvos) által minden tanévben (nevelési évben) elvégzendő feladatok:
•

az intézmény tanulóinak, gyermekeinek folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók, gyermekek
évente egy alkalommal történő szűrővizsgálata (az Nkt. 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ (5)
bekezdése előírja a rendszeres egészségügyi ellenőrzést);

•

a vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló, gyermek gondozásba vétele a 26/1998.
(IX.3.) NM-rendelet alapján;

•

a testnevelésórákkal kapcsolatos, gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett-, illetve normál
testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha a
vizsgálat oka később következett be;

•

végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések
végrehajtását;

•

sürgősségi eseti ellátást végez;

•

gondoskodik a tanulók, gyermekek egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről,
a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, a tanulók, gyermekek szükséges szakorvosi
vizsgálatokon történő részvételét;

•

az osztályok, csoportok szűrését követően konzultál tapasztalatairól az osztályfőnökökkel, illetve a
csoportvezető óvodapedagógusokkal, valamint a testnevelővel, s felhívja figyelmüket a
gyermekeknél, tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.

11. Az iskolai 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, iskolatitkárával.

•

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat,
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előadásokat tart az osztályfőnökökkel együttműködve. Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú
filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában felhasználja.
•

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (pedagógiai szakszolgálatok, Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat stb.).

12. A fogorvos és a fogászati asszisztens minden tanévben (nevelési évben) elvégzi a tanulóknál
(gyermekeknél) a fogbetegségek szűrését (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat stb.). Az osztályok
(csoportok) időbeosztását az igazgatóval szeptember 15-ig egyeztetik, a közvetlen előkészítő és
adminisztrációs munkát az iskolatitkár végzi.
13. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A gyermek- és ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának, – az osztályfőnököknek és a csoportvezetőknek kiemelten is – feladata. Ennek
tevékenység végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69. § (2)/f
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a
feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
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V. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

1. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 20:30 óráig tart nyitva.
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettől eltérő időpontban, illetve
szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k).
2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730 óra és délután 1630 óra között
az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.
3. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell meghatározni.
4. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető
után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő
jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
5. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud
az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját
kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.

6. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 15 óra között kell megszervezni. A tanítási
órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc.
7. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével, a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. Az iskola 17 óráig ügyeletet biztosít igény szerint
8. Az iskolában reggel 7 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az
ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók
magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását
ellenőrizni.
9. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte
esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével
hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására
csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
10. A tanórán kívüli foglalkozásokat 12 órától 1630 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell
megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.
11. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 730
óra és 1430 óra között.
12. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók
és a nevelők tudomására hozza.
13. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek
használói felelősek:
22

•

az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

•

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

•

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

•

az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott
előírások betartásáért.

14. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól
csak az iskola igazgatója adhat felmentést.
15. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet
esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
16. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az igazgató
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
17. Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső
igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén
belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.
18. Az iskolában zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is, valamint az iskola bejáratának 5
méteres körzetén belül tilos a dohányzás.
19. Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola igazgatója
felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ
össze.
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VI. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres
foglalkozások működnek:
•

napközi otthon,

•

tanulószoba,

•

szakkörök,

•

énekkar,

•

iskolai sportköri foglalkozások,

•

tömegsport foglalkozások,

•

felzárkóztató foglalkoztatások,

•

egyéni foglalkozások,

•

tehetséggondozó foglalkoztatások,

•

továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az
egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév
elején történik és egy tanévre szól.
2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik,
tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető
nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást
vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.
6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális
versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a
szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
7. Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközis, és a tanulószobai
foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Az
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előzőeket nem igénylő tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít.
8. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az
iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
9. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet
biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt
hitoktató végzi.
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VII. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai:
•

biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és
egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;

•

segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát;

•

segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;

•

az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről;

•

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

•

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

2.
•

Igazgató:
o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának szakmai, pedagógiai, és technikai jellegű munkáját;
o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet;
o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

•

Igazgatóhelyettesek:
o folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját,
ennek során különösen:

•



a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;



a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;



a pedagógusok adminisztrációs munkáját;



a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;



a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

Munkaközösség-vezetők:
folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató
munkáját, ennek során különösen:
o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).

3. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és
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jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
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VIII. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
•

biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a
kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését,

•

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

•

az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok
munkavégzéséről,

•

szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
•

igazgató,

•

igazgatóhelyettesek,

•

munkaközösség-vezetők,

3. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
4. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
•

a pedagógusok munkafegyelme,

•

a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,

•

a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,

•

a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,

•

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

•

a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
o a tanítási óra felépítése és szervezése,
o a tanítási órán alkalmazott módszerek,
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
o a tanórán kívüli nevelőmunka,
o

az osztályfőnöki munka eredményei,

o a közösségformálás.
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IX. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA

A tanév folyamán az iskolaorvos és a védőnők szűrővizsgálatot végeznek - testméretek, szín-éleslátás,
hallás, vérnyomás, gyermekorvosi vizsgálat az I.-V.-VII. osztályokban - a VIII. osztályokban
pályaalkalmassági szűrésre kerül sor. A leggyakoribb elváltozások ortopédiai, szemészeti szakvizsgálatot
igényelnek.
A tanév folyamán következő kampányoltásokat bonyolítják le:
− I. osztályban Di-Per-Te III. + OPV oltások
− VI. osztályban Di-Te és Morbilli oltások
Hiányzás és betegség miatt az elmaradásokat pótolják.
Az oltásokat és szűrővizsgálatokat az iskola kijelölt helyiségében végzik.
A tanév folyamán tisztasági szűrővizsgálatot is végeznek. Védőnői felvilágosítási beszélgetés történik a 6.
évfolyamon, igény szerint egyéb témákban és évfolyamokon is. Évente 2 alkalommal fogászati
szűrővizsgálatra kísérjük a tanulókat.
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

XIII. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK
MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK)
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett,
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan

1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi)
szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi
épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
3. A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani,
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
4. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.
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5. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a
következő esetekben:
•

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli

esemény (baleset,

tűzriadó,

bombariadó,

természeti

katasztrófa

stb.)

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
•

iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.

•

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

6. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán
vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy
esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
7. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a
tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
•

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,

•

ha szükséges orvost kell hívnia,

•

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

•

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.
2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez
biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell
hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése
érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
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A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai
alapján

1. A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani.
2. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e
balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg
kell küldeni a fenntartónak. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
3. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
4. Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
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X. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

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

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

•

a tűz,

•

a robbantással történő fenyegetés.

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

az iskola igazgatója,

•

az iskola ügyeletes vezetője.

4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
•

az intézmény fenntartóját,

•

tűz esetén a tűzoltóságot,

•

robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

•

személyi sérülés esetén a mentőket,

•

egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket,
ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

5. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a
benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található
"Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást
tartó pedagógus a felelős.
7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
•

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

•

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

A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára,
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A
nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor meg kell számolnia!

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

a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,

•

a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,

•

a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,

•

az elsősegélynyújtás megszervezéséről,

•

a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.)
fogadásáról.

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az
általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
•

a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,

•

a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,

•

az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),

•

a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,

•

az épületben tartózkodó személyek létszámáról

•

az épület kiürítéséről.

10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait
az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
11. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati
napokon be kell pótolni.
12. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
13. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente
legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
14. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és
dolgozójára kötelező érvényűek.

A tanulóval szembeni fegyelmi eljárás szabályai

1. Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
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igazolatlanul mulaszt vagy tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, – megelőzés céljából –
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. Az írásos fegyelmező intézkedések formái:
 szaktanári figyelmeztetés;
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés;
 igazgatói intés.
2. Az írásbeli fegyelmező intézkedéseket – a fokozatosság elve alapján – szóbeli fegyelmező
intézkedésnek kell megelőzni, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásbeli intézkedést tesz
szükségessé.

3. A fegyelmező intézkedéseket – a tanuló tájékoztató füzetén kívül – az osztálynaplóba is be kell
vezetni. Az igazgatói intést az osztályfőnök is kezdeményezheti.
Tanulói fegyelmi eljárás

1. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi, – írásbeli határozattal záruló
fegyelmi eljárás alapján – fegyelmi büntetésben részesül.
2. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására – a nevelőtestület megbízásából
– a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjának tekintetében a köznevelési
törvény rendelkezései az irányadóak.
3. A köznevelési törvény alapján kiszabható fegyelmi büntetések:
 megrovás;
 szigorú megrovás;
 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
 áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba.
4. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai:
a) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított három
hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető.
b) A fegyelmi eljárást a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-a alapján, illetve a
Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61. §-ai alapján kell lefolytatni.
c) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a
sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az
egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője,
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valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.
d) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola
igazgatója a felelős.
e) Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az érdekelt
feleknek.
f) Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a tanuló ellen
fegyelmi eljárást.
g) A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola igazgatója a felelős.
h) A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A
fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghozatalának
előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása.
i) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.
j) A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az iskola
szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott kötelezettségét vétkesen
és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.
k) A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói
jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése az iskola
területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az
iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.
l) A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan
szegje meg.
•

Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.

•

A fegyelmi büntetés kiszabásánál – a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve
– vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.

m) A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a pedagógus, aki a
kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a fegyelmi bizottság vagy a
nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.
Az egyeztető eljárás részletes szabályai

1. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, és ennek alapján a
felek közötti megállapodás létrehozása a sérelem, mulasztás orvoslása érdekében.
2. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a
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szülő, gondviselő, valamint a kötelességszegő, mulasztó, kiskorú kötelességszegő, mulasztó esetén a
szülő, gondviselő egyetért.
3. Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni.
4. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő, mulasztó
tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségére.
5. Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő,
gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy bejelentse.
A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni.
6. Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek, gondviselőnek
írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni.
7. Az egyeztető eljáráson részt vesz: kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő,
gondviselő is sértett tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is osztályfőnök szaktanár, gyakorlatot
vezető tanár, oktató fegyelmi bizottság elnöke iskola igazgatója (a fegyelmi vétség nagyságától,
súlyától függően)
8. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslásában,
a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell
függeszteni.
9. A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a
felfüggesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják.
10. Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megállapításait
nyilvánosságra lehet hozni.
11. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés
iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem
vezetett eredményre.
12. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
13. A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell nyomtatni. A
kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus aláírással ellátott,
elektronikusan tárolt irat.)
2. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az iskola
igazgatója, igazgatóhelyettese, vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz
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az elektronikus irat irattári példánya.
3. Az intézménybe érkező elektronikus irat megnyitása, felhasználása előtt el kell végezni a
vírusellenőrzést és vírusirtást.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
1. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az intézmény
igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat.)
2. Az elektronikus iratokat – az iskola gazdasági irodájában használt számítógépen – elektronikus úton
meg kell őrizni. A számítógépen őrzött elektronikus iratokról biztonsági mentést kell készíteni.
3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.
4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezeléséért – az intézményi
számítógépeket karbantartó személy segítségével – az iskolatitkár a felelős.
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XI. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
2. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben:
•

elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,

•

részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

3. A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az iskola
igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
•

a felelős dolgozók feladatait,

•

a szükséges határidőket,

•

a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,

•

a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.

4. Az iskola igazgatója a magasabb jogszabályok rendelkezései alapján megállapodást köt a
tankönyvforgalmazóval a tankönyvterjesztés lebonyolítására.
•

Minden év november 15-ig az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet
kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet
biztosítani.

•

Minden év november 15-ig az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak
normatív kedvezményre, valamint felméri, hogy hány tanuló jogosult a normatív kedvezmény
igénybevételére.

•

A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylő
lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének be
kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.

•

A felmérés eredményéről november 30-ig az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, az
iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

•

A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület december 15-ig dönt, és erről az iskola
igazgatója írásban értesíti a szülőket.

•

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell
fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár,
könyvtárszoba állományába kerül.

•

Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a
támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja
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megoldani.
5. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai munkaközösségek
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket.
6. A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola
mely tankönyvek vásárlására fordítja.
7. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet és az
iskolai diákönkormányzat véleményét.
8. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek)
az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi
tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával.

XII. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A nemzeti ünnepek méltatása (március l5., október 23. és június 4. Nemzeti összetartozás napja)
Az iskola névadójának emlékére:
A névadó születésnapja alkalmából ünnepi műsor rendezése. A névadó halálának évfordulóján
iskolanapok, amelyek programjában a névadó meghatározó szerepet kap (tanulmányi, művészeti
versenyek).
A tanulók számára
− óvodások fogadása
− az első osztályosok fogadása
− hangversenyek, kulturális bemutatók
− ünnepek (Mikulás - bál, karácsonyi-, farsangi-, gyermeknapi rendezvények)
− táborozások (erdei iskola)
− iskolarádió
− internetes honlap
Az ünnepélyeken, megemlékezéseken a tanulók részvétele kötelező, amennyiben ez a tanítási idő alatt
történik. Egyéb programok megtartására az igazgatóval és a szülőkkel történő egyeztetés után kerülhet sor.
Ünnepélyeink, rendezvényeink jellegüknek megfelelően osztály, évfolyam és tagozatszinten kerülnek
megrendezésre.
A felnőtt dolgozók számára
− az új munkatársak köszöntése,
− közös kirándulás,
− nyugdíjba vonulók búcsúztatása,
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1.SZ. MELLÉKLET: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 1.sz.melléklete

1. Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében
iskolai könyvtár működik.
2. Az iskolai könyvtár nyitva tartása a mindenkori iskolai órarendben és éves munkatervben, a magasabb
jogszabályokban meghatározottak szerint kerül meghatározásra és kihirdetésre.
3. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése,
feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása,
kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
4. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be,
melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
5. Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár a
felelős. A könyvtáros tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
6. Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 2. sz.
mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek
javaslatának figyelembe vételével történik.
7. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok
csoportjai.
8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
•

tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

•

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

•

könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

•

könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

•

számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,

•

tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más
könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

9. A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba
beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A
beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak
haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia.
10. A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai és
tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell.
11.

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
•

kézikönyvek,

•

számítógépes szoftverek,
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12. A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott
gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt
határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés
fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola
igazgatója határozza meg.
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2.SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 2.sz.melléklete

1. A Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok körét, az
állománygyarapítás módját. a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza
meg.
2. Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és annak 1.
sz. mellékletét képezi.
3. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:
•

Az iskolán belüli tényezők:

•

Az iskola tanulói összetétele.

•

A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben
megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok.

•

Az iskola nevelési és oktatási céljai.

•

Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.

•

Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.

4. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):
•

Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.

•

Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen.

5. A gyűjtés szintje és mélysége:
a) Kézikönyvtári állomány:
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe
vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak,
fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek,
tankönyvek.
b) Ismeretközlő irodalom:
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz
meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható
dokumentumok.
c) Szépirodalom:
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, a
tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti
alkotások.
d) Pedagógiai gyűjtemény:
Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:
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•

Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.

•

Fogalomgyűjtemények, szótárak.

•

Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.

•

A

pedagógiai

programban

megfogalmazott

nevelési

és

oktatási

célok

megvalósításához szükséges szakirodalom.
•

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.

•

A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.

•

A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.

•

Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.

•

Oktatási intézmények tájékoztatói.

•

Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.

•

Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.

e) Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendőek a következők:
•

A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.

•

Könyvtári jogszabályok, irányelvek.

•

Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok.

6. A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek,
videofilmek, CD, DVD.
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3.SZ MELLÉKLET A KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.sz.melléklete

I. Személyi feltételek (munkakör, képzettség, besorolás)

A könyvtárostanár az iskolai könyvtári szolgáltatásokért felelős pedagógus, aki az intézménynek
megfelelő felsőfokú pedagógus végzettséggel és felsőfokú könyvtárosi képzettséggel rendelkezik.
A könyvtárostanár pedagógus besorolású, az iskola nevelőtestületének tagja. Könyvtári munkakörét
másik szakja mellett 75%-ban látja el.

A könyvtárostanár munkáját az igazgató irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi

II. A könyvtárostanár munkaköri feladatai

1. A könyvtár vezetésével összefüggő feladatok

a) Az iskola igazgatójával és a nevelőtestülettel közösen készíti el a könyvtár működési
feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztési tervét.
b) Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót, könyvtár statisztikát készít, tájékoztatja a
nevelőtestületet a tanulók könyvtárhasználatáról. Jelentéseket készít a könyvtári szükségletekről,
javaslatokat ad a könyvtári költségvetés készítéséhez.
c) Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári költségvetési keret tervszerű, gazdaságos felhasználását.
Pályázatok írásával az anyagi keretet bővíteni igyekszik.
d) Végzi a könyvtári iratok kezelését.
e) Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleten képviseli a könyvtárat.
f) Részt vesz szakmai értekezleteken, a könyvtárostanárok számára szervezett továbbképzéseken.
Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja.

2. Állományalakítás, - feltárás, állományvédelem

a) Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítás, vezeti a megrendelések, beszerzési összegek
felhasználásának nyilvántartásait.
b) Az iskola oktatási-nevelési programjából kiindulva lehetőségeihez mérten biztosítja a tanítási-tanulási
folyamathoz és a szabadidős tevékenységekhez szükséges forrásanyagokat. Tájékozódik a megjelenő
kiadványokról. Szükség esetén egyedi beszerzéseket végez.
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c) A beszerzéshez konzultál a munkaközösségek vezetőivel, figyelembe veszi az iskola vezetőségének
javaslatait.
d) Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és összesített állománynyilvántartásokat
e) Az osztályozás és a dokumentumellátás szabályainak megfelelően folyamatosan végzi az állomány
feltárását, rekatalogizálását.
f) Az állománygyarapítás mellett folyamatosan végzi a szükséges állományapasztást. A felesleges,
elhasználódott, tartalmilag elavult műveket a rendeleti előírásoknak megfelelően törli az állományból
g) Végzi a letéti állományok kihelyezését, nyilvántartását, visszavételét.
h) Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
i) Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartásában bárki akadályozza.
j) Előkészíti és segítséggel lebonyolítja a könyvtári rendelt által előírt időben történő (időszaki vagy soron
kívüli) leltározást.
k) A könyvtáros-tanár felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért, a könyvtárhasználati szabályzat
betartásáért.
l) Teljes körű állomány ellenőrzést, ha az igazgató másképpen nem rendeli, 4 évente végez leltározási
ütemterv készítésével.

3. Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok

a) Lehetővé tesz és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát,
végzi a kölcsönzést.
b) Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezeléséhez szükséges ismeretek
elsajátításában.
c) Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, adatszolgáltatást, esetenként irodalomkutatást,
témafigyelést végez, bibliográfiát készít.
d) Ösztönzi a külső források használatát, indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzést bonyolít le.
e) A nevelőtestülettel együttműködésben segíti a tanulókat a szellemi technikák
elsajátításában.
f) A tantárgyi programok alapján a szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen
összeállítja a könyvtári foglalkozások, könyvtári órák éves tervét.
g) Vezeti kölcsönzési nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatását.

4. Könyvtár-pedagógiai tevékenység

a) A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiaiprogramját.
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b) Biztosítja a pedagógusok és a tanulók számára az ismeretszerzés
folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, tájékoztató apparátusát,
szolgáltatásait.

b) Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat.
c)

A könyvtárhasználatra épülő szakórákat a szaktanár vezeti, a könyvtárostanár ennek
tervezésében, előkészítésében vesz részt, illetve az óra könyv- és könyvtárhasználattal
kapcsolatos részér tarthatja.

d) Lehetőség szerint felkészíti az iskola tanulóit a könyv- és könyvtárhasználati versenyekre.

5. Egyéb feladatok

a) A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösségi
vezetőkkel, szaktanárokkal.
b) Szakmai kapcsolatot tart a helyi könyvtárakkal (gyermekkönyvtárak,
városi könyvtár, megyei könyvtár)

……………………………….
igazgató

Tudomásul vettem:

……………………………….
könyvtárostanár

4.SZ. MELLÉKLET ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 4.sz.melléklete

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, valamint a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény előírásainak.
2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a magasabb
jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél,
tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az
érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja:
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•

papír alapú nyilvántartás,

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban
részletezett módon.
5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő
feladatokkal kapcsolatosan:
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
•

igazgatóhelyettesek,

•

iskolatitkár,

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
•

igazgatóhelyettesek,

•

iskolatitkár,

•

osztályfőnökök,

•

napközis nevelők,

•

gyermek- és ifjúság védelmi felelős.

6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében
engedélyezett esetekben:
a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal
kapcsolatosan:
•

igazgatóhelyettesek,

•

gazdasági vezető,

•

iskolatitkár.

b) a tanulók adatait továbbíthatja:
•

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: igazgató;

•

a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó
adatokat

a

pedagógiai

szakszolgálat

intézményeinek

továbbíthatja:

igazgató,

igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
•

a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettes,
osztályfőnök, iskolatitkár;

•

a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: iskolatitkár;

•

a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához történő
felvétellel kapcsolatosan intézményhez adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes,
osztályfőnök;
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•

az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi

állapotának

megállapítása

céljából

adatot

továbbíthat:

igazgató,

osztályfőnök;
•

a

családvédelemmel

ifjúságvédelemmel

foglalkozó

foglalkozó

intézménynek,

szervezetnek,

szervezetnek,

intézménynek

a

gyermekgyermek,

és

tanuló

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: igazgató,
igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
•

a tankönyvforgalmazókhoz: igazgató, iskolatitkár, tankönyvfelelős.

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi
anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított
közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított
gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és
rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.
8. A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt nyilvántartásokban kell
őrizni:
•

összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),

•

törzskönyv (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),

•

bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),

•

beírási napló (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes),

•

osztálynaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),

•

napközis és tanulószobai csoportnaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, napközis
nevelők, tanulószoba vezető),

•

diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: iskolatitkár).

9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori
módosításáért az igazgató a felelős.
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5.SZ. MELLÉKLET KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 5.sz.melléklete

Az intézmény a meghatározott adatokat közzéteszi különös közzétételi lista formájában.
A www.kossuth-szfv.sulinet.hu honlapunkon bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférést biztosítani
kell.
A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve tanévenként felül kell
vizsgálni.
A különös közzétételi lista tartalmazza:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
5. Középiskolai továbbtanulási mutatók
6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
7. Iskolai tanév helyi rendje
8. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
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