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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 A Szervezeti és a Működési szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) az iskola helyi dokumentuma, amelynek 

célja, hogy meghatározza 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. 

Az Iskola szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szerint állapítjuk meg: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

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

rendjéről 

 A 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvpiac rendjéről 

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

 a 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

 a 2229/2012 (VIII.28) EMMI rendelet a NKT végrehajtásáról 

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

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a közalkalmazottak és más érdeklődők 

megtekinthetik a titkársági irodában, tanári szobában, könyvtárban, (munkaidőben), továbbá az 

intézmény honlapján.  

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével a nevelőtestület fogadja el.  

A fenntartó egyetértése csak anyagi tehervállalással járó többletkötelezettség telepítése esetén 

szükséges. 

A szervezeti és működési szabályzat a fent említett jóváhagyás időpontjával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes.  
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Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület 2018.november 27-én kelt határozattal 

fogadta el.  

Ezzel egy időben a szabályzatot vizsgálatra/ellenőrzésre a fenntartónak továbbítottuk. 

 

1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, 

szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

1.3.1. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed/kötelező érvényű:  

 az intézmény vezetőire 

 az intézmény dolgozóira 

 az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre 

 az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 

 az iskola tanulóira 

 mindazokra, akik részt vesznek feladataink megvalósításában 

 

1.3.2. Az SZMSZ területi hatálya:  

kiterjed az intézmény teljes területére, és érvényes az iskola területén zajló és azon kívül szervezett 

iskolai folyamatokra (pl: erdei iskola) 

1.3.3. Az SZMSZ időbeli hatálya:  

a jóváhagyását követően visszavonásig érvényes 

1.3.4. A felülvizsgálat és módosítás rendje:  

Az SZMSZ felülvizsgálatát kezdeményezheti a nevelőtestület, az intézményvezető, a szülői 

munkaközösség, az intézményi tanács, az iskola vezetősége, a diákönkormányzat. 

Az eljárásrend az SZMSZ módosítása esetén: ugyanaz a szabály érvényes, mint az SZMSZ első 

elfogadása esetén. 

 

II. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 
 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 
Az intézmény a Dél-Budai Tankerületi Központ által megállapított költségvetés alapján működik, a 

köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény 

vezetői felelőssége mellett.  
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A köznevelési intézmény tankerületi központ költségvetése terhére meghatározott összeg erejéig 

kötelezettséget vállalhat és kiadás teljesítését kezdeményezheti 2017. január 1. napjától [134/2016. 

(VI. 10.) Korm. rendelet 10. § (5) bek.]. 

Az intézmény működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés biztosítja, melyet a fenntartó 

kiegészít az intézmény saját bevételének egy részével.  

A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások fedezetét. 

A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összegét az éves 

költségvetési törvény tartalmazza. 

A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. A 

központi költségvetési hozzájárulás fedezi a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak illetményét és járulékait. 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Budapest 

Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gyakorolja. 

Az intézmény az általa használt ingatlanok használati jogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat 

az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe.  

Az intézmény átmeneti szabad kapacitását az intézményvezető javaslatára az alaptevékenység sérelme 

nélkül a fenntartó jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 

A fenntartó által kötött szerződés alapján, az intézmény meghatározott sportlétesítményeit 16 óra 

után a hasznosításra szerződött partnerrel megállapodott felek használhatják. 

Az intézmény gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat, 

az intézmény vezetője gazdálkodási téren nem gyakorolhat döntési jogkört. 

 

 

III. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE, ÉS 
EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ 

MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ SZABÁLYOZÁSOK 
 

3.1. Az intézmény Alapdokumentuma 
Hivatalos név:  

Újbudai Bocskai István Általános Iskola 

Feladatellátási hely: 

székhely: 1113 Budapest, Bocskai Út 47-49 

Alapító és a fenntartó neve, székhelye 

Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3 
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Fenntartó székhelye: Dél-Budai Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128 

Intézmény típusa: 

Általános Iskola 

OM azonosító:  034980 

Köznevelési alapfeladatok: 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

- alsó tagozat 

- felső tagozat 

- 1. évfolyamtól 8. évfolyamig  

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 

nevelése-oktatás (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása 

Egyéb foglalkozások 

- napközi 

- tanulószoba 

Könyvtár: iskolai 

A feladatellátási helyre maximálisan felvehető tanulók létszáma: 496 fő 

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

1113 Budapest, Bocskai út 47-49 

Helyrajzi szám: 4487/2, 4488 

Hasznos alapterület: 810, 1251 nm 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Az intézmény önálló jogi személy. Vezetőjét a hatályos jogszabályoknak megfelelően pályázat útján a 

szakminiszter nevezi ki határozott időre. 

Az iskola képviseletére jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, az 

intézményvezető által írásban megbízott pedagógus. 

A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere: Dél-Budai Tankerületi Központ  

Munkáltatói és Igazgatási jogosítványok: Dél-Budai Tankerületi Központ SZMSZ-e szerint. 

 

3.2 Bélyegzők használata, kezelése 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt 

iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  
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Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- iskolatitkár 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. 

A bélyegzőt használók személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

Az elveszett bélyegzőt azonnal jelenteni kell az intézményvezetőnek, aki az előírt bejelentési, letiltási 

kötelezettségének eleget tesz. 

 

3.3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül. 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak 

meghatározott szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

- A Tankerület engedélye után az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 

nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a 

tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre (GDPR), valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi 

vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a 

nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 

tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

4.1 Az iskolai struktúra vezetői szintjei, egyes elemei, a tevékenységirányítás  
Az intézményi struktúra 3 szintű: 

- vezetői szint (iskolai menedzsment): intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

- középvezetői szint: munkaközösség-vezetők, belső önértékelési csoport vezetője, Közalkalmazotti 

Tanács vezetője 
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- munkatársi szint: pedagógusok (tanítók és tanárok), technikai dolgozók 

4.1.1.Intézményvezető 

Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó, 

az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a kinevezésében 

meghatározott módon és időtartamra történik az alapdokumentum feladatainak ellátására. 

Munkáját helyettesek segítik.  

Felelős: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a részben átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény 

működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés 

nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt.  

Jogkörét esetenként vagy az ügynek meghatározott körben helyetteseire vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja.  

Feladata: A nevelőtestület vezetése, a döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű 

megszervezése, ellenőrzése. A nevelő-oktató munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, e 

tevékenység irányítása. A rendelkezésre álló forrás alapján biztosítja a működéshez szükséges 

tárgyi és személyi feltételeket. Együttműködik az SZMK-val, az intézményben működő 

szervezetekkel, az intézményi tanáccsal, a diákönkormányzattal.  

Kapcsolatot tart a fenntartóval és más külső intézménnyel.  

 

Feladatkörébe tartozik továbbá az intézményi menedzsment, a partnerkapcsolatok irányítása, a 

kötelezettségvállalás. 

 
Feladatkörébe nem tartozik bele a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljárás megindítása. Ezen 

jogkört a Tankerület igazgatója látja el. A fenti hatáskörökkel kapcsolatban az 

intézményvezetőnek javaslat tételi joga van. 

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott köznevelési 

intézmény alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

Döntési jogköre:  

Tanulói jogviszony kérdésében:  

- felvételről,  

- átvételről,  

- áthelyezés iskolán belül másik osztályba,  

- többnapos távolmaradásról. 

 

 

4.1.2. Az intézményvezető-helyettesek  

 

A feladatok elosztása szerint: 

- általános szervezési feladatokért felelős intézményvezető-helyettes 
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- pedagógiai munkáért felelős intézményvezető-helyettes 

Szervezetileg az intézményvezetőhöz tartoznak, munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása 

és ellenőrzése alatt végzik, részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

Kinevezésük, felmentésük a tankerület hatáskörébe tartozik. 

Az intézményvezető-helyettesi megbízás határozott időre szól. 

A tanügyigazgatási, oktatásszervezési, beiskolázási és a tanórán kívüli feladatokkal (szakkörök, 

tanfolyamok stb.) valamint a pedagógusokkal való foglalkozást jelenti, az intézményvezető 

távollétében önálló döntési jogkörrel rendelkeznek. 

 

 

Feladatuk: 

- Feladat- és hatáskörük, illetve felelősségük mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri 

leírásuk tartalmaz. 

- Az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

- Javaslatot tesznek a tanárok erkölcsi elismerésére és az esetleges felelősségre vonásra. 

- Vezetik az osztályozó értekezletet, közreműködnek a nevelési értekezletek előkészítésében, 

lebonyolításában. 

- Irányítják a szakmai munkaközösségek munkáját. 

- A mindenkori beosztás szerint ügyeletet látnak el. 

 

A vezetői beosztás ellátásával megbízott intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az 

intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve látják el az alábbiak szerint: 

- szervezik és ellenőrzik az oktató-nevelő munkát, annak adminisztrációját (naplók, statisztikák, 

felmérések stb.); 

- a tanmeneteket a munkaközösség-vezetőkkel véleményeztetik és jóváhagyatják; 

- az intézményvezető által elkészített tantárgyfelosztással kapcsolatosan egyeztetnek; 

- elkészítik az órarendet, az ügyeleti, helyettesítési és a terembeosztást; 

- a túlórákat kijelölik, azokat és a helyettesítéseket nyilvántartják, és a fenntartónak továbbítják; 

- iskolai szinten a túlmunka-összesítést elkészítik; 

- gondoskodnak a hiányzó kollégák helyettesítéséről, azokat nyilvántartják és elszámolják; 

- szervezik és ellenőrzik a napközis csoportok munkáját; 

- a tanítás nélküli munkanapokon a napközi ügyeletet megszervezik; 

- a nyári napközire (kerületi) a pedagógusok beosztását elkészítik; 

- az úszásoktatást megszervezik; 
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- kapcsolatot tartanak a pedagógusképző egyetemekkel, szervezik a hallgatók hospitálását, 

gyakorló- és zárótanítását; 

- az audiovizuális és egyéb oktatástechnikai berendezések javíttatásáról gondoskodnak; 

- ellenőrzik a szaktermek rendjét; 

- osztálykirándulások, erdei iskola, iskolán kívüli programok nevelői beosztását szervezik, 

ellenőrzik; 

- az erdei iskolával kapcsolatos szervezési és pedagógiai feladatokat ellenőrzik. 

 

4.1.3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, 

az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. 

felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre.  

Elsődlegesen az általános szervezési feladatokért felelős intézményvezető-helyettes, akadályoztatása 

esetén a pedagógiai munkáért felelős intézményvezető-helyettes kapja meg az intézmény vezetéséhez 

tartozó jogköröket (4.4.5.1.) 

 

4.1.4.Munkaközösség vezetők 

Kinevezésére a munkaközösség tagjainak véleménye alapján az intézményvezető tesz javaslatot. 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető-helyettesek. 

A pedagógusok által, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint létrehozott 

szakmai munkaközösségek működésének célja: 

 

 A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés, 

 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), 

 A képzési eredményességért folyamatos szakmai fejlődés szervezése. 

 

Azonos műveltségi területen, vagy tagozaton tanító pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és 

kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű, szakmailag példamutatóan 

tájékozott munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. A szakmai munkaközösség-vezetőt az 

iskola vezetője bízza meg a középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása 

mellett. Munkájáról félévenként írásban kell beszámolnia, kiadott szempontok alapján az 

intézményvezető és a nevelőtestület felé. 
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Feladata: 

- Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport, vagy tagozat pedagógusainak 

munkavégzését.  

- Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait. 

- Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport, vagy a tagozat szakmai érdekeit.  

- Kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért.  

- Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, valamint 

a munkafegyelemért. 

- Szervezi a munkaközössége illetékességi köréhez tartozó tanulmányi versenyeket, biztosítja a 

törvényességnek megfelelő lebonyolítást 

 

4.1.5. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az 

alábbiakat: 

- az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a tantárgyválasztás és a felmentések 

megadásának döntési jogát, 

-  az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos döntési jogát, 

- egyéb ad hoc feladatokat. 

 

4.1.5.1. Intézményvezető-helyettesek feladatai az intézményvezető távolléte esetén: 

- az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátják a vezetői 

feladatokat (lásd: munkaköri leírás); 

- elvégzik, gondoskodnak, előkészítik, kapcsolatot tartanak, nyilvántartják, szervezik az iskola 

tanügy-igazgatási, oktatásszervezési, beiskolázási, tanórán kívüli feladatait; 

- az intézményvezető megbízása alapján képviselik az intézményt külső szervek előtt; 

-  ellenőrzésre jogosultak. 

Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 

kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírásuk tartalmaz. 

 

Az intézményvezető távolléte esetén  

- első helyettese az általános szervezési feladatokért felelős intézményvezető-helyettes, 
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- az ő távolléte esetén pedig a pedagógiai munkáért felelős intézményvezető-helyettes látja el 

a vezetői feladatokat. 

 

 

Mindhárom vezető akadályoztatása esetén - az általuk írásban megbízott - osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője, az ő távollétében az alsós munkaközösség vezetője, illetve a napközis 

munkaközösség vezetője helyettesíti az iskola működésének lényegét nem érintő, de azonnali 

intézkedést igénylő ügyekben (pl.: tűz stb.). 

 

4.1.5.2. Munkaközösség vezető 

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, 

- az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a csoport éves munkaprogramját, azt 

havi munkatervre aktualizálja, 

- a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek, illetve a 

felügyelettel megbízott intézményvezető-helyetteseknek, 

- segíti az igazgató humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott 

feladatokat, értékeli a munkaközösség tagjainak munkáját, 

- az iskolavezetőség tagja,  

- munkájukat munkaköri leírás határozza meg, és szabályozza. 

 

 

4.2. Az intézményigazgatás 

4.2.1. az iskola vezetési szerkezete, működése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai menedzsment 

 - intézményvezető 

 - intézményvezető-helyettes(ek) 

             

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

operatív irányítás, stratégiai 

tervezés, rövid- és középtávú 

tervezés, koordinálás, erőforrás-

gazdálkodás, ellenőrzés, értékelés, 

számonkérés az iskola egészére 

(megbeszéltek alapján) 

Iskolavezetőség 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- munkaközösségi vezetők 

- témától függően a Közalkalmazotti Tanács 

és Intézményi Tanács (véleményezési jog) 

-témától függően az *SZMK elnök 

(véleményezési joga van) 
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Az iskola SZMK elnöke, a  Közalkalmazotti Tanács elnöke és az Intézményi Tanács elnöke nem 

az irányítási struktúra része. Kizárólag véleményezési jogkörrel rendelkeznek az idevonatkozó 

hatályos jogszabály alapján. 

 

V. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY 

VEZETÉSÉVEL 

 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai 

érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik.  

 

5.1 . Alkalmazottak közössége  

- Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.  

- Az iskola technikai dolgozók tagjai az iskola közösségének.  

- A közalkalmazottak jogait, közleményeit, juttatásait magasabb jogszabályok (Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény, a Köznevelési Törvény, és), 

valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. 

 

5.2.  A nevelők közösségei  

 

5.2.1. A nevelőtestület  

munkaközösségek 

- alsós  

- napközis  

- humán  

- reál  

- osztályfőnöki 

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

operatív tervezés, az éves 

munkatervből az adott hónapra 

való bontás, feladatok 

megfogalmazása, erőforrás-

kezelés, munkamegosztás, 

kooperáció az iskola egészére  

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

feladatkijelölés, ellenőrzés, operatív 

munkavégzés, erőforrás-kezelés, 

felhasználás kooperáció, segítő-ellenőrző 

tevékenység a munkaközösség tagjaira  
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A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. 

Nevelési- és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 

Feladata: az iskola pedagógiai programjának kidolgozása, elfogadása és végrehajtása, 

módosítása. 

 

Döntési jogköre: a működési szabályzat, pedagógiai program, munkaterv, elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadása. A házirend, a külső intézményekkel és a szülőkkel való 

kapcsolattartás rendjének meghatározása. A tanulók egyes fegyelmi ügyeinek, ill. az osztályozó 

vizsgára bocsátásuk eldöntése.  

Véleményezési és javaslattevő jogköre: kiterjed az iskola nevelő-oktató munka minden 

területére. 

Jogköreit gyakorolja a nevelőtestületi értekezleten, választott képviselői útján, kibővített 

iskolavezetőségi ülésein, szakmai munkaközösségben.  

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

 

5.2.1.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámolás rendje  

 

    Szakmai munkaközösségre ruházza  

- a tantárgyfelosztás előtti,  

- a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkört.  

 

    Fegyelmi bizottságra ruházza a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést 

A fegyelmi bizottság tagjai lehetnek:  

- az iskola intézményvezetője  

- az illetékes intézményvezető- helyettesek  

- gyermekvédelmi felelős  

- DÖK képviselő  

- 2 pedagógus, akiket a tantestület 2 évre delegál a fegyelmi bizottságba  

- A fegyelmi bizottság munkájában részt vehetnek meghívottként, tanácskozási joggal az érintett 

tanulók osztályfőnökei  

 

                  Az iskolavezetőségre bízza az éves munkaterv részleteinek elkészítését  

 

- A nevelőtestület indokolt esetben az átruházott jogok bármelyikét visszavonhatja.  

 

5.2.1.3. A kapcsolattartás fórumai:  
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- az iskolavezetés ülései; 

- az iskolavezetőség kibővített ülései;  

- a különböző értekezletek; 

- megbeszélések stb.; 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőjük útján közölhetik az iskolavezetéssel. 

A vezetés az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, a tanári levelezőlistán 

keresztül, valamint írásbeli tájékoztatókon, igazgatósági határozatokon keresztül értesíti a 

nevelőket. 

A nevelőtestület a döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása 

alapján alakítja ki.  

 

5.2.1.4. Nevelőtestületi értekezletek formái:  

Alakuló értekezlet  

Az iskolavezetőség ellenőrzi az alkalmazotti létszámot, a tanévet elindítja.  

Tanévnyitó értekezlet  

Az intézményvezető által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató 

ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról. 

Félévzáró értekezlet  

Eltérő rendelkezés hiányában ezen az igazgató vagy helyettese elemzi az első félév munkáját 

és tájékoztatást nyújt a következő félév kiemelkedő feladatairól. Időpontját a tanév rendje 

szerint a Munka/ütemterv tartalmazza. 

 Osztályozó értekezlet  

Évente kettő: félévkor és tanév végén, melynek feladata a tanuló magatartásának és 

szorgalmának elbírálása. Az értekezlet elején az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, 

munkájáról. A tanuló félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, 

magatartása és szorgalmának elbírálásáról az osztályozó értekezlet résztvevői döntenek. 

Véleményeltérés esetén az osztályfőnök szavazást rendel el, amely során az értekezlet 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.  Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök 

dönt. Az osztályozó értekezleten az osztályban tanító tanárok, az igazgató és helyettesei 

vesznek részt.  

 

Tanévzáró értekezlet  

A tanév rendjének megfelelően. Ezen az igazgató – a munkaközösség-vezetők véleményének 

figyelembevételével – elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok 

végrehajtását. 

 

Nevelőtestületi értekezlet 
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Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelőtestületi értekezletet kell tartani. 

Az értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. A 

határozatokat sorszámozni és nyilvántartásba kell venni. Az értekezlet jegyzőkönyvét az 

iskolatitkár vezeti. 

 

A nevelőtestület tárgyalhatja a pedagógiai program, SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai 

munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat 

SZMSZ - ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

A munkaközösség-vezető a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a munkaközösség 

véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a munkaközösség saját működési területére 

vonatkozó értékelést az iskola munkáját átfogó éves elemzés elkészítéséhez.  

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló 

szülői munkaközösség képviselőjét meg lehet hívni, vagy állásfoglalásukat írásban kikérni. 

A nevelőtestületi értekezletet levezető elnök feladatait a intézményvezető-helyettesek látják 

el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.  

A jegyzőkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület 

tagja betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag 

tanulmányozhatják. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, 

ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része /többnyire az azonos beosztásban 

dolgozók/ vesz részt egy-egy értekezleten.  

 

A nevelőtestület határozatképes, ha jelen van a tejes munkaidőben, foglalkoztatott tagjainak 

legalább a fele, vagy az igazoltan távollévőkre való tekintettel a jelenlévők egyhangúan úgy 

döntenek. A határozatuk jogerős, ha a határozatképes testület jelenlévő tagjainak 50% és egy 

fője támogatja azt.  

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.  

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet   

Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 

nappal korábban történő kihirdetésével intézkedik.  

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti a nevelőtestületi tagság 

is, a pedagógusok egyharmadának aláírásával, valamint az ok megjelölésével.   

Nevelőtestületi értekezlet összehívását a szülői közösség is kezdeményezheti. A 

kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  

Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell 

hívni. 

 

Dolgozói munkaértekezlet 

Az intézmény vezetője szükség szerint összdolgozói munkaértekezletet tart. 

Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. 

 

Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
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5.2.2. A szakmai munkaközösség  

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani 

kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és önképzés elősegítése 

érdekében az iskolákban szakmai munkaközösségek működhetnek. 

 

A munkaközösségek átfogják és összekötik az általános iskolában tanító tanítókat és tanárokat 

A szakmai munkaközösségeket az azonos szakos vagy a közös rendszerbe sorolható szakok 

oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni, amennyiben a tanárok száma 

meghaladja a 4 főt.  

A munkaközösségek feladatait az iskola pedagógiai programja, illetve annak éves 

konkretizálása, a munkaterve tartalmazza.  

A munkaközösségek részt vállalnak az ellenőrzési munkában, a kialakítandó önértékelési 

rendszerben, az önértékelési folyamat megvalósításában, a tanárok továbbképzésében, új 

oktatási módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek lebonyolításában, évközi, tanév 

végi beszámolók készítésében, egyéb intézményi feladatok közös megoldásában.    

A munkaközösségek véleményét be kell szerezni az intézmény pedagógiai programjának és 

továbbképzési programjának elfogadásában. 

 

 A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetők irányítják, akiket 

tanévenként a munkaközösség tagjai választanak, és az intézményvezető bíz meg. A szakmai 

munkáért a munkaközösség-vezetők személyükben is felelősek. Az ellenőrzésben az 

intézményvezető és a helyettesei munkáját segítik. Munkájukért pótlék és órakedvezmény 

illeti meg őket.  

 

Intézményünkben működő szakmai munkaközösségek: 

- alsó tagozatban tanító pedagógusok szakmai munkaközössége 

- a napköziotthonban tanító pedagógusok szakmai munkaközössége 

- osztályfőnöki munkaközösség 

- humán tárgyakat tanító tanárok munkaközössége  

- reál tárgyakat tanító tanárok munkaközössége 

- méréseket, értékeléseket végző pedagógusok munkaközössége 

 

5.2.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az 

iskola szervezeti ábrája mutatja. 

 

Iskolatitkár 

Pedagógiai asszisztens 

 

Intézményünknek nincs rendszergazdája. 

 

5.2.4. Szülők közössége  

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, ill. kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezet működik.  
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5.2.4.1. A szülői munkaközösség számára megállapított jogok 

- döntési joga van saját SZMSZ-ének rendjéről, valamint képviseletéről,  

- egyetértési joga van a kirándulások megszervezésében,  

- minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában; 

- véleményezési joga van az iskola életével, működésével kapcsolatos kérdésben (házirend, 

pedagógia program, SZMSZ).  

 

5.2.4.2. Osztályok szülői munkaközössége 

Segítik az osztályfőnökök munkáját. Véleményüket, állásfoglalásukat a választott SZMK elnök 

vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez.  

Az osztályközösséget, osztályonként 2 fő képviseli az intézményi SZMK-ban. 

 

5.2.4.3. Intézményi SZMK 

Tagjait az osztály SZMK választják. 

Feladata a legfelsőbb szintű kapcsolattartás az iskola vezetőségével, az intézmény 

igazgatójával. 

Elnöke közvetlenül tart kapcsolatot az iskola igazgatójával. 

Tanévenként legalább két alkalommal hívja össze az igazgató azzal a céllal, hogy tájékoztassa 

a szülők közösségét az intézmény munkájáról és feladatairól.  

 

 

5.2.5. Tanulók közössége  

 

5.2.5.1. Osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató 

bízza meg. Munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.  

 

5.2.5.2. Iskolai diákönkormányzat  

Az iskola tanulói által létrehozott diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

Az osztályok a Diákönkormányzati Szabályzatnak megfelelően minden tanév elején 

osztálydiák-bizottságot választanak. A bizottságok alkotják az iskolai diákönkormányzatot, 

melynek tagjai megválasztják vezetőségüket. A diákönkormányzat választott vezetője képviseli 

a diákközösséget a különböző fórumokon. 

A diákönkormányzat munkáját a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja, szervezi meg. Ő 

járhat el a diákönkormányzat nevében az iskola vezetésénél, a nevelőtestületnél.  

Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár 

segítségével – az intézményvezetőhöz, szűkebb közösséget érintő ügyekben az illetékes 

intézményvezető-helyetteshez fordulhat.  

 

A diákönkormányzat javaslatot tehet az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások, 

programok szervezésével kapcsolatban.  

A diákönkormányzat részére az iskola helyiségeinek használatához előzetes engedély 

szükséges.  

 

5.2.5.3. Diákközgyűlés  
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A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az évente két 

alkalommal kötelezően megrendezendő diákközgyűlés.  

 

A diákközgyűlés – a diákönkormányzat döntése alapján – küldött közgyűlésként is 

megszervezhető. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza.  

A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg és 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni a diákönkormányzat faliújságján 

való kifüggesztésével.  

 

A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. A diákközgyűlés levezető elnöke a 

diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást.  

A tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, ill. az 

iskola vezetéséhez.  

 

Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a diákönkormányzat képviselői meghívást 

kapnak.  

 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója 

kezdeményezheti.  

 

5.2.6. Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a 

delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az 

iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az intézményvezető felelős, aki 

félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.  

 

5.2.7. Iskola közösségeinek kapcsolattartása 

A nevelőtestület különböző közösségének kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

 

5.2.7.1. A kapcsolattartás fórumai 

- iskolavezetőségi ülések, 

- értekezletek, 

- megbeszélések.  

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanáriba elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásban, 

elektronikus levélben értesíti a pedagógusokat. A pedagógusok kéréseiket, véleményüket, 

javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy a munkaközösség vezetőjén keresztül 

közölhetik a vezetőséggel. 

 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető az iskolai hirdetőtáblán, a diákönkormányzati ülésen, valamint az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan írásban (szükség esetén szóban) tájékoztatniuk kell.  

A tanulók kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, pedagógussal, nevelőtestülettel.  
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5.2.7.2. Pedagógusok-szülők közti kapcsolattartás  

A szülők tájékoztatásának formái: 

Az iskola a tanév során szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános 

munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezlet, fogadóóra). 

Rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrző könyvön, az elektronikus naplón, és a levelező 

rendszeren keresztül. 

 

Szülői értekezletet az osztályok szülői közössége számára az osztályfőnök tartja (a napközis 

csoport vezetőjének közreműködésével).  

A tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi értekezleten kapnak írásos tájékoztatást. Az 

iskola a tanév során 2 értekezletet tart. 

Szülői fogadóóra:  

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként 2 alkalommal tart szülői fogadóórát, valamint 

hetente egyet délelőtt, tanítási idő alatt (a honlapon kiírva).  

Ettől eltérő egyéni konzultációs időpont is lehetséges, előzetes egyeztetés után. Ez alól kivételt 

jelentenek a félévek előtti utolsó kéthetes időszakok. 

 

Nyílt napokat, nyílt tanítási órákat intézményünk évi 2 alkalommal tart, melyen a szülő 

tájékozódhat a gyermeke egyéni haladásáról. 

 

Rendszeres írásbeli tájékoztatás valamennyi pedagógus köteles a tanulásra vonatkozó minden 

érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón (e-napló) kívül a tanuló ellenőrzőjében 

feltüntetni, a keletkezés dátumával és kézjeggyel ellátni.  

 

Szülői fórum (évente két alkalommal meghívott SZMK tagok, szülők részére).  

Szülői értekezletek, fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestülettel.  

 

A szülők és más érdeklődők számára az iskola alapdokumentumainak egy példánya 

megtekinthető az iskola könyvtárában. 

 

Szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról az intézményvezetőtől valamint a helyetteseitől az 

iskolai honlapon közzétett igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórán kaphat. 

Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az 

iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel.  

A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében 

és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó 

pedagógus közösséggel. 

 

 

5.2.7.3. Az intézmény vezetésének és közösségének külső kapcsolata  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezető állandó 

munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel:  

- Fenntartóval  

- Helyi Önkormányzati képviselőtestülettel 

- Polgármesteri hivatallal  
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- Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatával  

- Újbuda Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályával  

- Önkormányzat jegyzőjével 

- Kormányhivatallal  

- Pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel  

- Szakszolgálattal, Nevelési Tanácsadóval 

- Újbudai Pedagógiai Intézettel  

- Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolával 

- A tanuló egészségi állapotának megóvása érdekében a rendelőintézettel, iskolaorvosi 

hálózattal, ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

- A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

- Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumával.  

- A helyi társadalmi egyesületekkel 

- Testvériskolákkal  

- Az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal  

- Azokkal a diákszervezetekkel, amelyeknek munkájában az iskola tanulóinak jelentős része részt 

vesz.  

- A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókintézményeivel  

- Az iskola körzetében működő történelmi egyházakkal  

- A felsőoktatási intézményekkel (tanító, tanárképző főiskolák, egyetemek)  

- XI. Kerületi Rendőrkapitánysággal  

 

 5.2.8. Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolattartásának fő területe és módja  

A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora segíti a szociális és gyermekvédelmi információk, 

kiadványok eljuttatását az iskolába (pl. a helyi szociális rendelet, pályázati lehetőségek, stb.)  

A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora alkalmanként, meghívásra részt vesz a nevelőtestületi 

értekezleteken, ill. szülői értekezleteken.  

A Gyermekjóléti Szolgálat tanév végén tájékoztatja az iskolát –a személyiségi jogok figyelembe 

vétele mellett – az iskola által jelzett gyermekvédelmi esetek aktuális állásáról.  

A koordinátor, valamint az iskolai gyermekvédelmi felelős (vagy valami hasonló) a 

nyilvántartásba vett tanulók aktuális státuszát minden tanév végén egyezteti.  

Az intézmény vezetője biztosítja a gyermekvédelmi felelős számára a munkaközösségi 

foglalkozásokon és egyéb szakmai programokon való részvételt.  

Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. Ennek a feladatnak a 

megvalósításában, valamint a bűnmegelőzési program szervezésében és lebonyolításában a 

Gyermekjóléti Szolgálat részt vállal.  

Az iskola kiemelt figyelmet fordít az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, amelynek 

keretében a jogszabályoknak megfelelően, együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

kerület Jegyzőjével és a Kormányhivatallal. 

 

5.2.9. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az igazgatóhelyettes I. felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők szükség 

esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás 

szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további 

fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a 
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pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség 

szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való 

részvételt. 

 

 

5.2.10. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az iskola egészségügyi ellátást biztosító szolgáltató hivatalos neve: SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ 

Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12) 

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 általános iskola tanulóinak 

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

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Újbuda tiszti főorvosa 

irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Újbuda Polgármestere. 

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézményvezetővel.  

 

- Az életkornak megfelelő szűréseket biztosítják.  

- Az iskola orvosa és a heti egy alkalommal az iskolában tartózkodik.  

- A védőoltásokat a megfelelő időben megkapják a tanulók.  

- A védőnő előre leadott tematikának megfelelően egészségügyi felvilágosítást tart az 

életkornak megfelelően a gyermekek számára. 

 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézményvezető, a közvetlen segítő munkát az 

iskolatitkár végzi. 

VI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE 

A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 

6.1. A hagyományápolás célja: 

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

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a 

közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre 

nevelik. 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az intézmény aktuális, évi munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.  

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az 

intézményvezető dönt. 
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Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az 

osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés 

kötelezettségére.  

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ünnepek előtt: 

- Október 23. 

- Március 15. 

A nevelőtestület döntése alapján az intézményi és/vagy osztályközösségek szintjén tartott 

megemlékezések az alábbiak: 

- a zene világnapja 

- Október 6. 

- karácsony (adventi készülődés) 

- a Magyar Kultúra napja 

- a Költészet napja 

- a Madarak és fák napja 

- a Föld napja 

- Diktatúrák áldozatainak napja 

- Holokauszt áldozatainak napja 

- a Tánc világnapja 

 

6.2. Az intézmény hagyományos rendezvényei 

Tanulmányi versenyek és vetélkedők: kerületi, területi, országos szaktárgyi, ill. levelező versenyek 

Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

- tanévnyitó műsor, elsős köszöntő 

- nyolcadikos ballagása és tanévzáró ünnepély  

- karácsony 

- farsang 

- anyák napja 

- Bocskai Gála (meghatározott, igény szerinti tanévekben) 

- Családi Nap 

Hagyományos táborok: (önköltségesek) 

- erdei iskolák 
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- angol nyelvi tábor 

 

A hagyományápolás külsőségei, feladatai 

 

Intézményünk jelképei:  

- iskola jelvénye 

- logó  

 

A kötelező viselet: 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell 

megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy 

követésre méltó személyei iránt. A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni a vizsgákon. 

Ünnepi egyenruha lányok, fiúk részére: a tanulói házirendben rögzített viselet. 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: a tanulói házirendben rögzített viselet. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

munkatervben határozzuk meg. 

Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) 

való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára - a 

képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon.  

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező 

az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

VII. A FEGYELMI ELJÁRÁS JOGSZABÁLYOKBAN FOGLALT ELJÁRÁSI RENDJE 

A nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre a nevelőtestület tagjaiból, akik döntést hoznak.  

Az eljárás során Diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

       7.1. Értesítés  

A fegyelmi eljárás megindításának első lépéseként értesítést kell kiküldeni (az általános 

igazgatóhelyettes, mint szervező feladata) azoknak, akiknek jelenlétére a tárgyaláson szükség 

lehet.  

Értesíteni kell:  

- az érintett szülőket  

- az érintett tanulókat;  
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- az esetlegesen érintett pedagógust;  

- a szükséges tanúkat;  

- a Diákönkormányzat képviselőjét;  

 

Az értesítésben meg kell jelölni:  

- a tanuló terhére rótt kötelezettségszegést;  

- a fegyelmi tárgyalás időpontját;  

- a fegyelmi tárgyalás helyét;  

- azt a tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a szabályszerűen értesített 

tanuló, szülő nem jelenik meg;  

- arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy ha ezzel a sértett tanuló szülője hozzájárul, lehetőség 

van egyeztető eljárás igénybevételére, melyet az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási 

napon belül írásban lehet kérni;  

- amennyiben határidőben nem kérik az egyeztetést- valamint amennyiben az egyeztetési 

kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nem vezet eredményre az egyeztetés-  akkor 

a fegyelmi eljárás folytatódik;  

- a tanulót meghatalmazott – akár ügyvéd – is képviselheti a tárgyaláson;  

- minden értesített hozza magával az ügyre vonatkozó bizonyítékait, ha lehet, már előre küldje 

meg az intézmény számára az iratokat;  

- az értesítést úgy kell kiküldeni, hogy azt a tanuló/szülő/meghatalmazottjuk a tárgyalás előtt 

legkésőbb 8 naptári nappal megkapja;  

- a kézbesítés igazolhatósága érdekében vagy személyesen kell átadni és átvetetni, vagy 

tértivevénnyel kell kiküldeni az értesítést, mindezt olyan időpontban, hogy egy esetleges 

egyeztető eljárás beleférjen, illetve a tértivevény visszaérkezzen, a kézbesítés 

megállapíthatósága érdekében.  

           7.2. Eljárási határidők  

Eljárás megindítására: a kötelezettségszegéstől számított 3 hónapon belül; (Ha a kötelezettségszegés 

miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel, akkor ez a 3 

hónapos határidő a jogerős határozat közlésétől számít.)  

Értesítés kiküldése, egyeztetés: lásd fent.  

Fegyelmi tárgyalás: megindításától (értesítés) számított 30 napon belül, egy tárgyaláson be kell fejezni.  

 

7.3. Az eljárás irányai  

A fegyelmi eljárás alapesetben egy meghallgatás, és nem feltétlenül tárgyalás, melynek célja, hogy 

kiderüljön, hogy van-e vita, illetve tisztázott-e a tényállás.  

Ha a tényállás minden érdekelt fél számára egyértelmű és nincs vita sem, akkor az eljárás során 

fegyelmi tárgyalás nélkül is meghozható a fegyelmi határozat.  
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Amennyiben a tanuló a terhére rótt kötelezettségszegést vitatja (ez itt nem áll fenn, mert elismerte) 

vagy amennyiben a tényállás tisztázása egyébként szükséges (ez jelen esetben szükségesnek tűnik), 

akkor mindenképp tárgyalást kell tartani (kivéve, ha egyezetésnek van helyette).  

 

7.4. A fegyelmi tárgyalás nyilvánossága, vezetése, jogász közreműködése  

A fegyelmi tárgyalás nyilvános, de a fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló vagy 

képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja.  

A fegyelmi tárgyalást a tantestület által megbízott személy vezeti. 

Ez a személy akár jogász is lehet.  

Annak sincs akadálya, hogy az eljárás egyéb részeiben a jogász tanácsadóként közreműködjön.  

 

7.5. A fegyelmi tárgyalás menete  

A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell az eljárással összefüggő jogaira.  

A tanuló eljárással összefüggő legfőbb jogai:  

az ártatlanság vélelme, képviselethez való jog, szülő vagy más megbízott (pl. ügyvéd) által, tisztességes 

és jogszerű eljáráshoz való jog, jogorvoslathoz való jog.  

Ismertetni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegést.  

 

7.6. Bizonyítás  

Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

Iratok megtekintése, bizonyítási indítvány. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a 

képviselőjük, az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, az abban foglaltakról véleményt 

nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen (ez a jog a fegyelmi eljárás egész menete alatt 

megilleti őket). Például kérhetik az ügy történtekor jelenlévő tanulók meghallgatását, vagy más egyéb, 

indokolt bizonyítást.  

 

Bizonyíték lehet: tanulók, szülők nyilatkozatai, iratok, tanúvallomások, szemle, szakértői vélemény.  

 

A fegyelmi jogkört gyakorló bizottság köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni, 

ennek érdekében javasolhat bizonyítást maga is.  

Törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi 

büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól. Ha ehhez a rendelkezésre álló 

adatok nem elegendők, hivatalból vagy a tanuló, a szülő, ill. a képviselőjük kérelmére bizonyítási 

eljárást folytat le.  

Meg kell hallgatni a Diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről.  

A Diákönkormányzat véleményét legkésőbb a döntéshozatal előtt be kell szerezni.  

 

7.7.Fegyelmi határozathozatal  

A határozathozatal előtt – a bírósági eljárásokhoz hasonlóan – indokolt lehet rövid időre berekeszteni 

a tárgyalást, megkérni a jelenlévőket, hogy fáradjanak ki egy kis időre, hogy a fegyelmi bizottság 

tanácskozhasson a döntéshozatal előtt.  

Végül, ha megszületett a döntés, akkor megtörténik a fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.  
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A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. (Ha az ügy 

bonyolultsága megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 

legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.)  

A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, szülőjének, 

képviselőjüknek.  

Megrovás vagy szigorú megrovás esetén nem kell írásban megküldeni a határozatot, ha a büntetést a 

tanuló és a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és a jogorvoslati jogáról 

lemondott.  

A tárgyaláson elhangzottakról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

  

       7.8. Fegyelmi büntetés  

7.8.1 Fegyelmi büntetésként csak az alábbi büntetések szabhatók ki: 

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  

 

7.8.2. Tanköteles tanulóval szemben  

Az e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló 

más iskolában a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét 

napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. 

 

A d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az intézményvezető a tanuló 

átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével megállapodott. 

 

A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható.  

 

Az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a „kizárás az iskolából” nem alkalmazható, ha 

még tanköteles tanulóról van szó.  

 

       7.9. A fegyelmi határozat meghozatalának elvei 

7.9.1. Törvényesség követelménye  

A fegyelmi büntetést kizárólag a jogszabályokban előírt szigorú eljárási rend betartásával, a 

jogszabályokban, illetve jogszabály felhatalmazása alapján a házirendben megállapított kötelesség 

súlyos és vétkes megszegéséért lehet kiszabni.  

 

7.9.2. Személyes felelősség elve  

A kötelezettségszegés tényét személyre szólóan kell bizonyítani, mert fegyelmi büntetést egy bizonyos 

diák valamely bizonyított kötelességszegéséért lehet adni. A „kollektív felelősségre vonás” nem 

jogszerű.  
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7.9.3. Az ártatlanság vélelme  

Senkit sem lehet bűnösnek tekinteni mindaddig, amíg a fegyelmi felelősségét jogerősen meg nem 

állapították.  

 

7.9.4. Bizonyítottság követelménye  

Ez a követelmény az ártatlanság vélelméből következik. Ez az elv két kívánalmat foglal magában: 

egyrészt azt, hogy mindig a vádló kötelessége bizonyítani állítása valódiságát, másrészt a bizonyítás 

során vitathatatlanná kell tenni azt, hogy a kötelességszegést az ezzel vádolt diák követte el, és azt más 

nem követhette el.  

 

7.9.5. Egyéb követelmények 

A döntés során figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát.  

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.  

Törekedni kell a fokozatosság elvének betartására, melyet nem csak a jogszabály, de a Házirend és az 

SZMSZ is kimond.  

 

          7.10. Jogorvoslat az elsőfokú döntés ellen  

A tanuló alapjogai közé tartozik, hogy jogainak megsértése esetén az őt ért sérelem orvoslást nyerjen.  

A jogorvoslat érdekében az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

nyújthat be ún. eljárást - megindító kérelmet. 

Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához (esetünkben: fegyelmi bizottság) benyújtani, melyet az a beérkezéstől 

számított 8 napon belül továbbít a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához (fenntartó).  

 

Az eljárást megindító kérelemnek a törvény szerint két formája van:  

- Felülbírálati kérelem 

Ilyen kérelem beadására általában egyéni érdeksérelemre hivatkozással kerül sor, ha a diák, illetve a 

kiskorú tanuló szülője a felelősségre vonás jogszerűségét nem vitatja, de túl súlyosnak ítéli meg a 

kiszabott büntetést.  

- Törvényességi kérelem 

Az ilyen kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, tehát akkor van helye, ha a diák, illetve 

a kiskorú tanuló szülője szerint az eljárás során jogszabálysértés történt.  

 

A diáknak és a szülőnek joga van ahhoz, hogy a jogorvoslati kérelemben az ügy szempontjából releváns 

új tényeket és bizonyítékokat is felhozzanak.  

 

A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az intézmény fenntartója. A fenntartó az elsőfokú döntést 

helyben hagyja, megváltoztatja, illetve az intézményt új eljárás lefolytatására kötelezheti.  

 

7.11. Jogorvoslat a másodfokú döntés ellen 

 

Ha a tanuló és/vagy a szülő nem tudja elfogadni a másodfokú döntést, jogszabálysértésre hivatkozással 

a döntés bírósági felülvizsgálatát lehet kérni.  
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- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési- oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Ebben az esetben a 

kártérítés mértéke nem haladhatja meg:  

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát;  

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított öt hónapi összegét. 

 

 

VIII. A TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

Mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik a tankönyvellátás.  

 

8.1. Az intézmény vezetője minden évben köteles felmérni:  

- hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő 

tankönyvkölcsönzésre elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján. 

 

8.2.A tankönyvellátás feladatai  

feladat határidő 

 a tankönyvigények tantárgyankénti összesítése április 

a tanulói adatok aktualizálása a KELLO rendszerében április  

 a tankönyvrendelések rögzítése a KELLO rendszerében április vége – május eleje 

 a tankönyvrendelés módosítása új beiratkozók rendelésének 

leadása a KELLO felé 

június 30. 

 a kölcsönzött tankönyvek begyűjtése június első hete 

 a kiszállított tankönyvek átvétele augusztus 

 a tankönyvek kiosztása szeptember első hete 

 pótrendelés szeptember 

 

 

IX. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

9.1. Az intézményvezető 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.  
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Az intézményvezető vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.20 és 16.30 óra között 

az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

 

A 16.30 órakor távozó vezető után a napközi ügyeletet tartó pedagógus, vagy az ekkor tartott iskolai 

programot szervező pedagógus felelős az intézmény rendjéért. 

 

9.2. Nyitvatartási rend  

 

A tanév során az iskola hétfőtől – péntekig 6.00-kor a technikai dolgozók részére kinyit, és az iskolában 

szervezett utolsó program idején, de legkésőbb 22.00 órakor bezár.  

Az épületben a nyitva tartási időn kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. 

Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető engedélyezhet.  

Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által 

engedélyezett programok időtartamára lehetséges. 

  

A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt 

egyébként zárva kell tartani. 

 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az 

intézményvezető ad engedélyt.  

Az iskola a tanulókat 7.00 órától fogadja. A hivatalos nyitva tartás előtt és után a tanulókkal kapcsolatos 

bármilyen történésért (baleset, stb.) - az ügyelet hiányában-  felelősséget nem tudunk vállalni. A 

délutáni foglalkozások, a napközi ügyelet 17. 30 kor ér véget. Az iskola épületében a tanulók ezután 

csak az iskola által vagy az iskola engedélyével szervezett rendezvények miatt tartózkodhatnak.  

 

Tanévközi,  tanítási szünetekben az iskolában az ügyelet - a tanítási napokon szokásos időtartamban, 

azaz 7.00 és 17.30 között - biztosított. A nem pedagógus dolgozók ezeken a napokon beosztásuknak 

megfelelően az épületben tartózkodnak. 

Nyári szünetben a tanév utáni első, és a tanévet megelőző héten a napközis tanulók fogadása miatt 

teljes nyitva tartási idővel működik az iskola. 

 

A további munkanapokon csak a technikai dolgozók tartózkodnak az épületben. Igény szerint 7.00 - 

8.00 óra között a nyári szervezett napközis foglalkozásokon résztvevő tanulók gyülekeznek az arra 

kijelölt tanteremben, pedagógus, pedagógiai asszisztens felügyeletével. 

  

A nyári szünetben előre meghatározott ügyeleti napokon 9.00 – 13.00 óra között az irodában ügyeletet 

tart az iskola vezetőségének egy tagja.  

A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az 

időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.  

 

Osztályozó, különbözeti és beszámoló vizsgát a megfelelő jogszabályok alapján kell szervezni. A tanulót 

a jelentkezéskor tájékoztatni kell az előre tervezett időpontról.  

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a 

fentiek szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

 

Az iskola ebédlője 8.00 és 14.30 között van nyitva. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak az ebéd 

elfogyasztására ez az idő áll rendelkezésre.  
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9.3. A tanítás rendje  

A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Az órák 45 percesek.  

A szünetek idejét a Házirend határozza meg.  

A tanórák után, illetve a tanítási nap vége előtt a tanulók a szülők írásos kikérője alapján, az 

intézményvezető engedélyével távozhatnak az iskolából.  

A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, annak távollétében az iskolában tartózkodó vezető 

írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

 

A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlik. 

A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) 

esetében igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia 

a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Amennyiben a tanárnak a 

következő órája nem abban a teremben lesz, akkor azt be kell zárnia. 

 

9.4.Tanórán kívüli foglalkozások 

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

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Ilyen foglalkozás többek 

között a tehetséggondozás, szakkör és a versenyekre való felkészítés. 

 

9.5. Ügyeletek  

9.5.1. Pedagógus ügyelet   

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettesek által kialakított 

ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. Az ügyeleti beosztás az órarend szerint készül, 

figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére. 

 Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a tisztaság megőrzését és a 

dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

 

7.00 – 7.45 óra között reggeli ügyeletet, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben a 

folyosókon és szükség szerint az udvaron óraközi ügyeletet tartanak a pedagógusok, illetve a 

pedagógiai asszisztens.  

Az ebédlőben az ebédeltetés ideje alatt szintén pedagógus, illetve pedagógus asszisztensi ügyelet 

működik.  

 

9.5.2.Hivatalos ügyek intézése  

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.30 és 16.30 óra között Az ügyfélfogadás 

ideje és rendje a portán és a titkárságon van kifüggesztve.  

 

A tanulók fogadásától kezdődően a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott személy jogosult és 

köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.  

 

9.6.  Az intézmény épületeinek, helyiségeinek használati rendje  

Az iskola helyiségeinek használói felelősséggel tartoznak:  

- az iskola tulajdonának megóvásáért  

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 
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- tűz- és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért 

- az iskolai SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazottak betartásáért  

 

Az épület kulcsának kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza. Az intézményvezető ad és vonja vissza 

az engedélyt az iskolai kulcsok használatára. A kulcsok kiadását a portaszolgálatot ellátó technikai 

személyzet végzi. A kulcsok használóit nyilván kell tartani, az átvételt és a leadást a használók nevével 

tartják nyilván a portán. 

  

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az iskola 

épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.  

Az iskolában a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak.  

Az iskola berendezéseit, felszereléseit csak igazgatói engedéllyel lehet elvinni, egyik leltári helyről a 

másikra átvinni. 

Az iskola helyiségeit külső igénylőnek a fenntartó engedélyével külön megállapodás/szerződés alapján 

át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat nem zavarja. Az igénybe vevő csak a 

megállapodás/szerződés szerinti időben és helyiségben tartózkodhat.  

 

Kártérítési kötelezettség: 

Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak meg kell téríteni, melyben a Ptk. Előírásai az 

útmutatók. 

Az épület helyiségeire vonatkozó kiegészítő szabályok a Házirendben találhatók.  

  

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje: 

Az intézménybe idegenek csak – az intézmény rendes nyitvatartási idején belül, az ügyeletes portás 

kellő tájékozódása után, külön engedéllyel léphetnek be. 

A látogató köteles megnevezni a felkeresni kívánt személyt és megjelölni jövetele célját és a látogatás 

várható időtartamát. 

Előzetesen bejelentett vendég vagy be nem jelentett látogató érkezéséről a portás értesíti a 

meglátogatottat, aki, ha a vendéget fogadni tudja, a portáig a vendége elé jön, és végig, az ott 

tartózkodása alatt, kalauzolja és figyelemmel kíséri, majd a látogatás végeztekor a portáig visszakíséri. 

Ha a meglátogatott nem tudja a vendéget fogadni, a vendég a porta előtt várakozhat. 

Az intézmény minden alkalmazottja aki, érkezésére számít, ezt lehetőleg előzetesen a portán jelentse 

be, háromnál több vendég együttes érkezése esetén köteles az intézményvezetőnek is előzetesen 

bejelenteni. 

 

Az SZMSZ alkalmazása szempontjából idegen minden természetes személy, aki nem áll: 

közalkalmazott, vagy egyéb munkavégzésre irányuló, illetve tanulói jogviszonyban az intézménnyel. 

Az idegenek közül speciális idegennek minősül az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló 

gondozója, szülője, törvényes képviselője – a továbbiakban szülő – aki ezen mivoltának kellő igazolása 

után, a portás vagy más kísérő ellenőrzése nélkül - a gyermeke tanítási óráinak kivételével-  várakozhat 

az intézmény erre kijelölt területén: az intézmény közlekedésre szolgáló helyiségei, a bejárattal 

szemközti aulája, zsibongója illetve a gyermeke osztályterme. 

Szülő az egyéb helyiségeket illetve kizárólagosan a nevelőtestület számára rendelkezésre álló 

helyiségekben egyedül nem tartózkodhat.  

Ha a szülő e szabályt megszegi az intézmény bármely alkalmazottja – figyelmeztetés után – jogosult a 

szülőt az intézmény ezen helyiségeiből kiutasítani és ellene a szükséges hatósági eljárást 

kezdeményezni.  
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Az egyéb engedély nélkül benntartózkodó idegenek eltávolítása érdekében szükség esetén alkalmazni 

kell a rendkívüli esemény követendő szabályokat illetve szükség esetén kérni kell a rendőrség 

közreműködését. 

Az illetéktelenül bent tartózkodóval szemben intézkedésre – figyelmeztetés után – az intézmény 

bármely közalkalmazottja jogosul és köteles! 

 

9.7. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az 

iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az 

egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az intézmény munkavállalói, az intézményben 

tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) 

szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 

intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

 

X. A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések 
 

10.1. Általános rendelkezések 

A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a Nemzeti köznevelési törvény 62.§ rögzíti.  

A pedagógusok előmeneteli rendszerét a Nkt. 64. §-a, valamint a 7.melléklet, a pótlékok rendszerét 

pedig a 8. melléklet tartalmazza. 

A pedagógusok az iskola nevelési-oktatási feladatait látják el, a tankerületi igazgató jóváhagyása 

alapján.  

Oktatott tantárgyuknak megfelelően az igazgatóhelyettesek közvetlen irányításával dolgoznak.  

A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. 

A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással 

összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és 

egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A pedagógusok a tanévzáró konferencia megkezdése előtt adják le a megfelelő iratokat rendben az 

iskola vezetésének. 

A rájuk bízott termeket, szertárakat tegyék rendbe, azok leltárát az igazgató helyettessel együtt 

ellenőrizzék. 

A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az iskola tanóráinak függvényében. A napi munkabeosztásoknál alapvetően 

az iskola feladatellátását és zavartalan működését kell figyelembe venni. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén megjelenni.  

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén – legkésőbb az adott munkanapon – 7.30-ig köteles 

jelenteni, ha első órája van, ezt követően az órája megkezdése előtt minimum egy órával, az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének. 

A pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt – legalább annyival előbb, hogy az iskolában ne 

okozzon szervezési /órarendi/ problémát – a tanóra elhagyására illetve iskolánk kívüli tanóra 

megtartására (pl.: múzeum, színház, kiállítás látogatás).  
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A tanórák elcserélését az intézményvezető-helyettesek engedélyezhetik.  

A nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokat a pedagógusok 

számára az intézményvezető adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők 

javaslatai alapján. 

Nevelőtestületi értekezletekről, iskolai ünnepségekről, rendezvényekről való távolmaradást csak az 

intézmény vezetője engedélyezheti.  

 

10.2. A megbízások alapelvei:  

- rátermettség,  

- szaktudás,  

- egyenletes terhelés.  

 

10.3. Tanítási szünet alatti munkavégzés  

A pedagógusok az intézmény évenkénti pedagógiai programja és naptári ütemterve alapján szervezett 

foglalkozásokat  /korrepetálás, vizsga, előkészítő, táboroztatás/ tartanak. 

Szervezett foglalkozások hiányában szabadságot vehetnek ki, vagy heti kötelező óraszámuknak 

megfelelően egyéb iskolai feladatokra vehetők igénybe. 

 

Hivatalos ügyek intézése: 

Kéthetente szerda: 8:00-13:00 

 

10.4. Tanítás nélküli munkanapok 

A munkavégzés minden iskolai dolgozó számára kötelező a mindenkori feladatnak megfelelően 

elkészített beosztás szerint, illetve, akinek esetlegesen nincs konkrét, az iskola vezetői által definiált 

feladata, és egyéb feladatait nem az iskolában végzi, az köteles az iskola intézményvezetővel egyeztetni 

a munkavégzése helyét.  

 

Feladatok: 

Részvétel az iskolanapok megrendezésében és bonyolításában, nevelési értekezleteken, szakmai 

továbbképzéseken, egyéb szakmai programokon. 

Szünetek alatti ügyelet és/vagy napközis tábori ügyelet biztosítása: Elsősorban a nem osztályfőnököket 

(szaktanárok, napközisek) osztandók be, forgórendszerben, 3-4 éves ciklikus váltásban. 

 

10.5. A pedagógusok munkaidejének hossza, a benntartózkodás rendje 

Az intézmény pedagógusai - a június- és augusztus vége kivételével - heti 40 órás munkaidőkeretben 

végzik munkájukat. 

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

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja.  

Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 

számítandó ki.  

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

 

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

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a 

munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy 

közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles 

várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető-



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. 

33 
 

helyettesekhez 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 iskolatitkárnak. 

 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy helyetteseitől kérhet engedélyt legalább 

két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra 

(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető helyettesek 

engedélyezik. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a szakos helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 

óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet 

szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. A nem szakos 

helyettes köteles szakszerű órát tartani abban az esetben, ha legalább egy nappal a helyettesítés előtt 

megkapja a megtartandó óra részletes óravázlatát. Erről a helyettesítendő pedagógus köteles 

gondoskodni. 

 

 

10.5.1. A pedagógusok napi munkaideje 

A pedagógusok a napi munkaidejüket a törvényi háttér betartása mellett a 138/1992. (X.8.) 

Kormányrendelet alapján, a munkáltató által meghatározott előírások figyelembe vételével, az 

órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem előtt tartásával – általában maguk 

határozzák meg.  

Az értekezleteket, fogadóórákat általában hétfői, keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi 

átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani.  

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok 

kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.  

Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek 

az irányadók. 

A pedagógusok teljes munkaideje a neveléssel – oktatással lekötött munkaidőben végzett 

feladatokból, valamint a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő alatt ellátott feladatokból áll.  

 

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

10.5.2. A neveléssel-oktatással ellátott feladatok az alábbiak 

a) tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) a tanulók önszerveződésével kapcsolatos feladatok 

i) könyvtárosi feladatok. 
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A pedagógusok kötött munkaidőben ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek 

számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.  

 

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 intézményvezető-helyettes rangsorolja, lehetőség 

szerint figyelembe veszi. 

 

10. 5. 3. A munkaidő többi részében ellátott neveléssel-oktatással le nem kötött feladatok  

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) kísérletek összeállítása, 

f) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

g) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

h) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

i) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

j) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

k) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot 

segítő feladatok) ellátása, 

l) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

m) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

n) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

o) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

p) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

q) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

r) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

s) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

t) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

u) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

v) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

w) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

x) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

10. 5. 4  Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása   

  (138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján) 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

5.2. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike, a 5.3 szakaszban meghatározott e, g, h, i, 

j, k, l, m, n, p, r, s, w, x tevékenységek. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

az 5.3. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, c, d, f, l ,o, q, t, u, v,  pontokban leírtak. 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. 

35 
 

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. 

 

10. 5.5 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető vagy a 

helyettesei állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében.  

A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.  

Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett 

javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

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

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.  

 

A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a 

tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó 

napját követő 3. munkanapon le kell adni az iskolatitkárnak. 

 

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. 

 

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

lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy 

nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 

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

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az 

igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal 

értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és 

nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll. 

 

A pedagógus köteles a jelenléti ívet vezetni. Mindennap be kell írnia az érkezésének és távozásának az 

időpontját. 
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XI. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK 

MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 
 

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.  

 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzat, valamint a tűzvédelmi és a tűzriadó terv rendelkezéseit.  

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

tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az 

intézmény vezetőjének feladata. 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. 

 

 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi 

épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 

valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

Az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat,(ezeket a pedagógusok az alakuló értekezleten évente elsajátítják), az egyes 

iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos 

és elvárható magatartásformákat.  

 

10.1. Megelőzés 

Az osztályfőnök, a szaktanár és pedagógiai asszisztens feladata a gyermekbalesetek megelőzésében, 

hogy a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat; 

- a házirend balesetvédelmi előírásait 

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor 

szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét;  

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban; 

- tanulmányi kirándulások, túrák előtt; 

- közhasznú munkavégzés megkezdése előtt;  

- tanév során az idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét; 

- 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.  
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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 a szükséges 

ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelést, fizikát, kémiát, technikát és a napközis 

foglalkozások némelyikét) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaközi 

leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. 

A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont 

dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

 

10. 2. A tanulóbalesetek esetén történő intézkedések 

 

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 és a 

szülőnek  

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.  

 

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. 

 

10.1.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, a baleseti jegyzőkönyv egy példányt a 

szülőnek meg kell küldeni.  

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, egy példányt pedig át kell adni a 

tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.  

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának.  

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni.  

 

XII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ÉS BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokások menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

12.1. Rendkívüli eseménynek meghatározása 

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

- a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy 

dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli 

eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.  

 

12.2. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- ügyeletes vezető  

 

12.3. A rendkívüli eseményről értesítendő szervek 

- 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.  

 

12.4. Szükséges intézkedések 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására 

az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel kell értesíteni (riasztás módja: - szaggatott csengő), 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak 

alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy foglalkozást 

tartó pedagógus a felelős.  

 

10.5. Az épület kiürítésével kapcsolatos feladatok 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

- a kiürítési terven 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.  

 

10.6. Tájékoztatási kötelezettség 

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, életkoráról,  

- az épület kiürítéséről.  
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10.7. Általános rendelkezések 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan.  

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója 

és tanulója köteles betartani!  

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 

napokon be kell pótolni.  

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.  

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolnia kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a 

felelős.  

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és 

dolgozójára kötelező érvényűek.  

 

10.8. Intézkedés bombariadó esetén 

- Bombariadó esetén az ügyeletes intézményvezető értesíti az illetékes rendőr-főkapitányságot. 

- Utasítja az iskola portását a bombariadót jelző csengetésre (szaggatott). 

- Az órát tartó tanárok gondoskodnak arról, hogy a tanulók a tűzriadói tervnek megfelelő módon 

elhagyják az iskola épületét és az iskola melletti játszótéren gyülekeznek. 

- Az iskola épületén kívül névsorolvasással ellenőrizzék, hogy minden tanuló jelen van-e. A 

tanárok jelentik az ügyeletes igazgatóhelyettesnek a létszámellenőrzések eredményét. 

- Az iskola épületébe való visszavonulásra a kerületi rendőr-főkapitányság engedélye alapján az 

ügyeletes igazgatóhelyettes ad engedélyt. 

- A bombariadó miatt elmaradt órák pótlására a bombariadót követő második szombaton a 

megfelelő órarend szerinti tanításra kerül sor. 

 
XIII. VAGYONVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 

A riasztórendszer mesterkódját egyedül az igazgató ismeri.  

A mesterkódnak az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén szükséges használata érdekében a 

mesterkódot lezárt és lepecsételt borítékban az iskola lemezszekrényében kell őrizni. 

Nyilván kell tartani azon személyeket, akik felhasználó kóddal tudják be- és kikapcsolni a 

riasztórendszert.  

A kódhasználók lezárt és aláírásukkal hitelesített borítékban elhelyezik az általuk használt kódot. Ezen 

borítékot az iskola lemezszekrényében kell tárolni. 

A kódhasználati jog visszavonása után a boríték tartalmát az igazgató a kódhasználó jelenlétében 

megsemmisíti. 

Az iskola zárásával megbízott személyek az iskola zárásakor kötelesek a riasztót beélesíteni. 

Amennyiben ez valamilyen műszaki ok miatt nem lehetséges, akkor azonnal tájékoztatni kell az iskola 

igazgatóját vagy távolléte esetén az elérhető igazgatóhelyettest. Ha ez nem lehetséges, akkor a riasztó 

működésképtelenségét be kell jelenteni a kerületi Rendőrkapitányságon. 

 

XIV. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
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Célja: Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzés területeit, 

tartalmát, módszereit, ütemezését az ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra 

kell hozni.  

Módszerei: óralátogatások, írásos dokumentumok vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, 

beszámoltatás, felmérések, helyszíni ellenőrzés.  

Az ellenőrzés tapasztalatait tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.  

 

14. 1. Nevelőtestület testületileg ellenőrzi  

- a működési szabályzat gyakorlati végrehajtását. 

 

14. 2. Szaktanárok ellenőrzik 

- a tanulók részvételét a tanítási órákon,  

- értékelik a munkájuknak színvonalát a tanítás-tanulás folyamatban, 

 - a füzetek és egyéb oktatási eszközök vezetését tartalmi és formai szempontból,  

- az ellenőrző könyv folyamatos használatát,  

- a házirend betartását, a tanulói ügyelet működését.  

 

14. 3. Osztályfőnökök ellenőrzik 

- a tanulók neveltségi szintjét, szorgalmát, részvételét a közösségi életben,  

- a diákközösségek véleményének figyelembe vételével értékelik a magatartást, a tanuláshoz való 

viszonyt,  

- a tanulók mulasztását és az iskola és a szülői ház közötti kapcsolattartás folyamatosságát,  

- a házirend betartását és az osztályközösség működését,  

- a szaktanárok óráit, dokumentációs munkáját (napló, ellenőrző).  

 

14. 4. Szakmai munkaközösség-vezetők ellenőrzik  

- a munkaközösség tagjainak szakmai alkalmasságát, pedagógiai, szakmódszertani tevékenységük 

színvonalát, 

- a tantervi követelmények feldolgozásának formáit, az elsajátítás színvonalát, a teljesítménymérés 

gyakoriságát, sokszínűségét, tanítási órák látogatása alapján, 

- a munkatervben vállalt feladatok végrehajtását,  

- a pedagógiai dokumentumok elkészítését, használatát  

 

14. 5. Osztályfőnöki munkaközösség-vezető ellenőrzi  

- az osztályfőnökök nevelőmunkájának tartalmát, folyamatosságát, az osztályfőnöki munka 

hatékonyságát,  

- az osztályközösség és az osztályfőnök kapcsolatát, 

- a mulasztás egységes elbírálását, a szülők tájékoztatásának rendszerességét, az ifjúságvédelmi munka 

folyamatát, színvonalát, 

- az osztályfőnöki dokumentációt /napló, anyakönyv, ellenőrző/,  

- osztályfőnöki órákat / óralátogatás/.  

 

14.6. Megbízás alapján végzett ellenőrzési tevékenységek  

6.1. Ügyeletes vezető ellenőrzi:  

- a munkaköri leírásában szereplő területeket; 

- intézményvezetői utasítások, szabályzatok betartását; 

- ügyeleti rend betartását 
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14.6.2. Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott ellenőrzi:  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásainak betartását  

 

14.6.3. A kibővített vezetőség ellenőrzi: 

- működési szabályzat gyakorlati végrehajtását, a testületileg elfogadott elvek következetes 

megvalósulását.  

- értékeli a szakmai és az osztályfőnöki munkaközösségek, valamint a bizottságok, munkacsoportok 

munkáját.  

 

14.6.4. Az intézményvezető által ellenőrzési tevékenységre megbízott iskolatitkár ellenőrzi: 

- az iskola Iratkezelési Szabályzatának megfelelően az irattárat, gondoskodik az iratok szakszerű 

tárolásáról, a selejtezési határidők betartásáról  

 

14.6.5. Intézményvezető-helyettesek ellenőrzik  

a munkaköri leírásuknak megfelelő területeken:  

- a hozzá tartozó munkaközösségek, az irányításával dolgozó munkatársak pedagógiai tevékenységét, 

adminisztrációs munkáját, célirányos szakszempontú fejlesztő tevékenységét 

- a munkaközösség-vezetők, az irányításával dolgozó munkatársak vezetői tevékenységét 

- szaktanárok tanítási óráit, szakköri előkészítő konzultációs foglalkozásait 

- a tanórán kívüli tevékenység rendjét, színvonalát 

- az iskolai dokumentációk elkészítését 

- a tanulói létszám folyamatos nyilvántartását 

- az osztályfőnöki munka gyakorlati megvalósítását, adminisztrációs munkát  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtását 

- vizsgák előkészítését, lebonyolítását 

- tanulmányi versenyek előkészítését, lebonyolítását 

 

14. 7. Intézményvezető ellenőrzi:  

- az intézményvezető-helyettesek működési szabályzatban rögzített feladatvégzését, ellenőrző, 

értékelő tevékenységét 

- az általa megbízottak ellenőrzési tevékenységét 

- a gazdálkodási tevékenység ellenőrzését 

- a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, végrehajtását 

- a személyi, szervezési, tárgyi feltételek biztosítását 

- a tanórán kívüli tevékenység szervezését, tartalmi munkáját, a diákönkormányzat munkáját 

- az iskola teljes adminisztrációs munkáját  

- az intézmény gazdaságos anyag és energia felhasználását, a fejlesztési tervek célirányos 

megvalósítását 

- az irányításával dolgozók munkájának hatékonyságát, színvonalát 

 

 

 

XV. AZ INTÉZMÉNY IRATKEZELÉSE 

 

 

14.1. Az iratkezelés szabályai: 

Az iratkezelési szabályzat egy-egy vállalat vagy szervezet működése során keletkezett dokumentumok 

kezelésére irányuló szabályokat és azok módszertanát, valamint a kapcsolódó feladat- és 
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hatásköröket foglalja össze. Fontos, hogy a szervezet belső működésének és a vonatkozó törvényi 

előírásoknak egyaránt megfeleljen.  

 

Az iratkezelési szabályzat 

 szabályozza a dokumentumok biztonságos őrzésének és tárolásának módját, így biztosítja a 

bizalmas információk megfelelő kezelését,  

 leírja a különböző dokumentumok, így például a számlák és szerződések nyilvántartásának és 

rendszerezésének módját, így azok könnyen visszakereshetőek lesznek, és gyorsul a napi 

munkavégzés, 

 szabályozza a dokumentumok segédletekkel való ellátását,  

 leírja, hogy az egyes dokumentumok megsemmisítésének, leselejtezésének mik a feltételei, 

 szabályozza az archiválás folyamatát, és leírja a dokumentumok irattárazásának menetét. 

 

14. 2. Az intézményi adminisztráció 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

- a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

- a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

 

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

 

14.2.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt az intézményvezető utasítása szerinti 

gyakorisággal papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával 

és az intézmény bélyegzőjével, az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az 

irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell 

gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

 

14.2.2.A KIR- és Kréta rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: 

El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés 

időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, „az eredetivel 

mindenben megegyező hiteles másolat” és elektronikus nyomtatvány felirattal kell ellátni. 

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső 

oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány 

lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege:  

 

Hitelesítési záradék 

az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus 

nyomtatvány”, az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 
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Kelt: ................................................ 

PH 

.......................................... 

 

hitelesítő 

 

 

14.2.3.Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

A Közoktatási Információs Rendszerben elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag 

az intézmény igazgatója alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez a felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a 

felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem 

engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót az intézményvezető ismeri és őrzi. A mások 

által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – 

az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen 

felel. 

 

FÜGGELÉK 

1. 
 

AZ ISKOLAI  KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. Fenntartás, irányítás, elhelyezés 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok  

A könyvtár elnevezése: Újbudai Bocskai Istváni Általános Iskola Könyvtára 

Címe: 1113 Budapest Bocskai út 47-49 

Telefon: 209-91-63 

I.1 Alapítás, jogelőd 

A legrégebbi leltárkönyv alapján, a könyvtár alapításának időpontja 1969. január 2. 

 

I.2. A könyvtár bélyegzője: 

Fent:                                 BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA 

Lent:                                                       * 1113 Budapest Bocskai u. 47-49. * 

 

I.2. A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása, ellenőrzése 

Az iskolai könyvtár fenntartója a Magyar Állam. Az irányításért, az ellenőrzésért és a könyvtári 

szolgáltatásokért a mindenkori fenntartó vállal felelősséget. 

 

I.3 Szakmai kapcsolatok 

Munkaközösségekkel az iskolán belül. 

Kerületi szinten: az aktuális kerületi pedagógiai szolgáltató intézménnyel. 

Fővárosi szinten: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, helyi 

közművelődési könyvtárak. 
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Országos szinten: OPKM 

A könyvtári munka értékelését a szakértők végzik. 

 

 

I.4. A könyvtár helye a szervezetben 

A könyvtár szervezetileg a humán munkaközösséghez tartozik.  

Segíti tevékenységüket, aktívan kapcsolódunk munkájukhoz. A humán munkaközösség vezetője 

közép szinten ellenőrizheti, irányíthatja, véleményezheti a könyvtár és a könyvtáros munkáját. Felső 

szinten az intézmény igazgatója az illetékes. 

 

I.5. A könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény éves 

költségvetésében biztosítja, mivel önálló költségvetéssel nem rendelkezik.  

 

I.6. A könyvtár elhelyezkedése, szakmai követelmények 

A könyvtár az I. emeleten helyezkedik el egy 101,41 m2 önálló teremben, melyből 878,24 m2 a nyilvános 

tér alapterülete. A könyvtár alkalmas helyben olvasásra, könyvtári foglalkozások tartására, 

kutatómunkára és más reprezentatív rendezvény illetve versenyek megtartására. Az állomány 94%-a 

szabadpolcon van elhelyezve. A könyvtárban megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező könyvtáros 

tanár tevékenykedik. A könyvtári állomány nagysága elegendő, de tartalmilag hiányos A könyvtár 

Internet-kapcsolattal és számítógéppel rendelkezik. Minden tanítási napon nyitva van, tanítási időben. 

 

II.A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai 

A könyvtárhasználati szabályzatban található.  

 

III. Az iskolai könyvtár feladatai 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének igazodnia kell 

a különböző tantárgyak, műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének 

egészéhez. 

Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendeletben megfogalmazottak 

szerint. 

 

III.1 Az iskolai könyvtár alapfeladatai: 

 a gyűjtemény folyamatos fejlesztése (főként ajándék útján), feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása; 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról; 

 tanórai foglalkozások tartása (könyvtárhasználati ismeretek a könyvtáros tanár által, könyv- és 

könyvtárhasználat szaktárgyakhoz kapcsolódóan szaktanárok, tanítók által); az iskola 

pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerint, 

 a dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása; 

 könyvtári dokumentumok, tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése, 

 amennyiben fejlesztésre van lehetőség, a pedagógiai program figyelembevételével és a 

tanulók, pedagógusok igényei szerint történik. 

 

III.2. A könyvtári állománnyal kapcsolatos feladatok 

1. Az állomány fejlesztésével kapcsolatok feladatok 

Desiderátum: a használók kérése alapján. A kért dokumentumok nyilvántartása az erre a célra 

rendszeresített füzetekben történik. 
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A szépirodalom és a szakirodalom előírt aránya. Jelenleg az állomány nem teljesen felel meg az 

ideálisnak: 40% szépirodalom, 60% szakirodalom. Cél, hogy az új beszerzéseinkkel megfeleljen az 

ideális 30-70%-nak. 

A dokumentumok épsége: Minden beiratkozó tanulónak felhívjuk a figyelmét a kölcsönzött 

dokumentumok állapotának megóvására. A megsérült, vagy elhasználódott dokumentumokat félre 

teszi a könyvtáros, amennyiben lehetséges, azt megjavítja. 

A kölcsönzési fegyelem megtartása, kártérítés: A kölcsönzési és a hosszabbítási idő be nem tartása 

esetén a késő tanuló felszólítása szóban történik. Ha év végéig sem kerül vissza a kikölcsönzött 

dokumentum (június 15), a tanuló osztályfőnökét és szüleit is értesítjük. Ha a dokumentum ezek után 

sem kerül vissza a könyvtárba, abban az esetben a tanuló a következőtanévben addig nem 

kölcsönözhet, amíg tartozását nem rendezi. Ha a dokumentum nem rendeltetésszerű használat során 

sérül meg (nem javítható), vagy elveszik, a tanulót azonos dokumentum beszerzésére kötelezzük. Ha a 

dokumentum kereskedelmi forgalomban nem kapható csak abban az esetben fizethető ki a 

házirendben rögzített szabály szerint. Az iskolát elhagyók addig nem léphetnek ki, amíg könyvtári 

tartozásukat nem rendezik, és erről a könyvtárosok az iskolatitkárt nem értesítik.  

Az elavult dokumentumok törlése. 3 /1975 KM-PM rendelet figyelembe vételével lehetőség szerint 

évente selejtezzük ki az elavult és megrongálódott dokumentumokat. Így évente újra kezdődő 

számozással, az év feltüntetésével készítjük a selejtjegyzéket. Ennek során a dokumentumokat 

kivezetjük az összes nyilvántartásból.  

 

2. Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok  

A raktári rend megóvása. Minden nap az új, és a visszahozott dokumentumokat a megfelelő helyre 

besoroljuk. A selejtezésre és javításra kerülőket külön tároljuk. A polcok rendjét naponta átvizsgáljuk 

a nyitvatartási időn kívül. Az állomány fizikai védelme során a könyvtárban és a hozzá tartozó 

helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár 

tisztaságára. A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól. A beteg, 

piszkos, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni és megmentésükről gondoskodni kell.  

A letétek elhelyezése, ellenőrzése. A könyvtárnak nincs letéti állománya.  

Kulcs. A könyvtárosoknak van saját kulcsa. A portán található két kulcs, melyeket bárki aláírás 

ellenében felvehet. 

 

3. Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok  

A tulajdonbélyegző, leltári szám, raktári hely, Cutter-szám, leltári nyilvántartás  

A nyilvántartásunk jellege szerint: időleges (brossura nyilvántartás) és végleges (könyv, média) Formája 

szerint: egyedi és összesített. Azokat a dokumentumokat, melyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt 

6 napon belül nyilvántartásba vesszük. A végleges nyilvántartásunk formái: számítógépes (SZIKLA 21 

Integrált Könyvtári Rendszer) A brossura (tankönyv) állomány számítógépes feldolgozásra nem kerül, 

kizárólag saját excell táblázatban vezetve. A leltárkönyvek bármely formája pénzügyi okmány nem 

selejtezhető. A dokumentumok leltárba vétele során először a könyvtár tulajdonbélyegzőjével ellátjuk 

a címlap verzón, majd az utolsó írásos oldalon. Ezután következik a számítógépes nyilvántartásba vétel, 

mely folyamat során megkapja a leltári számot, a dokumentumokon feltüntetésre kerül a raktározási- 

és Cutter-számot is.Az új dokumentumok ezután kerülnek a megfelelő helyükre. A dokumentum 

számláját ezután ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, és a leltári számmal és továbbítjuk a 

gazdasági szakembernek. Fénymásolt példányát a könyvtári irattárban is elhelyezzük. A számla 

kiegyenlítése a gazdasági szakember feladata, melynek során a számlát továbbítja a fenntartónak.  

Tartós és nem tartós megőrzésre szánt dokumentumok  

A tartós dokumentumokat egyedi, végleges nyilvántartásba vesszük (könyv, média) Ezek 

rendeltetésszerű használat esetén minimum 5 évig nem selejtezhetőek. A Nem tartós megőrzésre 
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szánt dokumentumaink (brossúra, tankönyv, tartós tankönyv), melyeket a könyvtár átmeneti 

időtartamra, legfeljebb 4 évre szerez be, időleges nyilvántartásba vesszük. Ennek formája egyedi 

összesített és kardex (folyóiratoknál) is lehet.  

Összesített leltári lista és megőrzési idő 

A könyvtári gyakorlat az előző pontban leírtak szerint.  

Selejtezés és leltározás rendje  

Selejtezés:  

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 

és az állományból történő törlésről szóló szabályzat alapján a selejtezés a könyvtárban évente, 

folyamatosan történik. Az állományapasztásnál fölöslegessé vált dokumentumokat rendszeresen 

felajánljuk a határon túli magyar könyvtárak, iskolák számára és egyéb rászorulóknak. A már 

felhasználhatatlan (sérült, megrongálódott) példányokat az iskolai papírgyűjtés során hasznosítjuk, 

melynek összege az iskola Diákönkormányzatát támogatja.  

Törlési jegyzékre kerülnek a következő művek:  

 - A tartalmilag elavult kiadványok, azok is, amelyekből új javított kiadást  vásároltunk.  

 - A használat következtében megrongálódott kiadványok.  

 - A tanterv vagy az iskola profiljának változtatásával fölöslegessé váló  kiadványok.  

 - A folyóiratok és hírlapok, amelyek 3 évenként kerülnek selejtezésre.  

Állományapasztás elvei: 

- Az állományból az alábbi okok miatt törölhető dokumentum: 

- tervszerű állományapasztás, 

- természetes elhasználódás, 

- hiány 

A törlés folyamata:  

 - a dokumentumok kivezetése az elektronikus és brossura nyilvántartásból  

 - A kivonásra kerülő dokumentumok törlési jegyzékbe vétele (sorszáma  folyamatos, de évente újra 

kezdődő, tartalmazza a mű szerzőjét, címét a darabszámot és a dokumentum értékét)  

- a törlésről jegyzőkönyv készül melyet az iskola pecsétjével, és a törlési bizottság tagjainak aláírásával 

hitelesítünk, egy-egy példányát a törvény szerinti előírt helyeken archiváljuk.  

Leltározás:  

A leltározás során a gyűjtemény dokumentumait tételesen hasonlítjuk össze az egyedi nyilvántartással.  

Az állományellenőrzés típusai:  

 jellege :  - időszaki  

 - soron kívüli  

módja: - folyamatos  

 - fordulónapi  

mértéke: - részleges  

 - teljes  

Az állományellenőrzés menete:  

- Ütemterv készítése, melyet jóvá kell hagyatni az intézmény  igazgatójával.  

 - Raktári rend megteremtése.  

 - Az ellenőrzéshez szükséges segédeszközök előkészítése  

 - Nyilvántartások felülvizsgálata.  

 - A pénzügyi dokumentumok lezárása.  

Az állományellenőrzést legalább két személy végzi, melynek során az adott dokumentumot és az 

állományt tételesen összehasonlítjuk a számítógépes nyilvántartással is.  

Az ellenőrzés lezárása: 
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A revízió befejezése után elkészül a záró jegyzőkönyv, mely a leltározók aláírásával és az iskola 

pecsétjével hitelesítve három napon belül átadásra kerül az iskola igazgatójának. A jegyzőkönyv 

megállapítja a hiány mértékét, elemzi annak okait. A hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, 

ha azt az intézmény igazgatója a feltárt okok alapján engedélyezi. A jegyzőkönyveket iktatják és a 

megfelelő helyen archiválják. 

 

4. Az állomány feltárásával kapcsolatos feladatok  

Állományunk feltárását a SZIKLA könyvtári adatbázis kezelő program segítségével végezzük. Ennek 

segítségével az elektronikus katalógust a könyvtári számítógépen lehet elérni. 

Könyvtárhasználati foglalkozásaink:  

- Könyvtárhasználati óra, melyet a könyvtáros tart.  

- Szakóra, melyet a könyvtárban tartanak, könyvtárosok segítségével, könyvtári ismeretekkel 

kiegészítve.  

- Szakóra, melyet szaktanár tart könyvtári eszközökkel, dokumentumokkal.  

- Délutáni foglalkozás napközis gyerekekkel, melyek a könyvtárban történnek, ezek tartalmaznak kis 

mértékben könyvtári ismereteket is.  

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkát segítse. A könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi 

teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok 

(kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi. Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a 

használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a 

nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában. 

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvhasználatra épülő tanítási órák, 

foglalkozások (napközis, szakköri, stb.) rendszerének kialakításában, előkészítésében és 

8megtartásában. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a saját gyűjteményében nem található 

dokumentumokat a kerület más iskoláiból vagy más könyvtárából átkéri. Kiemelten fontosnak tartjuk, 

hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben 

szereplőkönyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplődokumentumok, 

valamint a katalógus és a könyvtár mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.  

 

III.3. Az állományra épülő szolgáltatások 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével az iskolában folyó oktató-nevelő munkát 

segítse. A könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben 

használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályaiban rögzítjük. A 

könyvtár használói az iskola tanulói és dolgozói. Könyvtárunk ingyenes.  

Szolgáltatásaink:  

• helyben használat  

A könyvtári szolgáltatások között az iskolai könyvtárakban kiemelt jelentőségű a helyben használat. Az 

önálló tanulói munkák készítése kapcsán az anyaggyűjtés kiselőadáshoz, bemutatókhoz, 

projektmunkákhoz nagy szerepet kap a felkészülésben. Ehhez nyújt segítséget a kézikönyvtárunk.  

• kölcsönzés  

Csak beiratkozott, (ingyenesen) az iskolánk állományába tartózó diák és dolgozó kölcsönözhet a 

könyvtár erre a célra szánt dokumentumaiból. Minden olvasó csak saját nevében kölcsönözhet, a 

kölcsönzött dokumentumokért neki kell vállalnia a felelősséget. A kölcsönzés és a visszavétel 

nyilvántartása kölcsönzői lap segítségével történik. A tanulóknál legfeljebb 3 dokumentum lehet 

egyidejűleg. A kölcsönzés időtartama 2 hét.  

• csoportos használat  
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A Pedagógiai programban rögzítjük (a kereszttantervekben) a könyvtárhasználati órák rendjét. Az éves 

munkatervben megtervezzük havi lebontásban az időpontokat, ezért könyvtári foglalkozást a 

könyvtáros tudtával, időpont egyeztetésével tartunk.  

• tájékoztatás, információszolgáltatás:  

Tájékoztat a dokumentumokról és a könyvtári szolgáltatásokról, eligazítást ad a szükséges 

ismeretekről. A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során egyik kiemelt terület a könyvtári 

tájékoztató eszközök használatának gyakoroltatása. Az iskolai könyvtári adatbázis használatának 

megismertetésével (SZIKLA) segít az eligazodásban és a keresésben.  

• előjegyzés vezetés:  

Az olvasó által keresett, de kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzést veszünk fel. Ebben feltüntetjük a 

tanuló nevét, osztályát, a keresett könyv szerzőjét, címét. A beérkezett könyvről értesítjük a várakozót.  

 

IV. A könyvtár kiegészítő feladatai  

• Tanórán kívüli foglalkozások tartása  

• A könyvtár közösségi térként is funkcionál ezért helyet biztosít versenyeknek, bemutatóknak, 

ünnepségeknek, kiállításoknak egyéb kulturális rendezvényeknek.  

• Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola szükségleteinek megfelelő 

szolgáltatások felhasználásában. Mint a pedagógiai információs rendszer része közvetíti a helyileg 

jelentkezőpedagógiai és szakirodalmi igényeket az országos (OKI, OPKM) a fővárosi (FPI könyvtára, 

tanárképző intézmények) és a kerületi báziskönyvtárakhoz és fogadja, hozzáférhetővé teszi azok 

szolgáltatásait.  

• A saját gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében szerzi 

meg olvasói részére.  

 

V. Záradék 

A könyvtári SZMSZ az iskolai SZMSZ része, a jóváhagyás napján lép életbe. Felülvizsgálatát indokolttá 

teszi az iskola pedagógiai programjának módosítása, vagy ha a jogállásban, szervezeti felépítésben, 

feladatrendszerben változás áll be. 

 

Az SZMSZ mellékletei: 

Gyűjtőköri szabályzat 

Könyvtárhasználati szabályzat – Könyvtári Házirend 

A könyvtáros munkaköri leírása 

Az iskolai könyvtár katalógusai és szerkesztésének szabályzata 

Tankönyvtári szabályzat 

 

A muzeális dokumentumokkal kapcsolatos tevékenységek szabályai 

Iskolánknak nincsen külön muzeális dokumentum gyűjteménye, csak az iskola történetéhez gyűjtünk 

dokumentumokat, melyeket ideiglenes megőrzésre veszünk át. 

 

Budapest, 2015. november 24. 

…………………………… 

                                                                                                                          igazgató 

 

  

Gyűjtőköri szabályzat 

I.A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők: 
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1. Az iskola típusa: nyolc évfolyamos általános iskola. Évfolyamonként változó, egy és három osztállyal. 

Tanulói létszámunk jelenleg: 420 fő. Iskolánkban informatika, angol, néptánc, sakk, vívás oktatás is 

folyik, mely jelentős mértékben meghatározza arculatát. Különös figyelmet fordítunk a gyengébb 

képességű gyerekek fejlesztésére és ezzel szemben a tehetséggondozásra is. 

2. Iskolánk célkitűzése a megfelelő alapműveltség sokoldalú és magas szintű elsajátítása, a szabadidő 

hasznos eltöltése, és alapos felkészítés a középiskolára. A könyvtárunk gyűjtőkörének, 

gyűjteményének alapja az iskola pedagógiai programja, a helyi tantervek és a szabadidős 

tevékenységek. 

3. Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának, az iskolai könyvtár 

kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai program megvalósításában, illetve általános 

nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, ahol kell 

biztosítja a szükséges dokumentumok használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros 

segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák 

megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a könyvtári 

rendszer használatát a diákok elsajátíthassák. Az iskolánk szocio-kultúrális háttere jó. 

4. Iskolánk rendelkezik külön tehetséggondozó csoporttal. Az ő programjuk 

meghatározza az iskolánkban folyó ilyen munkát 

5. Az iskolai könyvtárnak igen jó a kapcsolata más könyvtárakkal. Az iskolánkhoz közel van a Fővárosi 

Szabó Ervin Karinthy Frigyes Fiókkönyvtára. Rendszeres az együttműködés a kerület más könyvtáraival. 

Ha szükséges, más hasonló állománnyal rendelkező könyvtárak szolgáltatásait is igénybe tudjuk venni. 

 

 

 

Állományelemzés: 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és 

információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Könyvtárunk erősen 

válogatva gyűjt, arra törekedve, hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással 

tartalmilag helyes legyen, és tartsuk be a szép- és szakirodalom megfelelő (30 : 70%) arányát. Ez 

jelenleg nálunk (40 : 60%) Könyvállományunk egy része elöregedett ezeket a könyveket folyamatosan 

(évente) selejtezzük. Az új könyvek vásárlásakor törekszünk ennek az aránynak a jó irányba történő 

változtatására. A könyvtár látogatói nagyobb részben az alsósok, a kicsinyek, egyenlőre ez is 

meghatározó a gyűjtőkörnél. A példányszámot az anyagi lehetőségek, és az szabja meg, hogy milyen 

szorosan kapcsolódik az illető mű a tananyaghoz, hány évfolyam munkájában használható, milyen 

érdeklődésre tarthat számot.  

 

 

II. Gyűjtőköri szabályzat 

A könyvtár fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, melyek fontos szerepet töltenek be az 

oktató-nevelő munka folyamatában. A beszerzési forrásaink vétel és ajándék. A könyvtáros 

hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. Általános alapelv, hogy a 

könyvtáros a folyamatos, tervszerű, arányos állomány alakítását a rendeletekben, útmutatókban 

felsorolt tényezők figyelembevételével végzi. 

 

Gyűjtendő dokumentum típusok: 

könyv, 

periodikum, folyóirat 

brosúra 

tankönyv 
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segédkönyv, 

videokazetta, 

zenei CD 

CD-ROM 

DVD 

csak számítógéppel használható dokumentum 

oktatócsomag 

 

1. Szépirodalom 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

Házi és ajánlott olvasmányok kiemelten 

Átfogó irodalmi antológiák válogatva 

 

A tananyagban szereplő szerzők művei teljességre törekedve 

 

A tananyagban nem szereplő alkotók művei erősen válogatva 

 

Tematikus irodalmi antológiák (ünnepélyekre, 

rendezvényekre) 

válogatva 

 

Regényes életrajzok, történelmi regények  erősen válogatva 

 

Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és 

verses kötetek 

teljességre törekedve 

 

Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos 

irodalma 

 

erősen válogatva 

 

Az emelt óraszámú formában oktatott nyelvek 

irodalma 

 

erősen válogatva 

 

 

 

2. Kézi- és segédkönyvtár 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

 

Nem lapfokú általános lexikonok és 

enciklopédiák 

válogatva 

 

A tudományok középszintű elméleti és történeti 

összefoglalói 

erősen válogatva 

 

A tantárgyakhoz kapcsolódó felsőfokú 

ismereteket tartalmazó összefoglaló jellegű 

művek, lexikonok, enciklopédiák 

erősen válogatva 

 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz kapcsolódó felsőfokú ismereteket 

tartalmazó összefoglaló jellegű művek, 

lexikonok, enciklopédiák 

erősen válogatva 
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3. Szakirodalom 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a 

tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató 

válogatva 

 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz kapcsolódó szakkönyvek 

erősen válogatva 

 

A tananyaghoz közvetve kapcsolódó 

szakkönyvek 

válogatva 

 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz közvetve kapcsolódó szakkönyvek 

erősen válogatva 

 

Érvényben lévő általános iskolai tantervek, 

tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

válogatva a helyi tantervnek 

megfelelően 

 

A tanulókat érintő pályaválasztási útmutatók, 

felvételi követelményeket tartalmazó 

kiadványok 

erősen válogatva 

 

Helytörténeti vonatkozású művek erősen válogatva 

Az iskolára vonatkozó művek erősen válogatva 

 

 

4. Kéziratok 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

 

Az iskola tanárainak és tanulóinak az iskolával 

vagy az iskolai élettel kapcsolatos 

dokumentumai 

 

teljességre törekedve 

 

 

 

 

 

5. Pedagógiai gyűjtemény 

 

Gyűjti a könyvtár a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést segítő 

szakirodalmat, illetve a tehetséggondozáshoz tartozó szakirodalmat is. 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

Pedagógiai kézikönyvek erősen válogatva 

 

Pedagógiai szakkönyvek erősen válogatva 

 

Tantárgyi kézikönyvek, módszertani 

segédkönyvek 

erősen válogatva 
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Pedagógiához kapcsolódó tudományágak 

szakkönyvei 

 

erősen válogatva 

 

 

6. Hivatali segédkönyvtár 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

 

Az iskola működéséhez nélkülözhetetlen 

igazgatási, gazdasági, jogi, ügyviteli 

dokumentumok 

 

válogatva 

 

Az iskola speciális feladatainak (pl gyermek- és 

ifjúságvédelem) ellátásához és intézményeinek 

működtetéséhez szükséges jogi és módszertani 

kiadványok, segédletek és szabályzatok 

 

erősen válogatva 

 

7.Könyvtáros segédkönyvtára 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályzatok, 

táblázat, módszertani segédletek 

 

teljességre törekedve 

 

 

 

8. Tankönyvek, segédkönyvek 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

 

Az iskolában használatos tankönyvek teljességre törekedve 

 

Az iskolában használt, tartós használatú vagy 

ingyenesen biztosított tankönyvek 

 

válogatva 

 

Munkáltató eszközként használatos művek 

 

válogatva 

 

 

Minden évben anyagi lehetőségeinkhez mérten, és az alanyi jogon rászorulók létszámát figyelembe 

véve bővítjük a tartós tankönyv állományát olyan tankönyvekkel, amelyek több évig használatra 

alkalmasak. Ezek mértéke (darabszám) legalább egy osztálynyi, vagy évfolyamnyi. A gyűjtésre 

fordítható összeg minimál mértéke, a törvény által előírt tankönyvtámogatás 25%-a. 

 

9. Nem hagyományos dokumentumok: 
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Tartalom A gyűjtés mélysége 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen 

felhasználható nem hagyományos 

dokumentumok 

 

erősen válogatva 

 

 

10. Periodikagyűjtemény 

 

Tartalom A gyűjtés mélysége 

Az oktatáshoz közvetlenül felhasználható, illetve 

pedagógiai és a tantárgyaknak megfeleltethető 

szakmai folyóiratok 

erősen válogatva (jelenleg anyagi okok miatt 

nincs rendszeres folyóirat) 

 

 

 

 

A könyvtár használati szabályzat 

 

Könyvtári házirend 

 

A házirend a könyvtár használóinak jogait és kötelességeit tartalmazza. 

 

1. A könyvtár használatára jogosultak köre 

Az iskola pedagógusai, adminisztrátorai, technikai dolgozói és tanulóifjúsága használhatja az iskola 

könyvtárát, térítésmentesen. 

 

2. A használat módja és feltétele 

A beiratkozott kölcsönzők kötelesek a könyvtár kölcsönzési szabályait betartani és megfelelő 

kölcsönzési fegyelemmel a könyveket visszahozni. Csak a könyvtáros tudtával, a kölcsönzési füzetben 

illetve a számítógépes adatbázisban dokumentált dokumentumok vihetők ki a könyvtárból. 

Tanulóinknál maximum 3 dokumentum lehet, a kölcsönzési idő: 2 hét. A visszahozatal határideje 

kérésre kétszer hosszabbítható. A dokumentum kikölcsönzése után az olvasó teljes felelősséggel 

tartozik annak épségéért és a könyvtárba való visszakerüléséért. Pedagógusok a tanév során csak a 

munkájukhoz szükséges mennyiségű dokumentumot, az anyagrészük feldolgozásához szükséges ideig 

használhatják.(Maximum év végéig) Szülő, vagy hozzátartozó hosszabb ideig a könyvtárban nem 

tartózkodhat! (Kivéve rendezvények.) Az olvasóterembe csak a tanuláshoz szükséges tárgyakat: könyv, 

füzet, tolltartó stb. lehet bevinni! A tanulók a regisztráció után csak nyomtatott dokumentumot 

(könyvet, folyóiratot) kölcsönözhetnek. A beiratkozás során csak a tanuló nevét és osztályát kérjük. A 

tartós tankönyvek egész tanévre vihetők el. A könyvtár nem kölcsönözhető állományát az 

olvasóteremben, helyben lehet olvasni. Kivételes esetekben a könyvtáros engedélyezheti 1 napra a 

hazavitelét. A kikölcsönzött dokumentumokat a nyári szünet kezdetéig vissza kell hozni. Ennek 

időpontja: Június 10. Amennyiben a tanuló szeptemberig sem rendezi a tartozását, addig az új 

tanévben nem iratkozhat be. Ha az iskola tanulói és munkatársai jogviszonyában változás történik, a 

könyvtári tartozás rendezése nélkül nem távozhat senki az iskolából. Elveszett vagy megrongálódott 

dokumentumok esetében a könyvtár a kártérítés lehetőségével él. Elveszett könyv helyére ugyanannak 

a dokumentumnak más kiadását a könyvtár elfogadja. Ha az elveszett, vagy megrongálódott 

dokumentum kereskedelmi forgalomban nem kapható (még más kiadásban sem), akkor ki kell fizetni 

azt. 

Ez: 0-2 éves könyv esetén: az eredeti ár 
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3-5 éves könyv esetén: az eredeti ár kétszerese 

6-10 éves könyv esetén: az eredeti ár háromszorosa 

10 év feletti könyv esetén: az eredeti ár ötszöröse 

 

Tartós tankönyvek rendeltetésszerű használati ideje minimum 3 év. 

Ezen időn belül az elhasználódás foka: 

1 év után: 30% 

2 év után: 60% 

3 év után: 85% 

4 év után: 100% 

 

 

A számítógép használatának szabályai (amennyiben használható és internetkapcsolattal rendelkezik): 

A számítógépen csak az iskola saját dokumentumait lehet használni. A számítógép használati ideje 20 

perc személyenként, de előre megbeszélt időpontban hosszabb időre is igénybe vehető (pl. házi 

dolgozat készítése). A gépek ismeretszerzésre használhatók, (csak készség, képességfejlesztő 

játékokkal lehet itt játszani). Az Internet használata csak a felső tagozatnak engedélyezett. Az 

Internetről bármilyen programot letölteni szigorúan tilos! Csak könyvtári szoftver használható az 

olvasótermi gépeken. A Facebook és hasonló oldalak használata nem engedélyezett. A szabályok 

megszegése egy hónap számítógéptől eltiltást jelent. Az elektronikus berendezéseket (rádió, DVD, 

Video lejátszó, számítógép) kizárólag felnőtt, illetve az ő jelenlétében megbízott gyerek kezelheti. 

Tanuló a teremben tanár tudta nélkül, egyedül nem tartózkodhat. Az a kolléga, aki beengedte, egyben 

felelősséget vállal érte. Ennek függvényében előre egyeztetett időben a könyvtáros tanárral történő 

előzetes egyeztetést követően, nemcsak könyvtári időben és könyvtári céllal vehető igénybe a terem. 

 

3. Nyitva tartás 

A könyvtár az ott megtartott tanítási órák kivételével csak nyitvatartási időben vehető igénybe. Kivételt 

képez az időpont egyeztetéssel, pedagógus felügyelete alatt tartott egyéb kulturális rendezvények 

(ünnepségek, vetélkedők, értekezletek, 

továbbképzések, tájékoztatók, stb.) és az órarend szerint kiírt magyar órák megtartása. A könyvtár 

nyitva tartását minden évben a munkatervben kell rögzíteni, mivel a nyitva tartásnak alkalmazkodnia 

kell az iskola életéhez, feladataihoz és egyéb szolgáltatásaihoz. Csak így lehet optimális kölcsönzési időt 

kialakítani, mely a könyvtárhasználók köréhez alkalmazkodik. 

A nyitvatartási idő jelenleg  

 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

                                   Szünetekben   

8-16.00 8-16.00 8-15.30 8-15.30 8-14.00 

 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 Táskát és kabátot a könyvtárban az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. 

 A könyvtár termeiben élelmiszert fogyasztani, dohányozni tilos. 

 A könyvtár termeiben a könyvtárhasználók nem zavarhatják egymást, csendben kell lenniük. 

 A könyvtári dokumentumokra vigyázni kell, a rongálást meg kell téríteni. 

 Mobil telefon használata nem engedélyezett. 
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 Ha a tanuló fegyelmezetlen magatartása miatt három szóbeli figyelmeztetésben részesül, 

utána a könyvtárból kiküldhető. 

 

 

Az iskolai könyvtár katalógusai és azok szerkesztésének szabályzata 

4.számú melléklet 

 

Az iskolai könyvtár állománya feltárva áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány feltárása elektronikus 

úton, a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével történik. Ez magába foglalja a 

dokumentumok formai és tartalmi feltárását. 

 

A dokumentumleírás szabályai 

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

biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).  

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden 

esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást 

alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

szerzőségi közlés 

kiadás sorszáma, minősége 

megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

megjegyzések: 

- kötés: ár 

- ISBN szám 

 

A katalógustételek visszakereshetőségének feltételei, lehetőségei: 

Mivel az állomány feltárása a SZIKLA program segítségével történik, a katalógusban való kereséshez is 

számítógép szükséges. Távlati cél, hogy az Internest segítségével a honlapról és külső számítógépes 

eszközökkel is elérhető legyen a könyvtári katalógus. 

 

Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a 

dokumentumra. A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. A 

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

az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.  

- sorozatoknál (pl. Mi micsoda, Szemtanú, Búvár zsebkönyv stb.) 

- kiemelt témáknál (pl. öko-könyvek, Genius kiadó könyvei) 

 

Az iskola katalógusai: 

Az állomány feltárása (katalogizálás is) a SZIKLA könyvtári adatbázis rendszerrel történik. Jelenleg az 

elektronikus katalógus feldolgozottsági szintje a teljes dokumentum állomány 99%-a. 

 

 

A katalógus gondozása: 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. 

56 
 

hibák javítása 

folyamatos bővítése 

 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

Jogi szabályozás 

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

iskolai tankönyvellátás rendjéről (a tanulóknak juttatott tankönyvvásárlási támogatás 25 %-ból 

iskolai tulajdonú, tartós tankönyveket kell vásárolni) 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről és hatályos módosításai 

 Az adott évre vonatkozó költségvetési törvény 

 1195/2002 (IX.26) az ingyenes tankönyvellátás meghatározott körben történő bevezetéséről 

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

 rendjéről 

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

módosításai a 16/1998 MKM rendelet, 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet, 30/2004 (X. 28. ) OM 

rendelet 

 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről (az iskolának biztosítani kell, hogy a 

normatív kedvezményekben részesülő, nappali képzésben részt vevő tanulók részére a 

tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. Ennek formái: 

 Az iskolától való kölcsönzés, 

 Napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek, 

 Tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás. 

 

Jogszabály nem teszi kötelezővé az ingyenes tankönyvek könyvtári állományba vételét, a könyvek az 

iskola tulajdonába kerülhetnek. Iskolánk jelenleg a normatív támogatás segítségével ingyenesen 

tankönyvcsomagot kapott dokumentumokat a tanulók tulajdonának tekintik, ezek jelenleg nem 

képezik a könyvtár tulajdonát. Átvételét a szülő aláírásával igazolja, ezzel a könyvek átkerülnek a tanuló 

tulajdonába. Az átadott könyvekről a könyvtár összesített listával rendelkezik. 

Alapfeladata viszont az iskolában használatos tankönyvekből, segédletekből lehetőség szerint néhány 

példánynak kell lennie a tankönyvtárban. Feladata ezeknek a könyveknek a nyilvántartása, 

hozzáférhetővé tétele, kölcsönzése és a gyűjtemény gondozása. 

Az iskolai könyvtárnak nem alapfeladata a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű 

ellátása. 

Intézményünk a klasszikus értelemben nem rendelkezik tankönyvtárral, de mivel szinte az egész felső 

(alsó) tagozatnak kölcsönzünk nagy számban tartós tankönyveket, ezt az állományrészt mi 

tankönyvtárnak tekintjük. Ez része a könyvtárnak, ezekre a dokumentumokra vonatkozik a 

tankönyvtári szabályzat. A tanuló a kapott tartós tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Tartóstankönyvet egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya megszűnik 

az intézménnyel. A tanuló köteles az adott tanév június 10-ig leadni tankönyveit, ez időpont után 

írásbeli felszólítás küldhető, és a tanuló a könyvek pótlására, vagy a könyvek kifizetésére kötelezhető. 

 

Az rendeltetésszerű elhasználódás mértéke ennek megfelelően 

Első tanév végére legfeljebb 30 %-os 

Második tanév végére legfeljebb 60%-os 
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A harmadik év végére legfeljebb 100%-os 

Ennek megfelelő a kártérítés mértéke. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros-tanár feladata. Vitás 

esetben az intézményvezető dönt. 

 

A tartós tankönyvkeretből (25%) vásárolható dokumentumok köre 

Tartós tankönyvek (több évre vásárolt) – egyedi vagy csoportos nyilvántartásba kerülnek, 

kölcsönözhetőek, elhasználódás esetén selejtezendőek. A kölcsönzés időtartama egy tanév is lehet, 

aminek nyilvántartását a könyvtáros kezeli. 

Az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok 

Elektronikus adathordozón rögzített tananyag 

Kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani 

A megvásárolt könyv, tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, állományába kerül. A tartós 

tankönyvek egyedi, vagy csoportos nyilvántartásba kerülnek. 

Állandó (egyedi) leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket, 

keménykötésű házi és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat. 

Brosúra (időleges) nyilvántartásba (a 3/1975-ös KM-PM rendelet alapján) kell venni a puha 

kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, nyelvkönyveket, tanári segédleteket. 

A tankönyveket időleges nyilvántartásba kell venni. 

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

a tanuló köteles egész évben megóvni könyveit. 

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

szükséges tankönyveket 

év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tartós tankönyvét a könyvtár számára 

visszaadni. 

az elhasználódott tartóstankönyveket 3 évente lehet leselejtezni. 

 

A tartóstankönyv állomány adatait az éves statisztikában szerepeltetjük. 

A 16/1998. (IV.) MKM rendelettel módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján a könyvtár 

(könyvtáros) alapfeladatai közé tartozik a tankönyvtámogatás 25%-ának jogszerű felhasználása, a 

nevezett összegért beszerzett dokumentumok könyvtári kezelése, feldolgozása, szolgáltatása, 

kölcsönzése. Nem kötelezően előírt könyvtári feladat azonban a tankönyvellátás egyéb munkálataiban 

való közreműködés. Kiegészítő feladatként pedig abban az esetben vállalható e tevékenység, ha az új 

szolgáltatáshoz rendelkezésre állnak a tárgyi, személyi feltételek. 

A tankönyv felelős és a könyvtáros közti együttműködés az adatok egyeztetésére vonatkozik. A 

tankönyv felelős, rendeli meg a könyvtáros által jóváhagyott és a szakmai munkaközösségek által 

megvitatott tankönyveket. A támogatott tanulók minden ügyével ő foglalkozik. Kérésre a 

nyilvántartásokat átadja a könyvtárosoknak, A könyvtárba kerülő tankönyveket a megfelelő kötelező 

nyilvántartási listákkal látja el. Az iskola nem őriz meg olyan tankönyveket, amit már nem használ. 

 

 

 

 

 


