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I. 
 

Bevezető 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában 

foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél-és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt 

működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

1. Hatályos jogszabályok  

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai 
az alábbi törvények és rendeletek:  

- 2011. évi CXC tv. a Nemzeti köznevelésről  
- 2011. évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról  
- 1999. évi XLII tv. a nem dohányzók védelméről 

- 2013. CCXXXII. a tankönyv piac rendjéről 

- 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről  
- 17/2014. EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről  
- 26/1997. NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásáról  
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 
2. A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, 

megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden 

vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és 

megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, 

részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, 

használják helyiségeit, létesítményeit.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása 
mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén  

a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese – 
munkáltatói jogkörben eljárva – hozhat intézkedést, 
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b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés 
kiszabására van lehetőség,  

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

iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve 

annak megtartását s, ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell 

értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét illetve megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 
 

2.1. Az SZMSZ területi hatálya  

Az intézmény székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81/b 
Az intézmény feladat ellátási helyei:  

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós u. 6.  

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11. 

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 14. 
 

2.2. Időbeni hatálya 

Az SZMSZ hatályos a következő törvényes módosításig. 
 

2.3. Az SZMSZ megismerésének lehetőségei 
Az SZMSZ egy – egy példánya megtekinthető: 

- az iskola intézményvezetőjénél, tagintézmény-vezetőjénél  
- az iskola honlapján  
- kivonatát a Köznevelési törvénynek megfelelően a beiratkozáskor 

a szülőnek elolvasásra át kell adni. 
 
3. Az intézmény általános jellemzői 

3.1. Az intézmény neve:  

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola  

Közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

3.2. Az intézmény székhelye: 

2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81/b 

 

3.2.1.Az intézmény telephelye: 

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 14. 

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11. 

 

3.2.2. A tagintézmény hivatalos neve:  

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Tagintézménye  

Ügyviteli helye: 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6. 
 

3.3. Az intézmény alapítója: 

Szigetszentmiklós Városi Jogú Nagyközségi Tanács  

Az alapítás éve: 1955. 
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3.3.1. Fenntartó: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

3.4 Fenntartó székhelye: 

1055. Budapest Nádor utca 32. 
 

3.5. Az intézmény OM azonosító száma: 
037746 
 

3.6. Az intézmény szervezeti egységkódja: 
132015 
 

3.7. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 
A szakmai alapdokumentum szerint. 
 
4. Az intézmény gazdálkodása:  

Az intézmény pénzügyi gazdálkodást nem folytat, pénzügyi feladatait a KLIK 
látja el. 
 

4.1. Az intézményi bélyegzők felirata, lenyomata és használata: 

 

Hosszú bélyegző: József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola OM azonosító:037746  

2310 Szigetszentmiklós Szebeni út  

Körbélyegző: József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola OM azonosító:037746  

2310 Szigetszentmiklós Szebeni út 

 

Az intézményi bélyegző használatára a következő személyek jogosultak: 

intézményvezető, általános intézményvezető helyettes, iskolatitkár. 
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II. 

 

1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, 

a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. 
 
 

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (közös igazgatású köznevelési intézmény) 

Szebeni út 

 

  Intézményvezető   

Tagintézmény    Intézményegység - Művészeti iskola 

(Radnóti M. u. 6.) Telephely   Művészeti intézményegység-vezető 

Tagintézmény-vezető Igh.3. Igh.1. Igh.2.  

Tigh.     

Iskolatitkár  2 Iskolatitkár Iskolatitkár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humán mk. Reál. mk. Alsó+napközi mk. Napközi mk.  Alsó mk. Humán mk. Reál. mk. Alsó mk. Napközi mk. Művészeti mk. 
 
 
 

 

Ped.assz. Laboráns Ped.assz. 2Ped.assz. Szabadidő szervező Jelmeztáros 
 
 
 
 
 

 

8 



1.1. Az intézményvezető 

A Köznevelési Törvény szerint: 

69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője 

a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat,  
c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

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

d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 
e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

f) képviseli az intézményt.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

a) a pedagógiai munkáért,  
b) a nevelőtestület vezetéséért,  
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  
d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,  
e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, 

méltó megszervezéséért,  
f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez 
kapcsolódó feladatai koordinálásáért  

g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséért,  

h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 
diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő 
együttműködésért,  

i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,  
j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért,  
k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.  

(3) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való 
felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett 

nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső 
szakértővel történő értékelése céljából.  

(4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a 

szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében 

személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának 

ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe 

veszi. 
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(5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és 
beosztását, az 5. mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások 
megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.  

(6) A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus 

„címzetes igazgatói” pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának 

lejártát vagy megszűnését követően továbbra is az intézményben marad 

alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői 

pótlékának huszonöt százaléka. 
 

1.2. Az intézményvezető-helyettesek  

A magasabb vezetői megbízást a KLIK Szigetszentmiklósi tankerület igazgatója az 

intézményvezető véleményének kikérésével adja, vezetői megbízást az 

intézményvezető adja. A megbízás 5 évre vagy visszavonásig érvényes. 
 

Az intézményegység-vezető az intézményvezető távollétében teljes 
felelősséggel gyakorolja a vezetői feladatokat. A vezető helyettes munkaköri 
leírása alapján önállóan, az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik. 
 

A felsős és alsós helyettesek feladatai: a munkaköri leírásban foglaltak szerint 

megbízott felelős vezetőkként segítik az intézményvezető munkavégzését, 

közvetlenül irányítják a beosztottaik munkáját, részt vesznek az intézményi 

tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak 

értékelésében. 
 

A tagintézmény-vezetőhelyettes feladatai: a munkaköri leírásban foglaltak 

szerint megbízott felelős vezetőként segíti a tagintézmény-vezető 

munkavégzését, közvetlenül irányítja a beosztottaik munkáját, részt vesz az 

intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az 

alkalmazottak értékelésében. 
 

A művészeti intézményegység-vezető feladata: a nappali rendszerű alapfokú 
művészeti oktatás szervezése, irányítása, valamint a tandíjak és térítési díjak 
nyilvántartása, kezelése. 
 

Az alsós intézményvezető – helyettesek feladata még:  

- Az alsó tagozat nevelő - oktató munkájának megszervezésében, 
irányításában való részvétel.  

- Értekezletek tartása, előkészítése.  
- Javaslat tantárgyfelosztásra.  
- Az alsó tagozat ügyeleti rendjének megszervezése, irányítása, 

ellenőrzése.  
- Helyettesítések szervezése alsó tagozaton, napköziben. 

- Naplók, adminisztrációs munka figyelemmel kísérése.  
- Javítóvizsga szervezése, lebonyolítása az alsó tagozaton.  
- Alsós tanulmányi versenyek, nevelői pályázatok gondozása. 
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- Személyi anyagok, jubileumi jutalom nyilvántartása. 

- Nevelői hiányzások nyilvántartása az alsó tagozaton, napköziben. 
 

A felsős intézményvezető - helyettesek feladata még:  

- A felső tagozat nevelő - oktató munkájának megszervezésében, 
irányításában való részvétel.  

- Értekezletek tartása, előkészítése. 

- Javaslat tantárgyfelosztásra. 

- Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása a felső tagozaton.  
- A tanári ügyeleti rend megszervezésének irányítása, ellenőrzése a felső 

tagozaton.  
- Helyettesítések szervezése felső tagozaton, felsős napköziben és 

ebédeltetés területén.  
- Felsős munkaközösségek munkájának megszervezése, 

irányítása, ellenőrzése (továbbképzések, pályázatok).  
- Naplók, adminisztrációs munka, tanulói törzskönyv vezetése. 

- Diákönkormányzattal való kapcsolattartás. 

- Felsős tanulmányi versenyek, pályázatok figyelemmel kísérése. 
 

1.3. Az iskola kibővített vezetősége 
- intézményvezető  
- tagintézmény-vezető 

- intézményegység-vezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- tagintézmény-vezetőhelyettes 

- munkaközösség-vezetők  
- diákönkormányzat vezetője 

- közalkalmazotti tanács vezetője 

- reprezentatív szakszervezet vezetője. 
 

Az iskola kibővített vezetősége az iskola egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Összehívása nem kötelező, és a 
témák aktualitásától függő összetételben történik. 
 

1.4. Szakmai munkaközösségek 

Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek:  

- Alsós munkaközösségek (5 db)  
- Reál munkaközösség (2 db)  
- Humán munkaközösség (2db) 

- Művészeti munkaközösség 
 

A munkaközösségeket az intézményvezető illetve helyettesei irányítják a 
munkaközösség-vezetőkön keresztül. 
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1.4.1. A szakmai munkaközösség feladatai a szakterületükön belül: 

- Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját 

- Részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében 

- Egységes követelmény rendszer kialakítása 

- A tanulók ismeret szintjének folyamatos mérése, értékelése  
- Tantárgy tanmeneteinek elkészítése, ebben segítségnyújtás, előkészítés 

az elfogadásra  
- Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, bonyolítása 

- Pedagógusok továbbképzésében segítségnyújtás  
- Költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására javaslat  
- Segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 

- Segítséget nyújtanak a munkaközösség-vezetőjének  
- Önálló kezdeményezésre méréseket szervezhetnek, eldönthetik annak 

anyagát és az értékelés módját. 
 

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és 

a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított egy évre szóló 
munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösség munkáját a 

munkaközösség-vezető irányítja.  

A munkaközösség vezetőjének megbízását az intézményvezető adja, a 

munkaközösség tagjainak véleményét kikérve 5 évre, illetve visszavonásig. 
 

A munkaközösség-vezető feladatai: 
- Tantárgy illetve tantárgy csoportok gondozása.  
- Tanmenetek, tantervek figyelemmel kisérése szükség szerinti 

korrigálása.  
- Tanításhoz szükséges szemléltető eszközök, fejlesztési igények 

eljuttatása az igazgatóhoz.  
- Szertárak és az ott lévő szemléltető eszközök rendezettségének 

biztosítása.  
- A munkatervben meghatározottak alapján megtartja a munkaközösségi 

foglalkozásokat.  
- A tanév elején vezetésével, javaslatára a munkaközösség meghatározza 

az évi feladatokat.  
- Tanév végi értékeléshez beszámolót készít, melyet át ad vagy ismertet. 

- Látogatja a munkaközösség tagjainak óráit.  
- Figyelemmel kíséri a tananyag helyzetét.  
- A munkaközösségen belül bemutató órákat szervezhet a közösség 

tagjainak részére.  
- Ismerje a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját. Igény szerint 

tegyen javaslatot a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására. 
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Az osztályfőnök feladatai:  

- Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, úgy, hogy osztályát 
lehetőleg több tanéven át vezesse 1- 4-ig, illetve 5 – 8. osztályig.  

- Első osztályt lehetőleg pályakezdő ne vezessen.  
- Feladata, hogy tanulóit minél jobban megismerje, céltudatosan 

összehangolja a nevelési tényezőket.  
- Segítse, alakítsa tanítványai személyiségének fejlődését, 

továbbtanulásukban irányítsa őket.  
- Tanév elején osztályfőnöki tanmenetet készít.  
- Az osztályközösség fejlesztése, alakítása érdekében együttműködik a 

diákönkormányzattal.  
- A tanulók észrevételeit, javaslatait osztályfőnöki munkájában 

felhasználja.  
- Kapcsolatot tart fenn az osztályban tanító nevelőkkel, szükség esetén 

összehívja őket.  
- Látogathatja osztálya tanóráit, foglalkozásait.  
- Szükség szerint tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Szülői értekezletet 

tart, ahol tájékoztatja őket gyermekük tanulmányi és magatartási 

helyzetéről, valamint a soron következő feladatokról.  
- Félév és év vége előtt javaslatot készít a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyéről.  
- A tanulókkal, szülőkkel közösen szervezi az osztályprogramokat. 

- Osztályozó értekezleten értékeli osztálya éves munkáját. 

- Elvégzi az adminisztrációs teendőket.  
- Kitölteti a tanulók adatlapját, és évente felülvizsgálja. 

- Vezeti a haladási és osztályozó naplót. 

- Vezeti a tanulók törzslapját és bizonyítványát. 

- Az ellenőrző könyvet havonta ellenőrzi. 

- Értesíti a szülőt a tanulóval kapcsolatos minden lényeges dologról. 

- Fokozott figyelmet fordít a tanítványait veszélyeztető tényekre. 

- A problémás eseteket jelzi az ifjúságvédelmi felelősnek.  
- Kezdeményezi különböző segélyek elnyerését, tanulói érdekében 

pályázatokat ír.  
- Figyelemmel kíséri a házirend betartását. 

- Évente egy alkalommal elviszi osztályát a fogorvosi vizsgálatra. 
 

1.4.2. A munkaközösségek együttműködésének formái  

Elméleti előadások, felmérések összeállítása, bemutató 
foglalkozások, programok készítése, közös értékelések. 
 

1.4.3. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje  

Munkaközösség - vezetői egyeztetések szükségszerűen, alkalmanként. 

Kibővített vezetőségi értekezleten az igazgató által előre kiadott témában. 
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1.5. A törvény szerint a  
70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb 

tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete 

a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik.  
(2) A nevelőtestület  
a) a pedagógiai program elfogadásáról, 
b) az SZMSZ elfogadásáról,  
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadásáról,  
e) a továbbképzési program elfogadásáról,  
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus 
kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról,  
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátásáról,  
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben,  
j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített 

vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,  
k) jogszabályban meghatározott más 

ügyekben dönt.  
(3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell 
kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott 

ügyekben.  
(4) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános művelődési 

központban azokban az ügyekben, amelyek  
a) csak egy - nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó - intézményegységet 

érintenek, az intézményegységben,  
b) több - nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó - 

intézményegységet érintenek, valamennyi érdekelt intézményegységben  
foglalkoztatott - a 4. § 18. pontjában felsorolt - alkalmazottakból és 
az intézmény vezetőjéből álló nevelőtestület jár el.  

(5) Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - az (2) 

bekezdés h)-i) pontjába tartozó ügyek kivételével - nem rendelkezik szavazati 
joggal.  

(6) Ha a köznevelési intézmény, intézményegység, tagintézmény nem nevelési-

oktatási intézmény, továbbá a közös igazgatású köznevelési intézményben és az 

általános művelődési központban az intézmény egészét érintő kérdésekben a 

nevelőtestületet megillető jogosítványokat - kivéve azokat, 
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amelyek a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosak - a szak alkalmazotti értekezlet 
gyakorolja. 
 

A nevelőtestület a jogkörei közül az alábbiakat átruházza a 
szakmai munkaközösségekre:  

- Emelt szintű osztályok indításának, megszüntetésének 
kezdeményezése.  

- Az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő osztályok szervezése. 

- A tantárgy-felosztás és az órarend elkészítésében való közreműködés.  
- Az iskolai költségvetésben a szakmai előirányzatok felhasználására 

javaslat.  
- Szaktárgyi és kulturális versenyek megszervezése és lebonyolítása.  
- Az iskolai pedagógiai pályázatok kiírásában véleményezés.  
- Tanmenetek ellenőrzése, szaktárgyak tanításának eredményességi 

vizsgálata, mérés – értékelés. 
 

1.6. Alkalmazotti közösség 
- iskolatitkárok 

- pedagógiai asszisztensek 

- szabadidő – szervező  
- laboráns 

- jelmez és viselettáros 

- rendszergazdák 

- karbantartók 

- udvarosok 

- takarítók, portások  
- élelmezés – vezetők 

- konyhai dolgozók 
 

1.7. Szülői szervezet – SZMK  

Az SZMK a szülők által választott tagok szervezete. Osztályonként minimum 2 
főt delegálnak a szülői értekezletek az iskolai SZMK-ba. A választott tagok 
maguk közül, az iskola igazgatójának javaslatára elnököt választanak. 
 

1.7.1. A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga  

Az SZMSZ-t, a Házirend, a Pedagógus Program elfogadása előtt a tanulókra 

vonatkozó részeknél véleményezési jogot gyakorol. Megvitatás után a szervezet 
javaslatait a nevelőtestülettel egyeztetni kell, a végleges változat elfogadása után 

az SZMK elnöke az SZMSZ-t aláírja. 
 

A SZMK javaslattevő jogot gyakorol mindazon kérdésekben, amely az 
iskola működésével kapcsolatos, valamint  

- a vezetők személyét  
- a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 
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Az osztályok SZMK-ba delegált tagjait tanév elején, az első szülői 
értekezleten kell megválasztani.  

Az iskolai választmányi értekezletet szeptember végén vagy október elején 
kell megtartani.  

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből elnököt és két 
helyettest választanak. 
 

1.8. Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat és az iskola kapcsolata  

- A diákönkormányzat vezetője tagja az iskolai vezetőségnek. A vezetői 
értekezlet során tudomást szerez azokról az intézkedésekről, amelyek 
összefüggésben állnak a tanulói jogviszonnyal.  

- Az intézményvezető legalább 10 nappal korábban köteles tudomására 

hozni a diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett 
intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan az önkormányzatot 
egyetértési jog illeti meg, illetőleg a véleményét ki kell kérni.  

- Az iskolai önkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik, tevékenységét önállóan szabályozza.  
- Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt az 

intézményvezető – a nevelőtestület véleményét figyelembe véve – a 

diákönkormányzat vezetésével bízza meg.  
- Az intézményvezető mindazon esetekben, amelyek a tanuló közösséget 

érintik, kikéri a diákönkormányzat véleményét.  
- A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala 

előtt a nevelőtestület véleményét kéri.  
- A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleteken az 

önkormányzatot segítő tanár képviseli.  
- Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – 

a segítő tanár támogatásával – az intézményvezetőhöz, a szűkebb 

közösséget érintő ügyekben az illetékes intézményvezető-helyetteshez 
fordulhat.  

- Évente legalább két alkalommal össze kell hívni az iskolai 

diákközgyűlést, melyen a tagokat tájékoztatni kell az iskolai 
élet egészéről.  

- Az intézmény költségvetésében meghatározott összeggel támogatja 
a működését.  

- A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget 
biztosít, valamint használhatja az iskola berendezéseit, felszerelését.  

- A diákönkormányzat által szervezet programokon a befolyt összeggel 
a diákönkormányzat rendelkezik, elszámolási kötelezettséggel tartozik 
az iskolavezetésnek.  

- A papírgyűjtésért kapott összeg meghatározott százalékát a 
diákönkormányzat kapja, a nevelőtestület döntésétől függően. 
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- A diákönkormányzat önálló Szervezeti és Működési Szabályzattal 
dolgozik. (lásd melléklet) 

 
 

1.9. A vezetők közti kapcsolattartás rendje és formája 

1.9.1. Vezetői értekezletek  

Az intézményvezető és helyettesei havi 1 alkalommal, szükség esetén 
többször is, vezetői értekezletet tartanak.  

A kibővített vezetőség kéthavonta értekezik. Az értekezletet az 
intézményvezető hívja össze, kéthavonta, indokolt esetben többször is. 

 

1.10. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje Kapcsolat az osztálytanítók és a nevelők között  

- A tanuló csoportok átadásakor illetve átvételekor kötelesek a nevelők 

egymást kölcsönösen tájékoztatni a tanulók napi munkájáról, valamint 
a délutáni feladatokról.  

- Az osztályfőnökök a magatartás és szorgalom havi értékelését 
megelőzően kötelesek a délutáni foglalkozásokat tartó nevelőkkel 
megbeszélni a tanulók értékelését.  

- A cserelátogatások gyakorisága függ a csoport magatartási 
és tanulmányi színvonalától. 

 

Kapcsolat az alsós és felsős közösség között  

- Szükség szerint az alsós munkaközösség tagjai vegyenek részt a 
szakmai munkaközösség megbeszélésein.  

- A tanulmányi munka szintjének emelése érdekében kötelesek a 4. 
osztályos nevelők, valamint a szakos tanárok cserelátogatásokat tenni 
egymás között a tanév elejétől.  

- Ugyanezzel a céllal kell október hónapban a 3-4. osztályban tanító és 
az adott szorgalmi évben az 5. osztályban tanító tanárok között 

megbeszélést tartani a magatartás és a szorgalom terén felvetődő 
gondokról, problémákról és a tanulmányi munka színvonaláról, az 

alsó tagozatban elsajátított ismeretekről és készségekről. 
 

Kapcsolat a székhely és a tagintézmény között  

- Szükség szerint a közös tantárgycsoportú munkaközösségek tagjai 
közös szakmai értekezletet tartanak.  

- A tanulmányi munka szintjének emelése érdekében amennyiben a 
lehetőségek engedik, látogatják egymás óráit.  

- Pályaorientáció és továbbtanulás megszervezését közösen végzik. 
Nagyobb iskolai rendezvények közös szervezése. 
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Kapcsolat az általános iskola és a művészeti iskola között 
 

 Napi kapcsolattartás a művészeti oktatásban résztvevő tanulók tanítóival, 
osztályfőnökeivel, napközis nevelőivel.

 A gyerekek tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése, 
fejlesztésük elősegítése.

 A végzős tanulók pályaorientációjában való segítségnyújtás. A 

művészetekben kiemelkedően tehetséges gyermekek 
szakirányú továbbtanulásának elősegítése.

 

1.10.1. A nevelőtestületi értekezlet 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- Alakuló értekezlet  

Tárgyköre: a) A tanév beindításával kapcsolatos feladatok 

b) Javítóvizsgák lebonyolításának szervezése 

- Tanévnyitó értekezlet 

- Félévi és év végi osztályozó – értekezletek 

- Tanévzáró értekezlet  

Téma: a) az éves munka értékelése  

b) főbb statisztikai mutatók és ezek elemzése 

c) a következő tanév tantárgy-felosztásának terve és jövő évi  

feladatok előrevetítése 

- Nevelési értekezlet intézményegységenként, telephelyenként  
- Munkaértekezletek: az éves munkaterv szerint, illetve a napi 

tevékenység koordinálása céljából szükség szerint az intézményvezető 
hívja össze. 

 

Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a testület egyharmada kéri. Ha 
az SZMK vagy a diákönkormányzat kezdeményezi az összehívását, a 
kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 
 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint 

50 %-a jelen van.  

A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik 
– nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással is 
dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

A nevelőtestületi értekezletet egy időben több helyszínen is lehet tartani.  

A tantestületen belül a következő tevékenységi körök felelőseit kell megbízni 
az erre illetékes fórumok figyelembevételével:  

- munkaközösség-vezetők  
- diákönkormányzat vezetője 

- gyermek és ifjúságvédelmi felelősök 

- pályaválasztási felelős 

- tűzvédelmi felelősök 
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésre 

alkalmilag bizottságot hozhat létre (fegyelmi, felvételi, választása, stb).  

A létrehozott bizottságok munkájuk végeztével beszámolnak 
a nevelőtestületnek. 
 

1.10.2. Munkaközösségi értekezlet  

A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség vezető hívja össze havonta 
egyszer, illetve a munkatervben meghatározott feladatoknak megfelelően. 

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az értekezlet határozatképes, ha a 
tagok 50 %-a jelen van. 
 

2. Az intézményvezető vagy helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje. 
 

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén a következő 
sorrendben helyettesítik:  

1. művészeti intézményegység-vezető 

2. felsős intézményvezető-helyettes 

3. tagintézmény-vezető 

4. alsós intézményvezető-helyettes (telephelyvezető) 

5. alsós intézményvezető-helyettes 
 

A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén a következő 
sorrendben helyettesítik:  

1. intézményvezető 

2. művészeti intézményegység-vezető 

3. felsős tagintézmény-vezetőhelyettes 
 

A művészeti intézményegység-vezető akadályoztatása esetén a 
következő sorrendben helyettesítik:  

1. intézményvezető 

2. felsős intézményvezető-helyettes 
 

Vezetők együttes akadályoztatása esetén a munkaközösség-vezetők látják el 
a feladatot. 
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3. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje  

Az SZMK elnökével közvetlen kapcsolatot az intézményvezető tart fenn. 

Megbeszéléseik mindig az iskola nagyobb eseményeihez, 
rendezvényeihez kötődnek. A szülői munkaközösség értekezleteinek 

állandó résztvevője az intézményvezető, illetve megbízott helyettese.  

A szülők képviselői előzetes egyeztetés alapján bármilyen ügyben 
közvetlenül fordulhatnak az iskolavezetéshez.  

Nevelőtestületi értekezletekre a tanulókat érintő problémás esetekben a 
szülői szervezet vezetője meghívást kap. 

 

3.1. Szülői értekezlet  

Az osztályszülői értekezletek idejét az iskola vezetésének úgy kell 

megterveznie, hogy azokon akkor is részt tudjanak venni a szülők, ha 
egy családból több gyerek jár iskolába.  

Osztályszülői értekezletet szeptemberben és februárban kell tartani. Ez nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy igény, gondok esetén vagy a szülők 
kérésére más esetekben is összehívható az értekezlet.  

A szülői értekezletet az osztályfőnök hívja össze. 
 

3.2. Családlátogatás  

Az osztályfőnök kiemelt esetben a gyermekvédelmi felelőssel együtt, a 
szülőkkel való előzetes egyeztetés szerint látogatást tesz a családnál. 
 

3.3. Nyílt nap  

Évente egy alkalommal nyílt napot lehet szervezni a szülők részére, 
amelyen bepillantást nyerhetnek az iskola életébe. 
 

3.4. Fogadó óra  

A tanévnyitó értekezleten elfogadott munkatervnek megfelelően, az ott 

elfogadott időpontokban tart az iskola fogadó órát a szülőknek. Előzetes 

egyeztetés szerint – szülői kezdeményezésre más időpont is kérhető. 
 

3.5. SZMK értekezlet  

A szülői munkaközösségi értekezletet a mindenkori munkaközösség vezető 
hívja össze. Az SZMK üléseken az iskola valamelyik vezetője mindig részt 
vesz. 
 

4. A diákönkormányzat működése  

Saját éves munkaterv szerint tanárvezető irányításával végzi munkáját. Tagja 
a felső tagozatos tanulócsoportokból kerülnek ki. 
 

4.1. Diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás  

Az iskola vezetősége napi kapcsolatban áll az iskola tanulóinak tanár 
képviselőjével. 
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4.2. Diák-önkormányzati szerv valamint az iskolai vezetők 

közötti kapcsolattartás  
- A Diákönkormányzat kapcsolatot tart: az intézményvezetővel, az 

iskolavezetéssel, a Nevelőtestülettel, a Szülői Munkaközösséggel, az 
Osztályfőnöki Munkaközösséggel, más diákönkormányzatokkal, ifjúsági 

fórumokkal, szervezetekkel, szerveződésekkel, a fenntartó képviselőivel.  
- A kapcsolattartásért a diákönkormányzatot segítő tanár felel, a feladatot 

továbbadhatja, átruházhatja egyéb felelősökre.  
- A Diákönkormányzat az információkat a kapcsolati hálón keresztül 

folyamatosan áramoltatja; a segítő tanár illetve a felelősök a megszerzett 
információkkal rendszeresen ellátja a Diákönkormányzat tagjait, 
tisztségviselőit.  

- A kapcsolattartás módjai egyedi esetekben eltérő, megállapodás, 
megegyezés szerint.  

- A szülői szervezet vezetőjét a tanulókra vonatkozó problémás 
esetekben tanácskozásaikra meg kell hívni. 

 
4.3. A Diákönkormányzat működési feltételeinek 

biztosítása 4.3.1. Helyiség, berendezések használata  

1. Az iskola helyiségeit az intézményvezetővel, tagintézmény-vezetővel 
történt egyeztetés alapján használhatja a Diákönkormányzat  

2. A helyiség karbantartási, felújítási költségeit külön megállapodás alapján 
az iskola fedezi. 

 
4.3.2. Költségvetési támogatás biztosítása 

1. Bevételei:  

• Az iskola pénzügyi támogatása, 

• Természetes és jogi személyek támogatásai, adományai, 

• Pályázati források, 

• Egyéb bevételek. 
 

2. Kiadásai: 

• Céljainak megvalósítása érdekében felmerülő költségek, 

• A vállalkozási, szolgáltatási tevékenység költségei,  
• Egyéb költségek. 
 

A költségvetésből származó bevétel kiadásaival el kell számolnia. 

Vagyonát fel nem oszthatja, azt a céltevékenységére köteles fordítani. 
 

5. A belső ellenőrzés rendje, területei  

5.1. A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje, célja  

A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai, 

szakmai tevékenység hatékonyságának mérése. Annak feltárása, hogy milyen 
területen kell és szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen 
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kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni 
illetve, bővíteni.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az intézményvezető 
készíti el a szakmai munkaközösségek, területileg illetékes intézményvezető-
helyettes javaslata alapján.  

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető illetőleg az illetékes 
helyettesek felelnek.  

Az egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányításával a szakmai 
munkaközösségek vezetőit kell megbízni.  

A belső ellenőrzés általában meghatározott munkaterv szerint folyik, de az 
intézményvezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet.  

A belső ellenőrzés rendjét úgy kell kialakítani, hogy az év során 
lehetőleg valamennyi pedagógus munkáját értékeljék.  

A pedagógus is kérheti saját munkájának segítését, értékelését.  

Az ellenőrzés tapasztalatait, az ellenőrzést végző ismerteti az 
érintett pedagógussal.  

Egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai 

munkaközösségek értékelik, megvitatják, javaslatokat tesznek az 

intézményvezetésnek a szükséges intézkedések megtételére. 

A belső ellenőrzés tapasztalatairól a tanév végi értékelésben ki kell térni.  

A következő tanév feladatainál a tapasztalatokból adódó teendőket 
figyelembe kell venni. 
 

5.2. A pedagógiai munka ellenőrzésének formái  

A pedagógiai munka ellenőrzése a területileg illetések 

intézményvezető-helyettes és a szakmai munkaközösségek által javasolt 
területeken és módszerekkel folyik.  

Az ellenőrzésnek alapvetően a tanulók által készített írásbeli dolgozatok 
és felmérések értékelésén kell alapulnia.  

Ki kell egészülni az óralátogatásokkal, a tapasztaltak megbeszélésével. (Az 

óralátogatások legfontosabb szempontjait a nevelők tudomására kell hozni.) 
 

5.3. Az ellenőrzésre kijelölt személyek köre 
- Intézményvezető: mindent ellenőriz  
- Tagintézmény vezető: tagintézmény dolgozóinak munkáját 

- Tagintézmény-vezető helyettes: felső tagozat szakmai munkáját  
- Alsós intézményvezető-helyettes (Telephely vezető): telephely 

dolgozóinak munkáját, a telephely, tagintézmény alsó tagozatának 
szakmai munkáját  

- Felsős intézményvezető – helyettes: a felső tagozat szakmai munkáját  
- Alsós intézményvezető-helyettes: az alsó tagozat szakmai munkáját  
- Művészeti intézményegység vezető: a művészeti munka menetét és az 

ott dolgozók tevékenységét  
- Munkaközösség-vezetők: felelősök a saját megbízási területükön 
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6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a 

beszámolás rendje 

- Tanulók fegyelmi ügyében 

- Tantárgyfelosztás véleményezésében 

- Osztályozó vizsgára bocsátás  
- A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

- Beszámoló év végén 
 

6.1. Szakmai munkaközösségre átruházott feladatok, beszámoltatás 

rendje  

A nevelőtestület törvényben meghatározott jogköréből a 
szakmai munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköröket:  

- Pedagógus alkalmazásának véleményezése 

- Munkaközösség – vezetők munkájának véleményezése 

- Intézményi szakmai, módszertani programok összeállítása 

- A munkaközösség tagjainak tantárgyfelosztásához javaslattétel 

- A munkaközösség tagjainak jutalmazására, kitüntetésére javaslattétel 
 

A munkaközösségek évente beszámolnak a tanévzáró értekezleten 
a joggyakorlásukról. 
 

6.2. A szülői szervezetre átruházott feladatok, beszámoltatás rendje  

Tanórán és iskolán kívüli programokra a szülők részvételét az osztályfőnök és a 
szülői munkaközösség közösen szervezi.  

„A mi iskolánk” Alapítvány bálját az SZMK szervezi évente egy alkalommal. 
Az SZMK elnök által összehívott értekezletekről készült jegyzőkönyvek az 
iskola intézményvezetőjénél kerülnek elhelyezésre. 
 

7. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja  

Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Az 

intézményvezető-helyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint 
tartanak kapcsolatot a külső szervekkel.  

7.1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat 
formája, módja 

 

A gyermekvédelmi felelős munkája, kapcsolattartás a gyermekjóléti 

szolgálattal  

- A gyermekvédelmi felelősöket az intézményvezető bízza meg 
minden tanévben a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.  

- Feladata a tanulókkal kapcsolatos óvó és védő megelőző 
tevékenység, veszélyhelyzetek feltárása, csökkentése, amelyek 
akadályozzák a tanulót fejlődésében.  

- A rászorult tanulókat segítenie kell az étkezési, tankönyv támogatási 
segélyek elnyerésében. 
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- A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében együttműködik vele az iskola tantestülete is.  

- Együtt kell működnie az önkormányzat által létrehozott 
gyermekjóléti szolgálattal a törvény szerint előírt módon.  

- Havonta fogadóórát tart, melyről az iskolavezetés köteles a szülőket 
tanév elején írásban értesíteni.  

- Segíti az osztályfőnökök munkáját az egészséges életre nevelés 
témájában. 

 

7.2. Nevelési Tanácsadóval való kapcsolat formája, módja 

Nevelési Tanácsadó:  

Első osztályos tanulóinkat diszlexiás vizsgálatnak vetik alá. Szükség esetén a 
Nevelési Tanácsadóban vagy az iskola épületében vizsgálatokat végeznek, 

csoportokat szerveznek más évfolyamokban is tanulási és magatartási 
zavarokkal küzdő tanulók esetében. 

 

7.3. Egészségügyi szolgálattal való kapcsolat formája, módja  

Az iskolában 2005/2006. tanévtől az iskola egészségügyi szolgálat, főállású 

iskolavédőnővel működik. Az orvosi feladatokat 2010. szeptember 1. óta 

főállású iskolaorvos látja el. A munka az iskolával előre egyeztetett munkaterv 

alapján történik. Az iskola által biztosított rendelő a törvény által előírt 

feltételeknek megfelel. Az iskola és az egészségügyi szolgálat között a 

kapcsolat folyamatos. 
 

7.4. Gyámhivatallal való kapcsolat formája, módja  

Az iskola a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz fordul probléma esetén, 
amely szükség szerint intézkedik a Gyámhivatal felé. 
 

7.5. További külső kapcsolatok és azokkal való kapcsolat formája, 
módja Óvoda és iskola kapcsolata:  

Hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn az intézmény a város mind az 
5 óvodájával:  

1. Napsugár  
2. Csicsergő 

3. Mocorgó  
4. Napraforgó  
5. Pitypang 

 

Október hónap: a mindenkori első osztályos nevelők tegyék lehetővé a volt 

nagycsoportos óvónők látogatását az osztályban. A tanítókkal való 

eszmecsere segítse elő a tanulók beilleszkedését az iskola életébe, valamint 

nyújtson támpontot az óvónőknek az iskolai beszoktatás rendjéről, a 

tanulmányi követelményekről. 
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November hónap: az alsós intézményvezető – helyettes előzetes 

tájékozódást végez a nagycsoportban. Ismerkedik a gyerekekkel és a 
foglalkozások módszerével. Alkotó észrevételeivel segíti az óvónők 

munkáját a beiskolázás előtt.  

Március hónap: az alsós intézményvezető - helyettes látogassa végig a 

nagycsoportokat, segítsen az óvónőknek az iskolaérettségi döntések 
meghozatalában.  

Május hónap: az első osztályosok fogadják a nagycsoportos óvodásokat, a tanító 

olyan foglalkozást tartson, amely kedvező bepillantást ad az iskola életbe. Az 

utolsó óvodai szülői értekezleten, igény esetén képviselje az iskolát egy alsós 

intézményvezető - helyettes, aki segítséget nyújt a szülőknek a tanévkezdés előtti 

problémák megoldásában. Tartson az iskola szülői értekezletet a leendő 

(iskolánkba már beiratkozott) első osztályos gyermekek szüleinek. 
 

Folyamatosan:  

A házi bemutatókra és a nyílt órákra kölcsönös meghívást kapnak, és részt 
vesznek az érintett óvodai és iskolai pedagógusok. Aktuális témák esetén a 
nevelési értekezletekre kölcsönös meghívást kapnak az iskolák, óvodák vezetői. 

 

Kapcsolat középfokú intézményekkel:  

Diákjaink sikeresebb továbbtanulása, eredményesebb felvételije érdekében a 
környező középfokú intézményekkel rendszeres kapcsolatot tartunk.  

1. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

2. Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 

3. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 

4. Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola  
5. Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium – a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája 
 

- A tanulók biztonságosabb alaptudása, a jobb egymásra épülés 
érdekében évenként egy alkalommal közös szakmai tanácskozást 
rendezünk.  

- Pályaválasztási szülői értekezlet iskolai szinten. 

- Iskolalátogatás lehetősége az érdeklődő diákok és szüleik részére.  
- Felkérésünkre középiskolai tanárok közreműködése tanulmányi 

versenyeken. 

 

Jó a kapcsolatunk a katolikus és református egyházakkal, és folyamatosan 

felvesszük a kapcsolatot az iskolánkban hittan tanítást vállaló, egyéb 

egyházakkal is. A hitoktatáson részt venni kívánt tanulókat összeírjuk, 

kölcsönösen tájékoztatjuk a feleket, termet biztosítunk a hittanórák számára. 
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Rendszeres munkakapcsolatban vagyunk: 

- Városi Könyvtár és Közösségi Házzal („Sárgaházzal”) 

- Ádám Jenő Zeneiskolával 

- Sportegyesületekkel 

- Patak Galéria  
- Amatőr Művészek Egyesülete 

 

Külföldi kapcsolatok: 

- Általános Iskola - Beilrode (Németország) 

- Kós Károly Általános Iskola – (Gyergyószentmiklós) 

- Zentai Emlékiskola – Zenta (Szerbia) 

- Busko Zdroj (Lengyelország)  
- Kocani (Macedónia) 

 

Külföldi kapcsolataink folyamán tanulóink idegen nyelvi levelezést folytatnak. 

Évente cserelátogatáson vesznek részt, amikor közös programokat, közös 

alkotótáborokat szervezünk és adott témában projekt munkát készítenek. 
 

8. Reklámtevékenység  

Az iskolában a jogszabályokban engedélyezett reklámtevékenység csak 
az intézményvezető előzetes engedélyével végezhető. 
 

III. 

 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok:  

- KLIK alapító okirat mellékleteként az iskola 
szakmai alapdokumentuma  

- SZMSZ 

- Pedagógiai Program 

- Házirend 
 
1. A működés rendje, a tanulók fogadásának (nyitva tartás), a vezetők és a 

pedagógusok intézményben való benntartózkodásának rendje  
A tanév munkarendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig.  
A tanítás órarend alapján folyik.  
- A tanítási órákat és a délutáni foglalkozásokat a kiírás szerinti teremben kell 

tartani.  
-   Óracserére vagy teremcserére csak az iskolavezetés adhat engedélyt.  

1.1. A tanulók fogadása, az iskola nyitva tartása, tanulók felügyelete  

- az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.30-tól 20 óráig, illetve a 
különféle terembérleti szerződésektől függően 22.00 óráig tart nyitva  

- szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon valamint a szokásos nyitva 
tartástól eltérő időben csak az intézményvezető engedélyével használható 
az iskola létesítménye  

- reggeli ügyeletet tartunk fél héttől fél nyolcig 
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- a tanítási órák reggel 8 órakor kezdődnek és 14 óra 45-kor fejeződnek be  
- az első három szünet 15 perces, a negyedik és ötödik szünet 10 perces, a 6. 

óra után 14 óráig ebédszünetet tartunk, a 7. óra és a délutáni foglalkozások 
14 órakor kezdődnek  

- az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, ez alatt 
biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenőrzését, melyet az ügyeleti rendben 

meghatározott személyek végeznek 

- az ügyeleti beosztás a tanév kezdetekor a tanári szobában kerül elhelyezésre  
- az időjárástól függően az alsó tagozat minden szünetben az udvaron 

tartózkodik, a felsősök az 1. és az 5. szünet kivételével tartózkodhatnak az 
udvaron  

- a tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról 
kihívni, az órát más módon zavarni nem szabad, rendkívüli esetben az 
intézményvezető kivételt tehet  

- hirdetés az iskolarádión keresztül a 3. óra kezdetén történik 

- tanítási napnak számít, ha legalább 3 tanórát megtartottunk  
- tanórának számíthat a tanmenetben jelzett, iskolán kívüli program is pl.: erdei 

iskolai foglalkozás, múzeum – könyvtárlátogatás, stb.  

A fentiek betartásáért a pedagógusok fegyelmi felelősséggel tartoznak. 
 

1.2. A vezetők az intézményben való benntartózkodásának rendje  
- az iskolában, szorgalmi időben minden nap 7 óra 30 és 16 30 között felelős 

vezetőnek kell tartózkodni. (Ezen az időn kívül a szervezett foglalkozást tartó 

pedagógus tartozik felelősséggel a rendért és dönt rendkívüli helyzet esetén).  
- a vezetők ügyeleti beosztása a tanév elején készül el és a tanári 

szobában kifüggesztésre kerül  
- az aznapi ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az ügyeletesről saját maga, 

vagy az intézményvezető, tagintézmény-vezető gondoskodik. 
 

1.3. A pedagógusok munkaidejének kitöltése  

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

oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának 
megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből 
áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

- a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  
- a munkaidő többi részében ellátott feladatokra 

 

1.3.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak  
a) a tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,  
c) osztályfőnöki feladatok ellátása,  
d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 
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f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 
 

A pedagógusok kötelező órában 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.) Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott 

feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 

számításba venni. 
 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az 

órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az 
órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A 

tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 
 

1.3.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a 

következők 

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) osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása,  
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

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

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,  
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és 

rendezvények megszervezése,  
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
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u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai 
jellegű munkavégzés,  

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 

1.3.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai 

feladatok meghatározása 

 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem 
kötött részében az alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 
 

a 1.3.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 
 

a 1.3.2. szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, 
p, w pontokban leírtak. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 
a 1.3.2. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w 
pontokban leírtak. 

 

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. 
 

1.3.4. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

1.3.4.1.  

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
intézményvezető, tagintézmény vezető, vagy az intézményvezető-
helyettes 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. 
 

1.3.4.2.  

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt 
a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete 
előtt annak helyén) megjelenni. 
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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-

helyetteshez 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 a 

gazdasági irodában. 
 

1.3.4.3.  

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől, vagy az 

intézményvezető-helyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a 

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

óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 

intézményvezető-helyettes engedélyezi. 
 

1.3.4.4.  

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – 

lehetőség szerint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust 

legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy 

köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat 

megíratni és kijavítani. 
 

1.3.4.5.  

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató 
munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy 

kijelölést az intézményvezető adja az intézményvezető-helyettes és a 

munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 
 

1.3.4.6.  

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.  

1.3.5. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje  

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. 
 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi 

programok illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek 

időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen 

kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-

oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti 
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munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 
munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel 

ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást 
nem kell vezetnie. 
 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti 

el a munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti 
dokumentálása vélhetően nem biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-

nyilvántartás szabályai a következők: 

 

1.3.5.1  

A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 
óra, ennek túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség.  

1.3.5.2  

A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi 
munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti 
munkaidő összegzésénél 40 órának kell kijönnie.  

1.3.5.3  

A munkáltatói szabályozás szerint a napi 20 perc ebédidő nem része a 

munkaidőnek! A Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden 

kollégának, aki munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az 

esetben a napi 20 perc munkaszünet (általában ebédidő) kiadása és igénybe 

vétele (bejegyzése) kötelező.  

1.3.5.4.  

A munkaidő nyilvántartás minden tanév kezdetekor kikerül a tanári szobába, az 
intézményvezető jóváhagyásával. 
 

1.3.6. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető 

állapítja meg. Munkaköri leírásukat az intézményvezető és a gazdaságvezető 

közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az 

intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza meg. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai 

dolgozók esetében az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos 

utasításával történik. 
 
 

 

1.4. Az intézmény épületeinek, helyiségeinek használati rendje  

Az iskolánknak a következő létesítményei vannak: 

a) Főépület: Szebeni út 81/b, önálló konyhával 
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b) A, B, C, E résszel, tornateremmel, önálló konyhával (Radnóti Miklós u. 6.) 

c) D épület (Csokonai u. 14.)  
d) a további telephelyeken az ott működő intézmény használati rendjét 

kell betartani 

 

- Az iskola épülete és helyiségeinek használata a szorgalmi időben, 

munkanapokon, a tanítási időben és tanórán kívüli foglalkozáson 
külön terembeosztás, valamint a házirend szerint szabályozott.  

- Munkanapokon az esti órákban tantermek igénybevétele történhet 

tanfolyamok, beszámolók, kulturális összejövetelek, közgyűlések céljára.  
- A tornateremben sportegyesületek edzései és versenyei a 

szerződésekben rögzítettek szerint.  
- Szabad és ünnepnapokon: sportrendezvények a tornateremben és az 

udvari pályán, szerződés szerint, illetve alkalmi megállapodás alapján. 
- Az iskolai szünetekben napközi részére tantermek biztosítása. 

- Az iskola udvarán a tanulók csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak.  
- Idegenek, nem sportköri foglalkozáson lévők csak az 

iskolavezetés engedélyével tartózkodhatnak az udvaron.  
- Az épületek pincéjében, szaktantermeiben, könyvtárában és olvasótermében 

csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.  
- A konyhában kizárólag csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. 
 

1.4.1. Tanórán kívüli foglalkozások rendje, formái 

 

A tanulók ebédeltetése:  

- Ütemezését az intézményvezető-helyettes irányításával, az ezzel 
megbízott napközis munkaközösség-vezető dolgozza ki.  

- Az ebédidő 11 óra 30 perctől 14 óráig tart. A tanulók csak a kijelölt 
időpontban étkezhetnek, ettől eltérni külön kérésre lehet.  

- Az adott hónap étkezési befizetési igazolását, a megelőző hónap 25-ig 
kell leadni. 

 
 
 

Napközis foglalkozás:  

- Az iskola tanulói részére kötelező, ettől eltérni csak szülői 
engedélyezett kérés esetén lehet.  

- A napközis foglalkozáson 11 óra 30 és 16 óra 30 között vesznek részt 
a tanulók. 

- A heti munkaterv szerint történik a munka ütemezése. 

- A napközi fő feladatai:  

a) étkeztetés  
b) szabad levegőn való tartózkodás  
c) felkészítő órák  
d) sport, kulturális tevékenység. 
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Szakkörök, énekkarok és művészeti foglalkozások (a művészeti 

intézményegység-vezető szervezésében): 

- szakköröket igény (és lehetőség) szerint indítunk  
- egy szakkörben legfeljebb 15 tanuló lehet, egy tanuló maximum 

3 szakkörben vehet részt  
- a szakkörök időbeni ütemezése külön órarend szerint történik  
- a művészeti foglalkozások szervezése a vonatkozó jogszabályok 

szerint történik. 
 

A korrepetálásokon a szaktanár, illetve a megfelelő szakember által kijelölt 

tanulók részvétele kötelező (felzárkóztatás). Igénybe veheti a tanulásban 

átmenetileg elmaradt tanuló is. Időbeni ütemezése külön órarend szerint. A 

tanítók, illetve szaktanárok év elején felzárkóztató programot készítenek. 
 

Sportfoglalkozások  

- Tömegsport foglalkozások száma a tantárgyfelosztás szerint meghatározott, 

tanításon kívüli időben, testnevelő tanárok ütemezése szerint tartandók.  
- Ideje alatt az osztályok és az iskolák között előre meghirdetett 

versenyek lebonyolíthatók.  
- Szervezője és lebonyolítója a testnevelési munkacsoport.  
- A mindennapos testedzés megszervezésébe beszámítandók a tömegsport és 

a sportszakkörök. Igény és érdeklődés szerint azonban lehetővé kell tenni a 
gyermekek számára, hogy naponta mozogjanak. 

 

Egyéb alkalomszerű foglalkozásokért (pl. szereplések) a szervező a felelős. 

Erről köteles időben értesíteni az iskolavezetést, a tanórán kívüli foglalkozások 

idejének, rendjének egyeztetése kötelező minden érintett nevelő számára. 
 

2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban az iskolával  
Hivatalos ügyek intézésére a tanulóknak a titkárságon minden nap 10.45 és 

11.00 között, a szülőknek hétfőn 8.00 – 10.00, szerda 10.00 és 14.00 óra között 
van lehetősége. A szülők csak a szülői értekezleteken, fogadó órákon, előzetesen 

egyeztetett időpontban, hivatalos ügyintézés alkalmával, illetve iskolai 
rendezvényeken tartózkodhatnak az iskola területén.  
A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15 – 31 között történik.  
Ügyelet a nyári szünetben: a nyári szünetben, minden szerdán 9 – 12 óráig a 
titkárságon ügyeletet kell tartani. 
 
3. Ünnepélyek  

Az iskolának zászlója van, amelyet az iskolai ünnepélyeken a tanulók 

visznek, tartják, illetve díszhelyen található. A zászló mérete: 1,6 méter x 1,1 

méter. Anyaga: selyem. Mindkét oldalának alapszíne szürke, az iskola címere 

és az iskola neve található rajta. A zászló átadása a hetedik osztályos 

tanulóknak a ballagáson történik. 
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Az iskola névadója József Attila (1995/96-os tanévtől). József Attila 
(Budapest, 1905.04.11. – Balatonszárszó, 1937.12.03.). Az iskola épületében 
egy József Attila dombormű található. A névadóhoz fűződő megemlékezések:  

- április 11. – Költészet Napja, megemlékezés iskolánk 
névadójáról, koszorúzás az iskola előtt álló szobornál.  

- József Attila napok – vetélkedő, sportrendezvény 
 

Az ünnepélyek pontos rendjét, szervezőit a tanév munkaterve tartalmazza. 
 

3.1. Nemzeti ünnepek 
- Október 23. – a forradalom megünneplése 

- Március 15. – a szabadságharc ünneplése 
 

3.2. A tanulói közösségre vonatkozó ünnepek, megemlékezések 

formái, feladatok  
- Október 1. - Megemlékezés a Zene Világnapjáról 

- Október 4. – Állatok Világnapja (kiállítás, rajzverseny) 

- Október 6. – Aradi vértanuk napjáról megemlékezés. 

- November 13. – Magyar nyelv napja 

- Január 22. – Magyar Kultúra Napja 

- Február 25. – Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja  
- Március 16. – Magyar zászló napja 

- Március 22. – Víz Világnapja 

- Április 16. – Megemlékezés a Holocaustról  
- Április 22. – Föld Napja tiszteletére területi környezetvédelmi 

vetélkedő szervezése.  
- Április 29. – Tánc Világnapja  
- Május 25.- Magyar hősök napja 

- Június 04. – Nemzeti Összetartozás Napja 

- Művészeti Est megrendezése. 

- A 8. osztályosok ballagásának megszervezése. 
 

3.3. Az intézményi hagyományok 
- Új dolgozóink köszöntése a tanévnyitó értekezleten  
- A tanulmányi versenyek évenkénti megszervezése, lebonyolítása. Az 

első három helyezett elismerése oklevéllel.  
- Színház-, opera- és hangverseny-látogatások megszervezése, 

bérletek megrendelése. 
- Mikulás napok szervezése 

- Karácsonyi hangverseny és ünnepélyszervezés. 

- Farsang.  
- Ki Mit Tud?  
- „A MI ISKOLÁNK Alapítvány” báljának szervezése. 

- Tantestületi kirándulás. 
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- Pedagógus napi ünnepség – az iskola „Arany gyűrűs” pedagógusa – gyűrű 
átadás.  

- A ballagáson a 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók 
jutalmazása, melyet az intézményvezető ad át.  

- Távozó vagy nyugdíjba vonuló kollégák búcsúztatása.  
- Nyílt napok szervezése. 

- Szervezett papírgyűjtés. 

- Óvónők, óvodások látogatása. 

- Tanulmányi kirándulás. 

- Idegen nyelvi nap. 

- DÖK nap.  
- Kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny. 

 

A munkarendi pontok elrendelési hatáskörének és határidejének megállapítása 
az intézményvezető feladata. 
 

4. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

4.1. Dolgozók egészségügyi vizsgálatának rendje  

Az alkalmazottak egészségügyi alkalmassági vizsgálatát és gondozását 

üzemorvos látja el. Évente 4 alkalommal rendel az iskolában, 
munkáját szerződés szerint végzi.  

Az iskola dolgozóinak egészségügyi ellátása a mindenkor érvényben lévő 
üzemorvosi szerződés alapján történik, figyelembe véve a 33/1998.NM. 
rendeletet. 

 

4.2. A tanulók egészségügyi vizsgálatának rendje  

Az iskola tanulóinak egészségügyi ellátását az iskola gyermekorvosa és az 

iskolai védőnő végzi. (26/1997. NM. rendelet értelmében). A tanulók egy 
alkalommal iskolafogászaton vesznek részt, melyre az osztályfőnök köteles 

a tanulókat elvinni.  

A rendszeres egészségügyi felügyelet biztosított az iskolában, az ellátás 

rendje jól láthatóan ki van helyezve az iskola hirdetőtábláján. A védőnői 
jelenlét a tanítási időben állandó, az orvosi szűrővizsgálatok előre egyeztetett 

időpontokban történnek (havonta 2 alkalom). 
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5. Intézményi védő, óvó 

előírások Óvó – védő láncolat 

 

Pedagógus Osztályfőnök 

 
 
 
 
 

 

Illetékes    Ifjúságvédelmi felelős 

Kormányhivatal, Polgármesteri hivatal 

 
 
 

 

Tanuló 

Pszichológus Drogambulancia 

 

Szülő Nevelési Tanácsadó 

 
 
 
 

 

Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló balesetek megelőzésében  

- A pedagógusok kötelezettsége, hogy a gyermekek részére a testi épségük 
megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, azok elsajátításáról 
meggyőződjenek.  

- Továbbá, ha a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.  

- Fokozott figyelmet igényelnek a veszélyforrást rejtő termek (technika, 

számítástechnika, kémia, tűzzománc, tornaterem) valamint az udvar, ezért itt 
felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak tanulók.  

- Elektromos háztartási gépek (tűzhely, vasaló) valamint számítógép, televízió, 
videó csak pedagógus felügyelete mellett használható.  

- Bármely osztály napközis vezetője tanév elején, de szükség esetén bármikor 

köteles tájékoztatni a tanulókat az általa vezetett foglalkozás veszélyeiről. 

Ugyanez a rendelkezés vonatkozik az iskolán kívül szervezett 

rendezvényre, a kiránduláson vagy a táborozáson részt vevő pedagógusra, 

illetve az iskola által alkalmazott felnőtt személyre.  
- A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és 
elvárható magatartásformát mindig a fejlettségi szintjüknek megfelelően 

ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
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Az intézmény dolgozóinak feladata a tanuló balesete esetén 

- A tanuló baleseteket előírt nyomtatványon nyílván kell tartani.  
- A 3 napon túl gyógyuló sérülést ki kell vizsgálni, erről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelynek 1 példányát a fenntartónak, egyet a szülőnek kell 
küldeni.  

- Súlyos baleset esetén azonnal jelenteni kell a fenntartónak.  
- Balesetvédelmi oktatást a tanév első órájában meg kell tartani, a naplóban ezt 

dokumentálni kell.  
- Ugyancsak tűz- és balesetvédelmi oktatás kötelező az intézmény 

dolgozóinak is, megtartásáról jegyzőkönyv és jelenléti ív tanúskodik. 
 

Az iskola óvó-védő előírásai szerint minden dolgozó és tanuló felelős 

- a közösségi tulajdon védelméért  
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

- az energia felhasználással való tevékenységért 

- okozott kár esetén az iskolának kártérítési felelősséggel tartozik a kárt okozó. 

 

Az iskola épületet biztonsági rendszer védi, a számítógépes termet, a zenei 
szaktantermet, a konyhát és az irodákat külön mozgásérzékelők, kamerarendszer 
védi. A rendszert egy őrző-védő kft működteti és felügyeli. 

 

6. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendő: 

 

Rendkívüli események  

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan 

előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos 
menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát 

és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

- tűz 

- 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 

intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 
 

Az intézkedésre jogosult felelős feladata rendkívüli esemény és 

bombariadó esetén  

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezető az 
ügyeletes intézményvezető-helyettes, távolléte esetén a megbízott vezető.  

Rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 
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- a fenntartót 

- a működtetőt 

- tűz esetén a tűzoltóságot 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

- személyi sérülés esetén a mentőket  
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófa elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 
 

Rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre 
jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az 
iskola csengőjének szaggatott jelzésével értesítjük a rendkívüli eseményről.  

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó 

tervben meghatározott útvonalon kell haladéktalanul elhagyni. Az 
épületben tartózkodó dolgozók is elhagyják az iskola épületét.  

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a 

tanulók részére tanórát, vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. A 

veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre:  

- az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást 
tartó nevelőnek a termen kívüli tanulókra is gondolnia kell  

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

- a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő 
hagyja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, hogy nem maradt-e 
esetlegesen valamelyik tanuló az épületben  

- a tanteremből magával kell vinni az osztálynaplót is  
- a kiürítés során a gyermekeknek a kabátjukat és a folyosói szekrényben 

tárolt felszereléseiket az épületben kell hagyni! 

 

Az intézményvezetőnek illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek 
az épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:  

- a tűzriadó tervben szereplő kijáratok kinyitásáról  
- a közművezetékek elzárásáról 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek fogadásáról  
- az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az 

intézményvezető vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 
alábbiakról:  

a) a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről  
b) a veszélyeztetett épület jellemzőiről 

c) az épületben található veszélyes anyagokról 

d) a közművezetékek helyéről 

e) az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 
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f) az épület kiürítéséről. 
 

A rendvédelmi katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 
intézkedni a további biztonsági kérdésekről.  

A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait 
az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.  

A veszély elmúltával a tanulói létszámot ellenőrizni kell, majd a rendvédelmi, 

katasztrófavédelmi felelős utasítására lehet az épületbe visszamenni.  

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által 
meghatározott módon kell bepótolni. 
 

A tűz esetén teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv 
tartalmazza. 
 

Eljárások bombariadó esetén  

- Bombariadó esetén, az iskola területén ugyanaz a szaggatott jelzés 
hallható, amely tűz- és egyéb természeti csapás bekövetkeztekor.  

- Az iskola vezetésének, dolgozóinak gondoskodni kell a rendőrség 
értesítéséről, az iskola mielőbbi gyors, szakszerű kiürítéséről, a 
tanulók biztonságos elhelyezéséről.  

- A vonulási útvonal és egyéb eljárások megegyeznek a tűzriadó esetén 
leírtakkal.  

- A bombariadó miatt kiesett tanítási órákat – az igazgató döntése alapján 
– pótolni kell.  

- Az iskola minden esetben feljelentést tesz a rendőrségnél és a tettes 
ismertté válása esetén, ragaszkodik a büntetőeljáráshoz.  

- A gyerekek felügyeletéért, biztonságos elhelyezéséért az adott 
csoport vezetője a felelős a tanítási idő végéig.  

- A veszély elmúltával a tanulói létszámot ellenőrizni kell, majd a 
rendvédelmi, katasztrófavédelmi felelős utasítására lehet az 
épületbe visszamenni. 

 

7. A mindennapos testedzés formái  

A tanulók mindennapos testedzéséhez lehetőséget biztosítunk a 
testnevelés órákon, a szünetekben szervezett játékfoglalkozásokon, 
tömegsport foglalkozásokon, sportköri foglalkozásokon és a délutáni 

foglalkozások keretében.  

A 2012/2013-as tanévtől az 1. és 5. évfolyamokon, felmenő rendszerben heti 5 
óra testnevelést tartunk. 
 

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás rendje, formái 

 

Az iskola vezetősége az iskolai sportkör vezetőjével napi kapcsolatban áll. 
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8. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

8.1. A könyvtárra vonatkozó adatok: 

 

Székhelyi könyvtár:  

A könyvtár neve: Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és 
AMI könyvtára  

Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/b 

Telefon: 06-24/515-505/109  

Fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi 
Tankerülete  

Létesítése: 2014-ben az iskolaépület átadásával egy időben kezdte 
meg működését  

Jellege: zárt könyvtár. Csak az iskolai tanulói, tanárai és dolgozói 
vehetik igénybe  

Elhelyezése: az iskola első emeletén a lépcsővel szemben a használók által 

könnyen elérhető helyen egy 114 m
2
 alapterületű szabadpolcos elrendezésű, 

egyidejűleg 30 főnek kényelmes olvasási és kutatási lehetőséget, illetve 
négy főnek internet hozzáférést biztosító helyiség  

Használata: ingyenes (alapszolgáltatások 
esetén) Dokumentumainak száma: 4000 darab 

 

Tagintézményi könyvtár: 

 

Címe: 2310 Szigetszentmiklós Radnóti Miklós u. 6. 

Telefon: 06-24/530-860/126 

Elhelyezése: A épület 1. emelet, 112-es terem  

Alapterület 35 m², (szabadpolcos könyvtárterem és olvasóterem)  

Ülőhelyek száma az olvasóteremben: 16 darab + 3 főnek internet 
hozzáférési lehetőség  

A szabadpolcos könyvtárterem elzárható az olvasóteremtől, így ezt a 
helyiséget más alkalmakkor is használjuk (nyelvi órák, korrepetálások, 
szakkörök). Dokumentumok száma: kb. 8000. 
 

8.2. Az iskolai könyvtár célja, feladata:  

Célja: segítse elő az iskolában folyó oktató és nevelőmunkát; a 

rendelkezésre álló dokumentumokkal biztosítsa a szakmai színvonal 

megtartását, emelését; segítse elő a könyvtárhasználók (tanárok, tanítók, 

nevelők, tanulók, egyéb dolgozók) általános és szakmai műveltségének 

elmélyítését, kiszélesítését. A folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány 

segítségével közvetítse az új, modern ismereteket.  

Az intézmény könyvtárának általános feladatai: Az intézmény könyvtárának - 
mint a nevelő oktató tevékenység szellemi bázisának - fő feladatai a következők: 
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- elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és 
pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását,  
- biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz 
szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű 
könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök, stb.)  
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és 
rendelkezésre bocsátja,  
- rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól 
és szolgáltatásairól,  
- részt vesz, illetve közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési helyi 

tantervének megfelelő - könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a 

könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és iskolai 

egyéb programok, vetélkedők szervezése, segítség nyújtása különféle 

könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása, stb.),  
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét 
(tájékoztatás, információcserék, dokumentumok beszerzése segítségével),  
- a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat  
- egyéb feladatok: közreműködik az iskolai tankönyvellátás 
megszervezésében és lebonyolításában 

 

Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai:  

- az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, 
korszerűsíti állományát az intézmény tanárai, nevelőközösségei, és más 
iskolai könyvtárhasználók javaslatainak igényeinek figyelembevételével,  
- az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere, 

stb.) az éves munkatervében foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret 
figyelembevételével végzi,  
- a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 6 napon belül bevételezi, 
és leltárba veszi,  
- naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó internetes adatbázist,  
- az elavult, feleslegessé váló, vagy fizikailag használhatatlanná vált 

dokumentumokat, vagy az olvasók által elvesztett könyveket az iskola 
évente, állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi,  
- a könyvtárállomány leltározását az intézmény a megfelelő időben és 
módon végzi,  
- a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, 
jellegének figyelembevételével végzi: 

- kézi könyvtár (olvasótermi könyvtár),  
- kölcsönözhető állomány  
- időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok, 

szaklapok, szakkatalógusok stb.)  
- nevelői, oktatói kéziratok (tankönyvek, tantervek, útmutatók, stb.) 
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- a könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak 
megfelelően alakítja ki és tartja karban,  
- gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről, 

- rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt. 
 

8.3. Az iskolai könyvtár használata:  

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, 
szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató- nevelőmunkát és egyéb 
szakfeladatok ellátását segítse.  

Az iskolai könyvtár használata során (melyben az olvasót a keresett 
dokumentumhoz el kell juttatni) az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni:  

- a könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással az iskolai 
munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában, témafigyelésben,  
- a könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat kell ajánlani és az ilyen 

igényét könyvkölcsönzéssel, illetve helyi olvasás biztosításával kielégíteni, 

- a könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni,  
- a kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást 
kell vezetni,  
- a vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség 

megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni,  
- közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és 
könyvtárhasználatra épülő tanórák, szakköri, napközis foglalkozások 
előkészítésében és megtartásában. 
 

8.4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása:  

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves 

intézményi költségvetés alapján kell kialakítani, meghatározni. Az iskola 

gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai, tárgyi 

feltételek meglétéről. A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a 

könyvtáros-tanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos 

beszerzés biztosítható legyen. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért 

a könyvtáros-tanár a felelős, ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtár 

részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. Vitás esetekben az 

illetékes igazgatóhelyettes dönt. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése  

a könyvtáros-tanár feladata. 
 

8.5. A könyvtár gyűjtőköre: A 

gyűjteményszervezés alapelve:  
Tükrözze az iskola nevelési és oktatási célkitűzéseit; tantárgyi rendszerét; 
pedagógiai szellemiségét, módszereit; a tanári, tanulói közösséget. 
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Gyarapítás módja:  

- vétel: lehetőség szerint állománygyarapítási tanácsadók segítségével, 

rendszeres megrendeléssel, előfizetéssel, de egyéb módokon is. 

- ajándék: független a könyvtári költségvetéstől.  
- csere: a gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra 
felhasználhatók. 
 

Állományfeltárás:  

Folyamatosan történik a Szikla (Szebeni úti épület), Szirén (Radnóti utca 
épület) könyvtári programok segítségével a saját adatbázis kiépítése, amely 

lehetőséget ad az állomány nyilvántartására és a használói igényeket kielégítő 
sok szempontú keresésre. 
 

Számlanyilvántartás:  

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése, a pénzügyi 

szabályoknak megfelelő könyvelése, a gazdasági-pénzügyi iratok, számlák, 

bizonylatok, ajándékozási jegyzékek megőrzése a gazdasági szakember 

feladata. A könyvtáros-tanár feladata: a dokumentum beérkezését követő 6 

munkanapon belül a számlák kiegyenlítéséhez szükséges bizonylatok átadása (a 

számlákon az átvétel elismerése, leltárszámok feltüntetése). 
 
 
 

A dokumentumok állományba vétele:  

Az állományba vétel munkafolyamata:- összehasonlítás (esetleges reklamáció), - 
bélyegzés (a címlap hátsó oldalán, 17. lapon, utolsó szöveges lapon, táblákon; 

időszaki kiadványoknál a borítón; egyéb dokumentumnál a külső borítón, 
lehetőség szerint magán a dokumentumon is), - a dokumentumok leltárba vétele 

(a leltári nyilvántartás rendszere szerint). 
 

Leltári nyilvántartások: jellege szerint: végleges és időleges, formája szerint: 

egyedi és összesített. Végleges nyilvántartásba azok a dokumentumok kerülnek, 

amelyeket tartós megőrzésre szán a könyvtár. Dokumentumtípusonként külön-

külön leltárnyilvántartás található (könyvek, hangkazetták, CD-k, CD-ROM, 

hanglemez, társasjáték). Több dokumentumtípus esetén a meghatározó 

dokumentumnál történik az állományba vétel. 
 

A nyilvántartás formája: egyedi címleltár, a Szirén és a Szikla programok 

segítségével. A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmányban 

nem selejtezhető. Végleges megőrzésre kerülnek a pedagógia, a tantárgytanítás 

módszertani folyamatai. Időleges nyilvántartásba a legfeljebb 3 évre beszerzett 

dokumentumok kerülnek: (brosúrák, áruismertetők, prospektusok, gyorsan avuló 

kiadványok: pl. pályaválasztási éves tájékoztatók, felvételi tájékoztatók, 

tankönyvek, munkafüzetek). 
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A nyilvántartások formái: egyedi leltár; csoportos leltár, mely a 
számítógépes adatbázis kiépítése után nem pénzügyi, hanem statisztikai 
kimutatásként fog rendelkezésre állni. 
 

Az állománygyarapítás mértéke, példányszámok:  

A gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak szerint. Alapvetően egy-egy 

példányos beszerzés, de érvényesülnie kell annak az alapelvnek, hogy az iskolai 

könyvtár olyan példányszámban gyűjt, hogy a kötelező olvasmányokból, 

munkáltató kiadványokból legalább egy tanulócsoportnak elegendő 

példányszám legyen, és az évről évre egy időben jelentkező tömeges igényeknek 

is lehetőség szerint meg tudjon felelni (ajánlott olvasmányok, könyvtári 

búvárkodást igénylő szakmai feladatok dokumentumszükséglete). 
 

Állományapasztás:  

A könyvtár nem növekedhet a végtelenségig. Könyvtárunkban a helyhiány miatt 

indokolttá válik a rendszeres állományapasztás. Kialakult az a mennyiségi szint, 

amit a könyvtár területe még elbír. Az állományjavítás és az állományapasztás 

mértéke közel azonos. Indokolja ezt az is, hogy hosszú ideig a gyarapítás volt a 

fő feladat, a kivonás nem kapott kellő hangsúlyt, pedig az állomány apasztása az 

állomány gyarapításával egyenrangú feladat. Egy könyvtár szakmai színvonalát 

is jelzi, hogy mennyire tervszerű, rendszeres, gondozott az állományapasztási 

munkaterületet. 

 

Az állományból törlés jogcímei: 

Tervszerű állományapasztás:  

A gyűjteményszerzés fontos, folyamatosan végzendő, a szaktanárok 

véleményének kikérésével (a véleményezési határidő megjelölésével) történik. 

A kivonás módjai: I. tartalmi elavulás (a dokumentumokban lévő ismeretanyag 

túlhaladottá vált, vagy téves információkat közvetít; megváltozik a tanterv; 

változik a kötelező és az ajánlott olvasmányok jegyzéke; megváltozik a tanított 

idegen nyelv; a korábbi szerzeményezés, ajándékozás nem felelt meg a 

gyűjtőköri alapelveknek; változik, vagy módosul az iskola profilja, 

szerkezete). Az esztétikai nevelés érdekében a rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná vált dokumentumokat természetes elhasználódás miatt kell 

kivonni. Újraköttetés csak rendkívül fontos, pótolhatatlan dokumentum esetén 

jöhet számításba.  

II. hiány: 1, elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény) 

következtében keletkezett hiány. A kivezetés módja: az igazgató előzetes 

hozzájárulásával, a felelősség tisztázása, a soron kívüli állományellenőrzés után. 

2, kölcsönzés közben elveszett dokumentumok: az olvasó a könyvtáros-tanár 

mérlegelése szerint - a fénymásolatban történő pótlás értékéig - megtéríti a kárt, 

vagy megvásárolja ugyanazt a kiadást. 3, állományellenőrzési hiány. 
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Törlés:  

A törlésre engedélyt az iskola igazgatója ad. A könyvtáros-tanár csak 

javaslatot tehet, kivétel az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A 
fölös példányokat fel lehet ajánlani más könyvtáraknak, antikváriumoknak, az 

iskola dolgozóinak, tanulóinak (térítés nélküli megvételre).  

A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja. Az 

elszállításról a gazdasági vezető gondoskodik. A dokumentumok eladását 

/megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv melléklete. 

A befolyt pénzösszeget térítésként a könyvtár állományának gyarapítására kell 

felhasználni - az ipari hasznosításra átadottak kivételével. A kivonás 

nyilvántartása a jegyzőkönyv. Tartalmazza a kivezetés okát az iskola 

igazgatójának aláírásával, bélyegzőjével hitelesített. A leltárkönyvből kivezetés 

alapdokumentuma. 
 

A könyvtári állomány védelme:  

A könyvtáros-tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű 
működtetéséért az intézmény által megfelelően biztosított személyi és 
tárgyi feltételek esetén belül anyagilag és erkölcsileg felelős. 
 

Az állomány ellenőrzése:  

Az állományellenőrzést a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM számú együttes rendelet 

és az ezt kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978.9.szám) 

alapján kell végrehajtani. A könyvtár revízióját az igazgató rendeli el, kivéve, 

ha személyi változás történik, ekkor az átadó vagy átvevő kezdeményezi. A 

leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a 

gazdasági vezető - mint az iskolai leltározási bizottság vezetője - a felelős. 

Állományellenőrzéskor a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell 

összehasonlítani az egyedi nyilvántartással.  

Az állományellenőrzés menete: a revíziót legalább két személynek kell 

lebonyolítani. A gazdasági vezető köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, 

akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. A 10. 000 kötet fölötti 

dokumentummal rendelkező könyvtárak a jogszabály szerint 3 évenként végzik el 

az állományellenőrzést. Minden második lehet részleges is, de az állomány 

legalább 20 %-ra ki kell terjedni. Előkészítés: a lebonyolítási ütemtervet 6 

hónappal a leltározás előtt kell jóváhagyásra benyújtani az igazgatónak. 

Lebonyolítás: teljes körű, fordulónapi, lengyel módszerű, a számítógépes adatbázis 

kiépülése után számítógépes. Lezárás: el kell készíteni és 3 napon belül át kell adni 

a záró jegyzőkönyvet az igazgatónak. Mellékletei: a leltározás kezdeményezése; 

jóváhagyott ütemterv; a hiányzó illetve többletként jelentkező dokumentumok 

jegyzéke. A jegyzőkönyvet a könyvtáros-tanár, személyi változás esetén az átadó-

átvevő írja alá. A hiány vagy többlet okait a könyvtáros-tanár köteles indokolni. A 

megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola 

igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre 
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engedélyt ad. A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért a 
szorgalmi időn kívül kell elvégezni. Amennyiben az iskolában letéti 
könyvtár létesül, azt minden tanév végén ellenőrizni kell.  

A letét létesítésének feltétele: anyagilag is felelős személy átveszi, kezeli, a 

használatról adatot szolgáltat a könyvtárosnak. Pontos raktári nyilvántartás van 
a letéti állományról. Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet 

nem vonatkozik, nem leltárkötelesek. 
 

Az állomány jogi védelme:  

A könyvtáros-tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény korszerű, 

folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így 

hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumot senki nem 

vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a 

dokumentum együttes megléte alapján történhet. A beérkezett tartós megőrzésre 

szánt dokumentumokat 6 munkanapon belül nyilvántartásba kell venni. A leltári 

fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. Kivétel: az 

évzáró értekezletre elkészül könyvtári beszámoló, ezért a nyilvántartást, a 

tanévet lezárjuk, a nyár folyamán érkező dokumentumokat szeptember 1-jei 

dátummal vezetjük be. Így az évzáró értekezleten elhangzottak és az iskolai 

éves statisztika ugyanazokat az adatokat tartalmazza.  

A könyvtáros-tanár felelősségre vonható a dokumentum és/vagy eszközök 

hiányáért, ha bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, 

kezelési, használati és működési szabályait; kötelességszegést követett el; a 

leltározáskor mutatható hiány túllépte a megengedett mértéket. A könyvtáros-

tanár hosszantartó betegsége (akadályoztatása) esetén a könyvtárosi munkát 

ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik.  

A tanulók tanulóviszonyát, a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges 

könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt 

elmulasztja, a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség. 

A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai: 

- a könyvtáros tanárnál  
- a portán a tűzkazettában találhatók meg. 

Az állomány fizikai védelme:  
A tűzrendészeti szabályok szigorú betartása. A bejáratnál kézi tűzoltó 
készülék elhelyezése. 
 

8.6. A könyvtár használati szabályzata: 

Jogok és kötelességek:  

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és 
technikai dolgozói használhatják  

Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi 
alapszolgáltatások:  

- könyvtárlátogatás, 
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- könyvtári gyűjtemény helyben használata, 

- állományfeltáró eszközök használata, 

- információ a könyvtár szolgáltatásairól,  

A felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való 
beiratkozás után vehetők igénybe. A beiratkozás ingyenes.  

A könyvtár szolgáltatásai:  

Az iskolai könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi 
szolgáltatások vehetők igénybe: a könyvtár állományának (alább felsorolt 
egyes dokumentumainak) egyéni és csoportos helyben használata:  

- olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 

- folyóiratok,  
- értékesebb dokumentumok, 

- audiovizuális információhordozók  

A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása. A 
könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő 
rendezvények megszervezése, lebonyolítása. Kölcsönzés.  

A könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok 

előjegyeztetése, majd a könyvtár értesítése után azok kölcsönzése. A könyvtárban 

található számítógép használata (Internet). Adott szaktantárgyhoz, illetve 

témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás. 
 

A kölcsönzés szabályai: 

Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre.  

A kölcsönözhető állomány a könyvtárban található 
szabadpolcokról kiválasztható.  

A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók 
a dokumentumok:  

- kölcsönözhetők, 

- részlegesen kölcsönözhetők (pl. kötelező irodalom, tankönyvek), 

- csak helyben használhatók.  

Minden jogosult használó kölcsönözhet a könyvtárból. Egyidejűleg maximum 
3 könyvet, három hetes időtartamra. Hosszabbítás kötelező olvasmányok esetén 
nem adható, egyéb könyv jellegű dokumentumok esetén kétszer lehet 

hosszabbítást kérni.  

Nem kölcsönözhetők a napilapok, folyóiratok, a kézikönyvtárban található 

dokumentumok (kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, stb.).  

Ha az olvasó az általa kikölcsönzött dokumentumot idejében nem hozza vissza, 

10 Ft/nap késedelmi díjat fizet. A dokumentum elvesztése esetén az olvasó 

köteles az elvesztett dokumentumot annak minőségétől függően egy másik 

példánnyal (ez lehet antikvár példány, esetleg fénymásolat) pótolni. Aki 

elfogadható indok nélkül több mint egy hónapos késéssel hozza vissza a 

kölcsönzött dokumentumot, a kölcsönzésből kizárható! Azok a tanulók akik az 

utolsó tanítási napig a kölcsönzött dokumentumot nem hozzák vissza kötelesek 

a dokumentum árát megtéríteni! 
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2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 59. § (1) „Ha a tanuló 

tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 
intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, 

a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.” 

 

8.7. Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje:  

A könyvtár 24 órában tart nyitva úgy, hogy a tanítási idő alatt igénybe lehessen 

venni a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtár minden év szeptember elsejétől 
júniusban az utolsó tanítási nappal bezárólag tart nyitva. Az iskolai 

szünidőkben zárva tart.  

A könyvtári állomány-elhelyezése, tagolása:  

Az állomány szabadpolcon van elhelyezve, ezáltal megvalósul a 
hozzáférhetőség elve.  

Az állományrészek tagolása: kézikönyvtár; ETO szerinti ismeretközlő 
irodalom; szépirodalom betűrendben, külön kiemelve a magyar és 

világirodalom versei, prózája illetve a kötelező olvasmányok; folyóiratok; 
kazetták, CD-k, CD-ROM-ok, hanglemezek; tankönyvek tantárgyak szerint. 
 

8.8. Záró rendelkezések: 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része.  

Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatának mellékletét képezi.  

Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat 
kell érvényre juttatni.  

Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása az 
iskola igazgatójának feladata.  

Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető 
helyen kell elhelyezni a könyvtárban, a tanári szobában. 
 

9. Az iskola pedagógiai programjának megismerési, megtekintési lehetősége 
A dokumentumok egy – egy példánya megtekinthető:  

- az intézményvezetőnél, tagintézmény-vezetőjénél 

- iskola honlapján  
- a kivonatát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek elolvasásra át kell adni 
 
10. Mindazok az ügyek, amelyekben a szülői szervezeteket (közösséget), 

a szervezeti és működési szabályzat véleményezési joggal ruház fel.  
Az SZMSZ-t, a Házirend, a Pedagógus Program elfogadása előtt a 
tanulókra vonatkozó részeknél véleményezési jogot gyakorol.  
A SZMK javaslattevő jogot gyakorol mindazon kérdésekben, amely az 
iskola működésével kapcsolatos, valamint  

- a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 
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11. A felvételi eljárás szabályozása  

Az iskolába való felvétel a Köznevelési Törvény, valamint fenntartó által 
határozatban foglaltak szerint történik, a 20/2012. EMMI rendelet idevonatkozó 
paragrafusait figyelembe véve. 
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I. számú melléklet 

 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei a gyűjtést meghatározó tényezők.  
Az iskolai könyvtári gyűjtőkörének kialakítása az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában valamint a pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A 

pedagógiai program által megfogalmazott cél- és feladatrendszer határozza meg a könyvtár 

alapfunkcióját, az ezt segítő információhordozók tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe 
•írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézi és segédkönyvek  
•a helyi tantervben meghatározott kötelező- és háziolvasmányok  
•az óratervezés keretében munkáltató eszközként használatos 
művek •az angol és a német nyelv oktatását elősegítő 
dokumentumok •periodikumok  
•a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók (tercier 
dokumentumok) •az iskola kéziratos pedagógiai dokumentumai.  
A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellék 
gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik.  
A gyűjtőkör meghatározásánál az iskolán kívüli forrásokat is figyelembe kell venni – a 
városban található közművelődési könyvtár, valamint könyvtárunkban több korszerű 

számítógép, INTERNET hozzáférési lehetőséggel is biztosítja az információszerzés szinte 
korlátlan lehetőségét.  
A gyűjtés szintje és mélysége: alapelv: az iskolai könyvtárak erősen válogatva 
gyűjtenek. Az egyes állományrészek gyűjtésének sajátosságai: 
 

Kézikönyvtári állomány 
 

Gyűjteni kell az életkori fokozatok figyelembevételével a műveltségi 
területek alapdokumentumait.  
A kézikönyvtári dokumentumok egy részének jellemzője, hogy drága és ritkán jelenik meg. 

(lexikonok, enciklopédiák, albumok, stb.). Mégis kiemelkedő tudományos értékük, utólag 

szinte beszerezhetetlen voltuk miatt, feltétlenül megjelenésükkor be kell szerezni, alapvető 

fontosságúak, alapvetően szükségesek. Más részüket viszont azért kell beszerezni, mert csak 

a legfrissebb kiadásai használhatók (tankönyvek), vagy a folyamatosság az egyik legnagyobb 

értéke az adott dokumentumnak (folyóiratok).  
1.) Lexikonok: a különböző szakterületekhez szükséges lexikonok állományát 
folyamatosan bővítjük. Kiemelten fontosak a különböző szakterületekhez tartozó források, 
esetenként felsőfokú szintű dokumentum is a gyűjteménybe tartozik.  
2.) Enciklopédiák: a lexikonnál meghatározottak szerint gyűjtjük.  
3.) Szótárak:- egynyelvű: az iskolában tanított angol és német nyelv értelmező szótárai, 
szinonima szótárai - erős válogatással; - kétnyelvű: angol, német - különböző szintűek is 
a gyűjtőkörbe tartoznak. Más nyelvek: kis vagy középterjedelem - válogatással.  
4.) Fogalomgyűjtemények, határozók: Biológiából növény és állathatározó. 
Történelemből magyar és egyetemes.  
5.) Kézikönyvek, összefoglalók: erős válogatással.  
6.) Adattárak: Az oktatási, és a helyi vonatkozású adattárak - kiemelt 
fontosságúak. 7.) Atlaszok: kiemelt fontosságúak  
8.) Albumok: Az iskolán kívüli források figyelembe vételével - erős 
válogatással. 9.) Kronológiák: válogatással. 
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10.) Tankönyvek, munkatankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, segédkönyvek: - 
amelyeket az iskolában használnak. Pontos szabályozása az 5/1998. (II.18.) MKM. 
rendeletben. A kézikönyvtárban egy-egy példány.  
11.) Napilapok, folyóiratok: kifejtése a dokumentumtípusok között. 

12.) Nem nyomtatott ismerethordozók: kifejtése a dokumentumtípusoknál.  
13.) Az információszolgáltatás segédletei: telefonkönyv, menetrend, irányítószám 
jegyzék, szaknévsor is beletartozik a gyűjtőkörbe. 
 

Ismeretközlő irodalom: 
 

Gyűjteni kell az alap- és középszintű irodalmat minden műveltségi területen, a gyűjtés 
mélysége azonban egyes területeken erősen eltérő lehet. A közismereti és a szakmai tantárgyi 

programokban meghatározott munkáltató eszközként használt dokumentumokat egy 
tanulócsoportnyi példányszámban kell gyűjteni.  
ETO szerint részletezve:  
0 Általános művek: gyűjteni kell a könyvtári munkára vonatkozó jogszabályokat, 
irányelveket, összefoglalókat, módszertani kiadványokat, módszertani folyóiratot. Az 
ide tartozó további részterületek erős válogatással.  
1 Filozófia, pszichológia, etika, esztétika: Erős válogatással tartozik a gyűjtőkörbe. 
Elsősorban az általános pszichológia neveléspszichológia, fejlődéslélektan, önismeret tartozik 
a gyűjtésbe. Etika, filozófia - összefoglaló jellegű művek.  
2 Vallás: Erős válogatás szükséges. A Biblia, a Biblia magyarázatai, mítoszok gyűjteménye, 
összefoglaló vallástörténetek tartoznak ide.  
3 Társadalomtudományok: családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok, rendeletek.  
Kiemelt fontosságú a pedagógiai gyűjtemény. A gyűjtőkörbe tartoznak a pedagógiai 

szakirodalom és határtudományainak dokumentumai. A pedagógiai és pszichológiai 

lexikonok, enciklopédiák, fogalomgyűjtemények, szakszótárak. A tehetséggondozás, 

felzárkóztatás módszertani irodalma. A műveltségi területek módszertani segédkönyvei, 

segédletei. Az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjtemények. Általános pedagógiai 

és szakmódszertani folyóiratok. Az iskola történetéről, névadójáról, József Attilról szóló 

dokumentumok. Hangsúlyos az osztályfőnöki munkát segítő kiadványok gyűjtése is. A 

felvételi követelményekről, továbbtanulási lehetőségekről. (Internet, e-mail használat 

segítségével).  
Erős válogatás érvényesül a néprajz, folklór irodalmának.  
5 Természettudományok, környezetvédelem: széles választékot kell biztosítani 
dokumentumtípusokban is, pl. a nyomtatott dokumentumok mellett CD-k, CD-ROM-ok is. 
Matematika, fizika, kémia: a feladatmegoldást gyakoroltató könyvekből több példány is. 
Csillagászat, földtan, éghajlattan: erős válogatással.  
Biológia, növénytan, állattan: alap- és középszintű szélesebb választékot adó gyűjtés, néhány 

felső szintű összefoglalás is; versenyre, pályázatra felkészítés, felkészülés lehetőségének 
biztosítása érdekében. Jellemző a változatos dokumentumtípus is - határozók, atlaszok, 

kézikönyvek, albumok, folyóiratok, CD-ROM-ok, CD-k.  
6 Alkalmazott tudományok  
600 A tudomány, a technika története, találmányok: összefoglaló kézikönyvek tartoznak 
a gyűjtőkörbe.  
610 Orvostudomány, egészségügy: életkori sajátosságok figyelembe vételével káros 

szenvedélyekről, szexuális ismeretterjesztő dokumentumok is beletartoznak a gyűjtőkörbe. 7 

Művészetek. Sport. Építészet, szobrászat, rajzművészet, festészet, fényképészet, zene, 

filmművészet, iparművészet, táncművészet: összefoglaló jellegű alap- és középszintű 

dokumentumok. Ezekben a témakörökben a nyomtatott dokumentumok mellett más 
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dokumentumtípusok is jelentős szerepet kapnak. A nyomtatott dokumentumok közül jellemző 
az album. Néhány festő, fotóművész életművéből készült album is a gyűjtőkörbe tartozik. 

Sport és természetjárás: verseny és játékszabályok, kézikönyvek, történeti összefoglalók, 
évkönyvek, életrajzi monográfiák tartoznak a gyűjtőkörbe - válogatással. Túrakalauzok, sakk-

könyvek erős válogatással. Kották.  
8 Nyelv- és irodalomtudomány  
800 A nyelvészet általános kérdései: helyesírási gyakorlókönyvek, nyelvhelyességi, 

beszédművelési, kommunikációs készséget fejlesztő dokumentumok.  
801 Egynyelvű szótárak: elsősorban a kézikönyvtárban a helye. Kölcsönözhető példány is 
a gyűjtőkörbe tartozik az idegen szavak, kifejezések szótárából. Közmondások, szólások 
gyűjteményes kötet több példányban is.  
802/809 A különböző nyelveken megjelent kiadványok: az iskolai oktatás követelményeinek 

megfelelően a nyomtatott dokumentumok mellett más dokumentumtípusok is.  
82/890 Irodalomtudomány, egyes nyelvek irodalma: elsősorban az összefoglaló jellegű 
kézikönyveket, a tananyaghoz kapcsolódó irodalomtörténeti, stílustörténeti összefoglalásokat, 

biográfiákat, műelemzéseket tartalmazó dokumentumokat gyűjtjük. A magyar irodalom 
összefoglaló kézikönyvei, a műelemző dokumentumok, a tanult alkotókról szóló monográfiák 

tartoznak a gyűjtőkörbe.  
9 Földrajz, életrajz, történelem: a földrajztudomány középszintű összefoglalásai. Az oktatás 

igényei alapján atlaszok. Ország ismertető kézikönyvek. A külföldi és hazai városokat, 
tájegységeket bemutató köteteket válogatva gyűjtünk. Térkép: ország-, turista-, várostérkép 

az osztálykirándulások leggyakoribb tájegységeinek (Bükk, Mátra) megfeleltetve tartozik a 
gyűjtőkörbe.  
920 Életrajzok: az iskolai oktatás követelményeinek megfelelően.  
930/990 Történelem: az oktatás igénye alapján. A Történelmi atlasz 2 osztálynak elegendően 

- 60 példány - tartozik a gyűjtőkörbe. Gyűjtjük az alap- és középszintű világtörténeti és 

magyar történelmi összefoglalókat, a történelmi szöveggyűjteményeket, forrásantológiákat, 

kronológiákat, a magyar történelem fontosabb korszakait, eseményeit tárgyaló monográfiákat. 

A kiemelkedő történeti személyiségek életrajzait. Kiemelten fontos a helyismereti, 

helytörténeti dokumentumok gyűjtése. 
 

Szépirodalom 
 

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott kötelező- és házi 
olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség fejlődését, olvasóvá 

nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással gyűjtjük az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 
 

Hivatali segédkönyvtár 
 

Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, 

munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabványgyűjteményeket, folyóiratokat. 
 

A gyűjtés dokumentumtípusonként 
 

- Könyvek, tankönyvek: a gyűjtés szintje és mélysége az előző fejezetben 
meghatározott, kifejtett.  
- Hangkazetták: a német és az angol nyelv tanítását segítő nyelvi kazetták, a zenei 
műveltségi részterület igényeit kielégítő zenei felvételek, a szép, helyes kiejtést, a 
beszédművelést segítő kazetták tartoznak a gyűjtőkörbe.  
- CD-k: a gyűjtés a pedagógiai programnak megfelelően a komolyzene, a klasszikus alkotók 
művészeti felvételei elsősorban.  
- CD-ROM-ok: összefoglaló jellegű alap- és középszintű dokumentumokra van szükség 
a gyűjteményben. 
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- Internetről letöltött, kinyomtatott dokumentumok: elsősorban a pedagógusok 
színvonalasabb oktatómunkájához, a pedagógiai program eredményesebb megvalósításához, 

a szakmai továbbképzésekhez szükséges dokumentumok letöltése, nyomtatása tartozik a 
gyűjtőkörbe. Szórakoztató céllal nem kerülhet dokumentum a gyűjteménybe.  
- Időszaki kiadványok: képviselve legyenek az alapvető pedagógiai folyóiratok, a módszertani 
folyóiratok, gyermek- és ifjúsági kiadványok, egyéb szakmai lapok (Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Természet Búvár, História stb.).  
- Tartós tankönyvek: az 5/1998. (II. 18.) MKM. rendelet szabályozza, milyen módon és 

mit kell tartós tankönyvnek tekinteni, a gyűjteménybe fölvenni. A gyűjteménybe tartós 
tankönyvként kerülnek az iskolai földrajzi és történelmi atlaszok, az állathatározók, 

növényhatározók, feladatgyűjtemények. 
 

Záró rendelkezések 
 

A gyűjtőköri szabályzat követi a változásokat és az időközben szerzett tapasztalatok 
felhasználásával módosítani célszerű. Felülvizsgálata háromévente célszerű; kötelező, ha 

az iskola profilja, szakképzése megváltozik. 
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17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről. 
 

Az igazgatók tennivalói 

 

Május 31-ig közzé kell tennie a könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott 
és kötelező olvasmányok jegyzékét (30. § (4)). 

 

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak 
kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 
könyvtárszobából történő kölcsönzéssel, hányan kívánnak használt tankönyvet 
igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni (25. § 1)). 

 

E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók 
lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra (25. § (2)). 

 

Amennyiben az iskola fenntartója, vagy más támogató további tankönyvvásárlási 

kedvezményt kíván a szülőknek nyújtani, arról is tájékoztatást kell adni (25. § (3)). 
 

Az igazgató feladata a tankönyvtámogatásra való jogosultságot igazoló, a 26. §-ban 
felsorolt iratok ellenőrzése, és a tankönyvtámogatási igények összesítése és benyújtása 
(25. § (5)). 

 

Amennyiben az iskola a jogszabályokban előírtakon túl további támogatást tud 
nyújtani, erről, illetve igénybevételének feltételeiről hirdetményben kell a 
szülőket tájékoztatni (26. § ( 3)). 

 

A felmérések eredményéről június 15-ig tájékoztatnia kell a nevelőtestületet, 
az iskolaszéket, a szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola 

fenntartóját, és kikéri véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához (26. § (5)). 
 

Az igazgató e vélemények figyelembevételével június 17-ig meghatározza az iskolai 
tankönyvellátás rendjét és erről tájékoztatja az iskolafenntartót, a szülőket és a 
nagykorú, cselekvőképes tanulókat (26. § (6)). 

 

Az igazgató kezdeményezheti a fenntartónál tankönyvellátási támogatás megítélését 

olyan diákoknál is, akik nem jogosultak állami tankönyvtámogatásra (26. § (7)). 
 

Jelentést készít a fenntartó részére a tankönyvtámogatásra jogosultakról (26. § 7)). 
 

Az iskola tervezett tankönyvmegrendelését meg kell ismertetni a szülőkkel (30. § (2)). 
 

Az igazgató azokon az évfolyamokon, melyeken már bevezették a Nemzeti 
alaptantervet, csak olyan tankönyveket rendelhet, amelyek az új kerettantervek 
szerint készültek (30. § 5)). 

 

Az igazgató szerzi be az iskola fenntartójának egyetértését az 
iskola tankönyvmegrendeléséről (29. § (1)). 

 

Gondoskodnia kell arról is, hogy az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátó által 
működtetett elektronikus rendszeren keresztül megrendelje (29. § (1)). 
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A megrendeléssel kapcsolatos határidők: 
 

- a tankönyvmegrendelés határideje április utolsó munkanapja; 

- a megrendelést június 30-ig lehet módosítani; 

- ugyancsak június 30-ig kell feltüntetni a normatív kedvezményben részesülőket; 

- a pótrendelés határideje szeptember 5-e (29. § (1)). 
 

A tankönyvekhez készült, és a kiadók által ingyenesen szolgáltatott pedagógus-
kézikönyveket is június 30-ig kell megrendelni (29. § (8)). 

 
A tankönyvmegrendeléssel egyidejűleg meg kell nevezni az iskola tankönyvfelelősét, 
meg kell határozni feladatait, és az általa elvégzett munka elismerésének elveit (32. §  
(1)). 

 
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a térítésmentesen biztosított tankönyveket, 
pedagógus-kézikönyvek könyvtári állományba vegyék (32. § (5)). 

 
Közzé kell tennie a tankönyvellátás helyi rendjét (32. § (7)). 

 
 
 

A pedagógusok teendői 

 

A tankönyvmegrendelésnél a belépő új osztályok tanulóinak becsült létszámát 
is figyelembe kell vennie (30. § (1)). 

 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy minden tanuló részére 

biztosított legyen a tankönyvhöz való hozzájutás lehetősége (30. § (1)). 
 

A szülőket tájékoztatni kell az adott osztályban használt tankönyvek 
össztömegéről (30. § (3)). 

 
 
 

A tankönyvfelelősök feladatai 

 

A tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek átvétele a Könyvtárellátótól (32. § 

(2)). A tankönyvellátással kapcsolatos helyi feladatok ellátása (32. § (2)). 

 
 

A nevelőtestület feladatai 

 

A nevelőtestület dönt a tanulói tankönyvtámogatás módjáról (32. § (6)). 
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Legitimációs záradék 

 
 
 
 
 
 
 

 

A Szervezeti Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2015. év augusztus 31. napján 

tartott ülésén elfogadta. 
 
 
 
 

 

Szigetszentmiklós, 2015. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóváhagyta: 
 
 
 

 

Zilling Ibolya 
 

intézményvezető 
 

sk. 
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