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1. Általános rendelkezések 
 
1.1. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 
közoktatási intézmény. Szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 
szabályzat módosításokkal egybeszerkesztett szövegét az intézmény vezetőjének 
előterjesztése után a nevelőtestület az alábbi módon fogadta el. 
 
Elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 
gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék.  
 
1.2. Az intézmény fenntartója: a Tolna Megyei Önkormányzat. A Szervezeti 
és Működési Szabályzat jelen formájában a fenntartó                          napján 
történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az 
intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező belső 
szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve 
kötelező érvényű. 
 
 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat (rövidítve SZMSZ) célja, 
jogszabályi alapjai 
 
2.1. Az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, 
az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 
más hatáskörébe. 
 
2.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, 
tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati 
rendszerét tartalmazza. 
 
2.3. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatot az intézmény az alábbi jogszabályok alapján fogalmazta meg:  
 - Az 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról 
 - Az 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 

- A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

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

- A 23/2004.(VIII: 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 
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- A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési 
rendjéről 

- A 3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről 

 

3. Az intézmény meghatározása  
 
3.1. Az alapító okirat kivonata: 
 
A költségvetési szerv neve: 

Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája. 
Székhelye: 

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
 
Alapító szerv megnevezése: 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
Működési (ellátási) területe: 

Az iskolai oktatás tekintetében Tolna megye. A pedagógiai 
szakszolgálat tekintetében Dombóvár város és a dombóvári kistérség 
települései. 

 
Gazdálkodás megszervezésének módja: 
 Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Az intézmény önálló jogi személy. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Pályázat útján határozott időre (5-10 évig) terjedő időtartamra) az 
alapító szerv bízza meg. 

 
Az intézmény típusa: 

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelési-oktatási intézménye, pedagógiai 
szakszolgálat) 

 
Évfolyamok száma: 

Évenként változó csoportszámban. 
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1-8. évfolyam és előkészítő csoportban 
A középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók száma nem haladhatja 
meg az iskola létszámának 15-20%-át. 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  Iskola: 150 fő 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A Dombóvári Város és Tolna megye önkormányzatai között kötött 
megállapodás szerint.  

 
A vagyon feletti rendelkezési jog: 

A Dombóvári Város és Tolna megye önkormányzatai között kötött 
megállapodás szerint. 

 
Ellátandó alaptevékenysége:  Alapfokú oktatás 
 
Szakágazati besorolása:   801000 
 
Alaptevékenység keretében végezhető feladatai: 
801225  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános 

iskolai nevelése, oktatása 
805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
805212  Pedagógiai szakszolgálat 

- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 

552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
552411  Munkahelyi vendéglátás 
751768  Intézményi vagyon működtetése 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
751950  Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
751966  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra 

nem tervezhető elszámolása 
 
Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 

- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
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Szekszárd, 2005. július 1. 
Frankné dr. Kovács Szilvia  Dr. Sebestyén István 
A Közgyűlés elnöke   megyei főjegyző 

 
Záradék: 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. június 
29-i ülésén a 63/2005. (VI.29.) Kgy. határozatával elfogadta. 
 
Szekszárd, 2005. július 1. 

Dr. Sebestyén István 
megyei főjegyző 

 
 
3.2. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 
 
Hosszú /fej/ bélyegzők: 
 

1.  Móra Ferenc Általános Iskola  
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
  Tel./fax: 74/466-326 
 
 
2. Tolna Megyei Önkormányzat  
 Móra Ferenc Általános Iskolája  
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
 OTP Dombóvár  15418472 
 
 
3. Tolna Megyei Önkormányzat  
 Móra Ferenc Általános Iskolája  
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.  
 Tel./fax: (74) 466-326 
 
 
Körbélyegzők: 
 
1.  Móra Ferenc Általános Iskola  
 Dombóvár Szabadság u. 18. 
 
 
2.  Móra Ferenc Általános Iskola  
 Dombóvár Szabadság u. 18. 
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3.3. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 
 
 neve: Krauss Péter   beosztása: igazgató 
  Pallos Mária    „ ig. helyettes 
  Gulyásné Kovács Zita   „ gazd. vezető 
 
3.4. Az intézmény számlaszáma: 
 Az intézmény, költségvetésének végrehajtásához, az OTP Bank Rt.-nél 

vezetett 11746043-15418472 számú számlaszámot használja. 
 

4. Az intézmény szervezeti rendje 
 
4.1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 
4.1.1. Az intézmény önálló jogi személy 
4.1.2. Gazdálkodás megszervezésének módja: Önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári 
évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza 
elő. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához 
szükséges pénzeszközről. 
 
4.2. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése 
A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 
meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait 
zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően, 
kimagasló színvonalon. 
Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: 
  oktatási-nevelési egység 
  pedagógiai szakszolgálat 
  működtetői egység 
 
Az intézmény szervezeti /működési/ egységeinek élén az alábbi felelős 
beosztású középvezetők állnak: 
 oktatási-nevelési egység:  Pallos Mária igazgatóhelyettes, 
 pedagógiai szakszolgálat  Pallos Mária igazgatóhelyettes, 
 működtetői egység:   Gulyásné Kovács Zita gazdasági vezető. 
 
Az intézmény szervezeti felépítését, vezetői szintjeit a magas színvonalú 
tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi 
adottságok, körülmények és igények érdekében határoztuk meg az alábbi 
módon. 
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4.3. Az intézmény szervezeti vázrajza: 
 
 

igazgató 
 

   
 

igazgatóhelyettes gazdasági vezető 
        
Munk. vez. 1.   Munk. vez. 2. Munk. vez. 3.    takarítók karbantartó pénztáros 
        

Délelőtt tanító pedagógusok Napközis 
nevelők 

ped. asszisztens                         pedagógiai szakszolgálat pedagógusai 
 

5. A közoktatási intézmény vezetése 
 
5.1. Az intézmény felelős vezetője 
A közoktatási törvény alapján: 
 54. § (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem 
utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és 
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban 
előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási 
intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény 
ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért, 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő 
és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 
tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres 
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény 
vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, 
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási 
intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása 
jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell 
szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót 
haladéktalanul értesítenie kell. 
(2) A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. 
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(3) A közoktatási intézmény vezetője az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 
jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az 
intézmény más alkalmazottjára átruházhatja." 
 
A Közoktatási törvény 55. § (2) bekezdése szerint: 
"A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen 
 a) a nevelőtestület vezetése, 
 b) a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
 c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 
     szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 
 d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény 
     működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
 e) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 
     diákönkormányzatokkal való együttműködés, 
 f) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó      
    megszervezése, 
 g) gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása 
 h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység 
    irányítása." 
 
5.2. Az intézményvezető /igazgató/ közvetlen munkatársai 
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettes, és a 
gazdasági vezető közreműködésével látja el. 
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzik. Munkaköri leírásaik a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletében találhatók. 
Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör 
megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény 
határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan 
időre szól. 
Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 
mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. 
A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Beszámolási 
kötelezettsége és felelőssége kiterjed a munkaköri leírása szerinti feladatokra. 
 
5.3. Az intézmény vezetősége 
 Az intézményvezetés tagjai:  
  -igazgató,  
  -igazgatóhelyettes,  
  -szakmai munkaközösségek vezetői,  
  -gazdasági vezető,  
  -diákönkormányzat vezetője,  
  -reprezentatív szakszervezet vezetője,  
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  -közalkalmazotti tanács elnöke,  
  -iskolaszék elnöke. 
Az iskola vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő 
joggal rendelkezik. 
Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola vezetősége rendszeresen 
/általában havonta egyszer/ megbeszéléseket tart, melyről írásos emlékeztető 
feljegyzés készül. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más 
közösségeinek képviselőivel. 
 

6. Az intézmény munkarendje  
 
Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt 
alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. /A tanulók munkarendjét a 
mellékletben található házirend tartalmazza./ 
 
6.1. A közalkalmazottak munkarendje 
A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. §-a, az 
alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. § és 17. §-a, a 
pedagógusok jogait és kötelességeit a törvény 19. §-a rögzíti. 
A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes 
szabályait a Kollektív Szerződés szabályozza, összhangban a Munka 
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel. 
 a) A pedagógusok munkarendje 
A közoktatási törvény 16. §-a szerint "a nevelési-oktatási intézményben dolgozó 
pedagógus munkarendje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő- 
és oktatómunkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának 
megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll." 
 
A munkaidő nyilvántartása 
A pedagógus jogszabályban meghatározott heti munkaideje 40 óra. A munkaidő 
áll a tanítási időkeretből és az egyéb munkaköri feladatokból. 
 
A tanítási időkeret nyilvántartása intézményünkben a „Pedagógus kéthavi 
munkaidőkerete” című nyomtatványon történik. A pedagógusok folyamatosan 
vezetik a végzett munkájuknak megfelelően. A munkaidőkeret-összesítő lapra 
csak olyan adatok kerülhetnek, melyek oktatási dokumentációval 
alátámasztottak és ellenőrizhetőek. A két hónap elteltével a pedagógus által 
rögzített adatokat az igazgató ellenőrzi az oktatási dokumentációk alapján, és 
összesíti az „Adatlap a teljesítménymutató kiszámításához” című 
nyomtatványon. Az összesítő lap alapján kerül megállapításra a pedagógus 
kéthavi teljesítmény mutatója, mely jelzi, hogy a pedagógus kitöltötte-e a kéthavi 
munkaidő-keretét, esetleg túlóradíjra is jogosult. A kéthavi munkaidőkeret 
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összesítő lapjait az igazgató készíti el. Mindkét nyomtatványt pénzügyi 
bizonylatként kell kezelni és őrizni az intézmény irattárában. A 2006. 
szeptember-októberi nyomtatványokat mintaként az SZMSZ mellékletei közt 
elhelyezzük. 
 
Az egyéb munkaköri feladatok rögzítése a pedagógusok részére a 
Feladatellátási tervben történik. A Feladatellátási terv tartalmazza a tanítási 
időkeret mennyiségi mutatói, valamint az egyéb munkaköri feladatok mutatóit. A 
Feladatellátási terv az egyes tevékenységekre fordítható időkeretet a heti 40 
órás munkahét %-ában, tól-ig mennyiségben adja meg. A Feladatellátási terv 
tartalmazza, hogy a pedagógus mely feladatokat köteles az intézményben 
végezni, illetve melyek azok a feladatok, melyeket az intézményben, vagy az 
intézményen kívül is végezhet. A dolgozó Feladatellátási terve a munkaköri 
leírásának a része. Egy általános Feladatellátási tervet az SZMSZ mellékletei 
közt elhelyezünk. 
 
A pedagógusok az intézményben való tartózkodás időszakát naponta a jelenléti 
íven rögzítik, és aláírásukkal hitelesítik. 
 
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
igazgatóhelyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások 
összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait  -  
a tanórákra elkészített tanórarend függvényében. 
A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerint órája előtt 15 perccel a 
munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 
15 perccel annak helyén köteles megjelenni. 
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles 
jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen 
munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. 
Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal 
előbb a tanóra /foglalkozás/ elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú 
foglalkozás megtartására tanóra /foglalkozás/ elcserélését az igazgatóhelyettes 
engedélyezi.  
A pedagógus kérésére a gyermek után járó szabadság kiadását az 
igazgatóhelyettes biztosítja december és június hónap kivételével. /A tantestület 
belső megegyezése alapján./  A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának 
kezdetekor tanmeneteit és tankönyveit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy 
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a 
tanmenet szerinti előrehaladást. 
A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést 
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az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők 
javaslatainak meghallgatása után. 
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógus jelenléte 
kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 
Pedagógus saját intézményének tanulóit magántanítványként nem taníthatja. 

b) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak 
munkarendje 

Az intézményben az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelő-
oktató munkát: 1 fő pedagógiai asszisztens. A nem pedagógus közalkalmazottak 
munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény 
rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezető állapítja meg az intézmény 
zavartalan működése érdekében. 
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes 
részlegvezetők /igazgatóhelyettes, gazdasági vezető/ tesznek javaslatot a napi 
munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak 
szabadságának kiadására. 
 
6.2. Az intézmény tanulóinak munkarendje /a Házirend/  
Az intézményi rendszabályok /Házirend/ tartalmazzák a tanulók jogait és 
kötelezettségeit, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes 
szabályozását. 
A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, 
másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. /Az ügyeleti rend 
megszervezése az igazgatóhelyettes feladata./ A házirendet - melyet az 
intézmény vezetője készít el, és a nevelőtestület fogadja el a törvényben 
meghatározottak egyetértésével - az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
6.3. A tanév helyi rendje 
A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A 
szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel 
fejeződik be. 
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó 
értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek.  
A tanévnyitó értekezleten döntenek: 
 - a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól /házirend,   
   pedagógiai program, stb./, 
 - iskolai szintű rendezvények és ünnepek tartalmáról és időpontjáról és a 
   tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról, 
 - a tanórán kívüli foglalkozások formáiról, 
 - a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok 
   létrehozásáról, 
 - az éves munkaterv jóváhagyásáról, 
 - stb. 
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A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait /Házirend/ a balesetvédelmi 
és tűzvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a 
tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 
Az intézmény belső rendszabályait /Házirendjét/ ki kell függeszteni az épület 
bejáratánál az előtérben. 
 
6.4. A tanítási /foglalkozási/ órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend 
alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt teremben történik. 
Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási /foglalkozási/ órák 
megtartása után szervezhetők. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. 
Az óraközi szünetek időtartama: 10 perc, a házirendben feltüntetett csengetési 
rend szerint. 
Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az 
udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! Az óraközi szünet 
tartama nem rövidíthető. 
Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. 
A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét  -  a munka-
közösségvezetők javaslata alapján  -  munkaterv rögzíti.  
A tanítási órák /foglalkozások/ látogatására engedély nélkül csak a tantestület 
tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat 
engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 
esetben az igazgató tehet. /A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre 
engedélyezett időpontban és módon történhetnek./ 
 
6.5. Az intézményben tartózkodás rendje 
6.5.1. Az intézmény nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett 
foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 16 óráig tart. A fenti időponttól való 
eltérést az intézményvezető engedélyezheti eseti kérelmek alapján. 
6.5.2. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 
Amikor az intézményben tanulók tartózkodnak, akkor felelős vezetőnek is kell 
az iskolában tartózkodni. Tehát 7 óra és 16 óra között az iskolában legalább egy 
fő felelős vezetőnek kell tartózkodnia. 
 Felelős vezetők:  igazgató 

igazgatóhelyettes 
gazdasági vezető. 

A felelős vezetők bármilyen okból történő távolléte esetén az intézkedésre 
jogosultak az alábbi pedagógusok: 
 7,00-8,00 reggeli ügyeletes nevelő 

8,00-13,00 Közalkalmazotti Tanács vezetője, távolléte esetén a reál 
tárgyakat gondozó munkaközösség-vezető 

 13,00-16,00 napközis munkaközösség-vezető 
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Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi 
időpontokban: 
 szerdánként 9-13 óráig. 
6.5.3. A tanulók eltávozása tanítási időben 
A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük vagy az igazgatóhelyettes 
írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás 
további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg /Házirend/. 
6.5.4. Az iskola létesítményeinek használata 
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében 
tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli foglalkozásokon való részvételt 
a szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az 
osztályfőnök hagy jóvá. A továbbiakról a Házirend rendelkezik. 
6.5.5. Tanulók fogadása 
 

7. Pedagógiai program 
 
A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az intézményben 
folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. 
Az iskola pedagógiai programja tartalmazza:  
a) a Nevelési programot,  
b) a Helyi tantervet, ennek keretén belül  

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem 
kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot 
és követelményeit 

- az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételeit 
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és 

követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját. 
- az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális 

hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését 
segítő tevékenységeket, 

c) az Egészségnevelési programot, 
d) a Környezeti nevelési programot, 
e) a Minőségirányítási programot, 
f) a Kiegészítő információk, záradékokat. 

8. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 
formája és rendje 
 
8.1. A tanítási, képzési idő 
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A tanév szorgalmi ideje minden évfolyamon - a közoktatási törvény alapján 
180-185 tanítási napból áll. A tanév szorgalmi napjainak számát évenként 
miniszteri rendelet határozza meg. 
 
8.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett formák vannak, illetve 
lehetnek: napközi, szakkörök, önképzőkörök, énekkar, diák sportkör, 
gyógytestnevelés, tanulószoba, tanfolyam, korrepetálás, tanulmányi és 
sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás, hitoktatás. 
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán 
kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 
 
8.3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei 
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első 
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév 
közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 
A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a 
tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A napközi otthonba, 
illetve a tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. 
 
8.4. A napközi feladata, működése 
A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 
testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét a 
napközis munkaközösség dolgozza ki és rögzíti a házirendben. 
A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt 
kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. A rendszeres 
különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket az 
igazgatóhelyettes bírálja el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a 
gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. 
 
8.5. Szakkörök  
Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 
lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 
indítunk. 
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a 
tájékoztató füzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 
aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 
A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre 
meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról 
szakköri naplót kell vezetni. 
A szakkörök térítésmentesek. 
 
8.6. Énekkar  



 16

Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az 
énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az 
énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől 
kérheti. 
 
8.7. Diáksportkör /DSK/  
A diáksportkör /DSK/ a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a 
sport megszerettetésére alakul meg.  
A DSK, mint szervezeti forma iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 
foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. 
A DSK az éves programját tanév elején egyezteti az iskolavezetéssel. Az állami 
normatívában szereplő sporttámogatást a DSK javaslatait figyelembe véve 
használja fel az intézmény. 
A DSK pedagógus vezetője a nevelőtestületi értekezleteken ad számot 
munkájáról. Az aktuális feladatokat folyamatosan egyezteti a nevelőtestülettel és 
az iskolavezetéssel. 
 
8.8. Gyógytestnevelés  
A gyógytestnevelés az iskolai testi nevelés és fejlesztés egyik formája. 
Gyógytestnevelési órára való beosztást az iskolaorvos igazolása alapján kap a 
tanuló, ahol megjelenése és aktív részvétele kötelező. A gyógytestnevelésre való 
beosztással egyidejűleg a tanuló felmentést kap az iskolai testnevelési órákon 
való részvétel alól. 
 
8.9. Logopédia 
Az iskola biztosítja tanulói részére a logopédiai ellátást. A logopédus tanév eleji 
felmérése és javaslata alapján az igazgató dönt a tanulók számára biztosított heti 
óraszámról, és gondoskodik a foglalkozások megtartásához szükséges 
feltételekről. 
 
8.10. Tanulószoba  
A tanulószobai foglalkozásokat a nem napközis tanulók számára szervezzük. A 
tanulók tanulmányi eredményétől függően a szaktanárok és az osztályfőnökök 
javaslatára bizottság dönt arról, hogy a tanuló számára szükségtelen, ajánlott, 
vagy kötelező a tanulószoba igénybevétele. 
A tanulószobai szaktárgyi foglalkozásokon szaktanár órarendi beosztás alapján 
zárkóztatja fel a gyenge teljesítményű tanulókat a közismereti tantárgyakból. A 
tanulószobára kötelezett tanuló hiányzását csak orvos vagy az osztályfőnök 
igazolhatja. 
 
8.11. Tanfolyamok 
Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok feladat-
vállalásának függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való 
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részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való 
részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. 
 
8.12. Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 
A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások az egyéni korrekció keretében 
valósulnak meg, melyek célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 
követelményekhez való felzárkóztatás. A tanulók egyéni korrekciói órarendbe 
illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. 
Az egyéni korrekció differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az 
egész osztályra kötelező jelleggel tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában 
történhet. Az egyéni korrekció heti óraszáma ugyanazon osztályban heti 3 óránál 
többre nem emelhető. Az egyéni korrekció ingyenes. 
 
8.13. Tanulmányi és sportversenyek 
A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 
függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a települési, a megyei és az 
országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést 
igénybe véve. 
 
8.14. Hitoktatás 
A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az 
intézmény együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. A 
foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény tanítási rendjéhez igazodva. A 
tanulók hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató 
végzi. 
 
8.15. Könyvtár 
Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében valamint könyvtári tanórákon áll a 
tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről a könyvtár működési rendje 
intézkedik. 
 
8.15.1. Az iskolai könyvtár működési rendje 
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének 
elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. 
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges 
dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, 
e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások tartása. 
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott 
segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy 
tanévre kölcsönöz. 
Az iskolai könyvtár vezetője (könyvtáros tanár, vagy- tanító) rendszeres 
kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: 
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 - Városi Könyvtár Dombóvár 
 - Pedagógiai Intézet Könyvtára Szekszárd 
Az iskolai könyvtár működéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár (-
tanító) a felelős. A könyvtáros tanár (-tanító) részletes feladatait a(z) SZMSZ 1. 
sz. mellékletében található munkaköri leírás tartalmazza. 
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ 3. mellékletében 
található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai 
munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola 
dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. 
 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:  
 - tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
 - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
 - a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 
 - könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása (pl: számítógép-
használat, internet-elérés, stb), 

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

 
A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, 
aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején 
egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban 
történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a 
könyvtáros tanár (-tanító) tudomására kell hoznia. 
Az iskolai könyvtár tanítási napokon 12 órától 13 óráig tart nyitva (kölcsönzési 
idő). A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár (-tanító) 
közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható 
időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején 
tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral (-
tanítóval) egyeztetniük kell. 
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által 
használt segédkönyvek kivételével) 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A 
kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. 
CD és DVD lemezek, videokazetták csak felnőtt dolgozók részére 
kölcsönözhetők, 3 nap időtartamra. 
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 
 - kézikönyvek, 
 - számítógépes szoftverek, 
 - muzeális értékű dokumentumok, 
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A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári 
dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve 
ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a 
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére 
kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár (-tanító) javaslata 
alapján az iskola igazgatója határozza meg. 
 
8.16. A mindennapi testedzés formái 
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti 2-3 tanórai 
testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon 
biztosítja. 
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport 
keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt 
venni. 
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az 
iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 
Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai 
tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott 
sportágakban felnőtt vezető irányításával kell megszervezni. 
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 
hogy  
 - őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem 
 - téli időszakban: a tornaterem 
a testnevelő tanár felügyelete mellett a hét 2 napján 13,20 óra és 14,05 óra 
között a tanulók számára nyitva legyen. 
A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai 
tantárgyfelosztásban kell meghatározni. 
A napköziben szervezett testmozgást célzó foglalkozásokon, felügyelet mellett, 
az iskola valamennyi sportlétesítménye és eszköze használható 
 

9. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 
 
9.1. Az intézmény nevelőtestülete  
A nevelőtestület - a közoktatási törvény 56. §-a alapján - "a nevelési-oktatási 
intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. 
A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-
munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. 
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 
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döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik." A 
közoktatási törvény 57. §-a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és 
egyéb jogköreit.  
57. § (1) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik  
a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 
b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, 
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 
beszámolók elfogadása, 
e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
f) a házirend elfogadása, 
g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 
h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára 
bocsátása, 
i) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 
programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 
j) jogszabályban meghatározott más ügyek. 
(2) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-
oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell 
kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes 
pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az 
igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 
(3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete dönt  
a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a 
bírósághoz történő kereset benyújtásáról. 
(4) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy 
eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat 
létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai 
munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott 
jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 
meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a 
nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a 
foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési 
szabályzat elfogadásánál. 
(5) A kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés szabályzata az SZMSZ 16. 
mellékletében található 
 
9.2. A nevelőtestület értekezletei 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
- tanévnyitó, 
- félévi és év végi osztályozó 
- félévi és tanév végi értékelő (a tanév végi egyben tanévzáró is) 
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- őszi és tavaszi nevelési értekezlet. 
Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 50 %-a, vagy az intézmény igazgatója, 
vagy vezetősége szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható 
össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására. 
A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. 
A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába 
kerülnek. 
 
9.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  
9.3.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed: 
- az intézményi nyilvántartások, statisztikák összegzések, értékelések, az 

adminisztráció pontos vezetésére, 
- a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartására, 
- az intézményben oktatott tantárgyak tanterveire, tanmeneteire, a tantárgyak 

tanterv szerinti haladására, 
- a tantárgyak tanóráira (észrevételeiket óralátogatási naplóban rögzíti), a 

tanórák eredményességére, 
- a tanulók munkafüzeteire, a szóbeli feleletek és az írásbeli feladatok számára, 

mélységére, 
- a pedagógusi ügyelet pontosságára, feladatellátására, 
- a tanórán kívüli tevékenységekre (pl. szakkörök, könyvtár, működtetésére) 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 
- a munkafegyelemre, az intézményi tulajdont károsító eseményekre, stb. 
 
9.3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése saját munkaterületén valamennyi 
pedagógus feladata és felelőssége. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
irányítása és koordinálása az intézményvezető feladata. 
 
9.3.3. Feladatkörök 
9.3.3.1 Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, a belső 
ellenőrzés operatív irányítója. 
Folyamatos ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki: 
-ellenőrzi az alapdokumentumok felhasználását, az oktatási törvény 

előirányzatainak érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását, 
- meghatározza az egyes szervezeti egységek dolgozóinak ellenőrzési 

kötelezettségét, munkájukat ellenőrzi, 
- gondoskodik a zavartalan belső ellenőrzési munka feltételeiről, 
- ellenőrzéseinek megállapításai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések 

megtételéről és azok végrehajtásáról, 
- látogatja a tanítási és gyakorlati órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, 

ezekről feljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és 
pedagógusokkal, 

- megadja egy-egy időszak szakmai beszámolójának szempontjait. 
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9.3.3.2. Az igazgatóhelyettes a vezetői munkamegosztásnak megfelelően végzi 
ellenőrzési feladatait: 
- az igazgató megbízásának megfelelően rész, illetve célellenőrzéseket végez, 
- összegzi a pedagógusok beszámolóit az adott időszak munkájáról, 
- látogatja a tanítási és gyakorlati órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, 

ezekről feljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és 
pedagógusokkal. 

 
9.3.3.3 Munkaközösség vezetők 
- Ellenőrzik a pedagógusok tanmeneteit, foglalkozási terveit, javaslatot tesznek 

azok elfogadására. 
- Félévente legalább egy-egy órát látogatnak munkaközösségük tagjainál. 

Tapasztalataikat megbeszélik a pedagógusokkal.  
- Segítik az igazgató pedagógusokat minősítő munkáját. 
 
9.3.3.4 Pedagógusok 
- Osztályfőnökök félévente legalább egy órában hospitálnak az osztályukban 

tanító kollégáknál és annál a napközis nevelőnél akinél a tanulói napköziben 
vannak. 

- Betanító pedagógusok látogatják az osztályfőnök óráit félévente legalább egy 
órában. 

- Napközis nevelők félévente legalább egy órában látogatják a csoportjukban 
lévő tanulók osztályfőnökét, szükség esetén a betanító tanárokat is. 

- Az érintettek megbeszélik a hospitálások tapasztalatait, egyeztetik szakmai 
elképzeléseiket. 

 
9.4. A szakmai munkaközösségek 
A közoktatási törvény 58. §-a szerint: "a nevelési-oktatási intézmény 
pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség 
szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 
intézményben folyó nevelő és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez, 
ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 
munkaközösség is létrehozható." 
Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: 
 - oktatási reál tantárgycsoport, 
 - oktatási humán tantárgycsoport, 
 - napközis nevelői. 
A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség vezetőt választanak 2 évre, a 
munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. 
 
9.5.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
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A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai 
programja és éves munkaterve irányozza elő. 
A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az 
alábbi tevékenységeket folytatják: 
- javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét; 
- fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani 

eljárásokat; 
- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi 

versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények 
kihirdetését; 

- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 
ismeretszintjét; 

- szervezik a pedagógusok továbbképzését; 
- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek; 
- javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására; 
- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját; 
- stb. 
 
9.5.2. A szakmai munkaközösség vezető feladatai: 
- összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját; 
- összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, 

igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről; 
- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmenetét; 
- módszertani és szaktantárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat 

/tanórákat/ szervez; 
- irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom 

tanulmányozását és felhasználását, a továbbképzést; 
- javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését, 

közalkalmazotti átsorolását; 
- képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül; 
- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét; 
- felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a 

követelményrendszernek való megfelelést; 
- stb. 
 
 

10. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 
 
10.1. A felnőttek közössége, az iskolaszék 
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Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a 
tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt 
más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakult. 
Az iskolaszék a szülők, a nevelőtestület a diákönkormányzat és a nevelési-
oktatási intézmény fenntartójának azonos számú képviselőiből áll. 
Az iskolaszék alakuló ülésén megállapítja működésének rendjét, megválasztja 
tisztségviselőit. 
A fentieken túlmenően az iskolaszék maga dönt működési rendjéről és 
munkaprogramjáról, valamint a közösséget képviselő személyekről. 
 
Az iskolaszék jogosítványai a Közoktatási törvény alapján a következők: 
61. § 
(3) Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol 
a) jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési 

szabályzat elfogadásakor, 
b) a házirend elfogadásakor, 
c) a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás 

igénybevétele feltételeinek meghatározásakor. 
(4) Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék 
véleményét a pedagógiai program elfogadása, továbbá a 81. § (1) 
bekezdésének e) pontjában meghatározott közoktatási megállapodás 
megkötése előtt. 

(5) Az iskolaszék javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási 
intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a 
tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

(6) Az iskolaszék feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 
10.2. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 
A közoktatási törvény 62., 63. és 64. §-a rendelkezik a tanulóközösségeket és a 
diákönkormányzatot érintő kérdésekben. 
 
10.2.1. A diákkörök 
A törvény alapján "az iskola, a kollégium tanulói közös tevékenységük 
megszervezésére - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket 
hozhatnak létre." 
 
10.2.2. A diákönkormányzat és működési rendje 
"A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek 
képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat 
tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed." 
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó 
tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. 
Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott 
szervezeti és működési rendje az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának mellékletét képezi. (4. számú melléklet) Ez a felépítési és 
működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési 
javaslattevő és véleményezési jogkörét. 
A tanulói közösségek élén megbízott felnőtt vezetők, esetenként választott 
gyermekképviselők /pl.: diák-önkormányzati küldöttek/ állnak. 
A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolata: 
- A diákönkormányzat felnőtt vezetője tagja az iskolavezetésnek. 
- Az iskolavezetés legalább félévente találkozik a diákönkormányzattal. 
- A diákönkormányzat korlátozás nélkül használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit. 
- Az iskolavezetés biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

eszközöket, felszereléseket, a tanulók tájékoztatásához szükséges 
adathordozókat. 

- A diákönkormányzat működése során felmerült költségeket az intézmény 
fedezi. 

 
10.2.3. Az osztályközösségek 
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 
osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák 
/foglalkozások/ túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. 
Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb 
egysége, megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és az osztálytitkárt, 
valamint küldötteket delegálnak az intézmény diákönkormányzatának 
vezetőségébe. 
Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt. 
 
10.3. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök 
Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és az oktatási munkaközösségek vezetői 
javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. 
Az osztályfőnököt feladatainak ellátásáért pótlék, illetve órakedvezmény illeti 
meg. 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
- alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az intézmény pedagógiai 

elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit 
figyelembe véve; 

- együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség 
kialakulását; 
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- Koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját, látogatja 
óráikat; 

- aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a tanítványaival foglalkozó nevelő 
tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel /pl.: 
pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős, gyámügyi 
felelős, gyámügyi munkatárs stb./ 

- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 
helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére; 

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 
nevelőtestület elé terjeszti; 

- szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv 
útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről; 

- ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat /az osztálynapló precíz 
vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt stb./; 

- saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet 
osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását; 

- gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról; 
- tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 
szervezésében; 

- Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, 
büntetésére; 

- részt vesz az oktatási munkaközösségek munkájában, javaslataival és 
észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 
tevékenységének eredményességét; 

- a nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 
 
10.4. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje 
a) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái: különböző értekezletek, 
fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, diáktanácskozások stb. 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás 
rendszeres formáit a megbízott pedagógus vezetők és a választott 
diákképviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 
Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az 
iskola éves munkaterve tartalmazza. A különböző kapcsolattartások konkrét 
időpontjait az intézmény faliújságján kell kifüggeszteni. A helyszínt valamennyi 
esetben az intézmény biztosítja. 
A tanulók egész iskolára vonatkozó véleményüket iskolagyűlésen mondhatják 
el, illetve a diákönkormányzaton keresztül hozhatják az iskolavezetés 
tudomására. Személyes problémájukkal, véleményükkel korlátozás nélkül 
fordulhatnak az iskolavezetéshez, az igazgatóhoz.  
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Az egész iskolára vonatkozó információkat a tanulók tanórák előtti 
gyülekezőjén kell kihirdetni. A hirdetéseket írott formában a földszinti 
faliújságon kell elhelyezni. 
Kisebb közösség részére szóló információkat körözvény formájában kell tudatni.  
 
b) A szülők tájékoztatási formái 
A szülő jogos igénye, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi előmeneteléről és 
az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzést 
kapjon. Ezért az iskola a tanév során előre meghatározott, az általános 
munkaidőn túli időpontokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. /A 
tájékoztatások időpontját az éves munkaterv rögzíti./ 
Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden 
érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató 
füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden 
bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni /szóbeli feleleteket aznap, az 
írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján/. Amennyiben a tanuló tájékoztató 
füzete hiányzik, a hiányt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva be 
kell jegyezni. 
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 órás tantárgyakból 
legalább havi 1, a heti 2, vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta 
legalább 2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 
 
c) A szülői értekezletek 
A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak 
tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. 
A leendő első évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a 
tanév kezdetét megelőző első /általában júniusi/ szülői értekezletről, az új 
beiratkozott tanulók iskolakezdése zavartalanságának érdekében. A szülői 
értekezletet a leendő osztályfőnök tartja. Az új osztályközösségek szeptemberi 
szülői értekezletén az osztályfőnök bemutatja az osztályban tanító valamennyi 
pedagógust. 
A tanév során osztályonként 3 szülői értekezletet tartunk. Amennyiben az 
osztályfőnök szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 
 
d) Szülői fogadóórák a Házirendben rögzítetteknek megfelelően történnek. 
Amennyiben a gondviselő az előre meghirdetett fogadóórán túl találkozni 
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot egyeztet az 
érintett pedagógussal. 
 
e) A szülők visszajelzését igénylő tájékoztatást, információt minden tanuló 
számára írásban ( tájékoztató füzet, sokszorosított lap) kell biztosítani. 
 
f) Az intézmény külső kapcsolatai 
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A közoktatási intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával, az 
iskolaszékkel, a következő társintézményekkel: 
 alsófokú nevelési-oktatási intézményekkel 
 Szakmunkásképző Intézettel, 
 Az intézmény iskolaorvosával és védőnőjével, 
 az intézményt támogató alapítvány kuratóriumával, valamint a következő 
 patronáló intézményekkel és más jogi személyekkel:  
 Vöröskereszt városi szervezetével,  
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
 a tanulók lakóhelyének önkormányzatával. 
Az intézmény esetenkénti kapcsolatokat tart fenn az alábbi jogi személyekkel: 
 GYIVI,  
 Rendőrkapitányság. 
 
A kapcsolattartás módja és formái: 

- kölcsönös megkeresések (telefon, levél, E-mail) 
- személyes találkozók (megbeszélés, értekezlet) 
- esetmegbeszélések 
- látogatások, tapasztalatcserék 
- előadások, tájékoztatók 
- közös pályázatok, kulturális és sport programok 
- informális kapcsolatok 

 
Az intézményi külső kapcsolataihoz tartozó feladatokat az intézményvezető 
megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen 
munkatársainak és más személyeknek, eseti vagy állandó megbízás alapján. 
 
10.5. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása  
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 
székhelyének önkormányzata megállapodást köt a Háziorvosi Szolgálat 
vezetőjével. 
A megállapodásnak biztosítania kell: 
- a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
 - fogászat, évente 1 alkalommal, 
 - tüdőszűrés, évente 1 alkalommal, 
 - belgyógyászati vizsgálat, évente 1 alkalommal, 
 - szemészet, évente 1 alkalommal, 
- a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal 
- a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 
- a tanulónak a körzeti védőnő által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálatát 
évente 2 alkalommal. 
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
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10.6. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 
megelőzésében (intézményi védő-óvó előírások) 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 
valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye 
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével 
kapcsolatosan: 
a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ 5., 6 sz. 

mellékleteiben található munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi 
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

b) A Kerettanterv és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében 
oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával 
kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

c) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók 
tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

d) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 
magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a 
balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 
- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során 

ismertetni kell: 
 - az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 
 - a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 
katasztrófa, stb) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 
útvonalat, a menekülés rendjét,  

 - a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 
- Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 
- Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 
- Rendkívüli események után, 
- A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók 

figyelmét 
e) A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai 

jellegű feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti 
veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli 
esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

f) A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 
időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel 
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meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges 
ismereteket. 

g) A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat /testnevelés, fizika, kémia, 
technika/ és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait 
részletesen az SZMSZ 1. számú mellékletében található munkaköri leírásuk 
tartalmazza. 

h) Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi 
feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen 
ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék 
rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az SZMSZ 5. mellékletében 
található munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 

i) Rendkívüli esemény (tűz, és természeti katasztrófa, bombariadó, stb) esetén az 
épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét SZMSZ 6. számú 
mellékletében található tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni. 
A tűzriadó tervben meg kell határozni: 

 - a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 
 - a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 

- a dolgozónak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit 
(kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, 
tűzoltóság - értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések 
kezelése), 

 - az iskola helyszínrajzát, 
- az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a 

vízszerzési helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a 
tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi 
elzáróival.) 

 
10.7. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 
a) A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, 

sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő 
intézkedéseket: 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell 
hívnia, 

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

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

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is 
részt kell vennie. 
b) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a 

sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy 
az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a 
beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
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c) Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki 
kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és 
azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat 
eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 
megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

d) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok 
alapján: 

 - A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, 
 - A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul 

ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet 
kell felvenni. 

 - A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 
példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). 
A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

 - A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A 
súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 - Az iskola igény esetén biztosítja az iskolaszék (ha nem működik, akkor a 
szülői szervezet) és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének 
részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi 
szabályokat az SZMSZ 5. mellékletében található munkabiztonsági szabályozza. 
 
10.8. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 
Az iskola alapvető dokumentumai (Pedagógiai program, helyi Tanterv) 
nyilvánosak. Ezek a dokumentumok az iskola könyvtárában megtalálhatók, és 
bárki által megtekinthetők. Az iskola egyéb dokumentumai a jogszabályokban 
meghatározott jogosultak részére megtekinthetők. 
 
10.9.A szociális alapú támogatások odaítélésének elvei 
A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, 
előnyt élvez az a tanuló: 
 - akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 
 - akit egyik szülő egyedül nevel, 

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 
legalacsonyabb munkabér 50 %-át, 

 - akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő, 
 - aki állami gondozott, 
 
10.10. Tankönyvtámogatás odaítélése 
A tankönyv vásárláshoz biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és 
mértékéről évente a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek 
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figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban 
megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 
 
10.11. Tankönyvrendelés 
A tankönyvrendelést a 23/2004.(VIII: 27.) OM rendelet szerint végzi az iskola. 
A rendeletben szabályozott kérdésekben az Iskolaszéknek egyetértési joga van. 
 
10.12. Térítési díj befizetése, visszafizetése 
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15. napjáig a pedagógiai 
asszisztensnél kell befizetni. 
Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat, ha az étkezést a 
tárgynapot megelőző nap 16,00 óráig lemondják, 

- túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem 
lehetséges 

- a szülő írásbeli kérelme alapján részére kifizeti, vagy postai úton 
visszajuttatja. 

 

11. A tanulók jogai és kötelezettségei 
 
11.1. A tanulói jogviszony 
11.1.1. A tanulói jogviszony létrejötte 
A közoktatási intézménybe felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel 
és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola 
igazgatója dönt. A közoktatási törvény 66. §-a részletesen szabályozza az iskolai 
jogviszony létrejöttét. 
 
11.1.2. A tanulói jogviszony megszűnése 
A közoktatási intézményekhez gyermekeket, tanulót fűző jogviszony 
megszűnéséről a törvény 75. § (1) a, b, c, h, i, (2) (3) (4) (5) (9) (10) 
rendelkezik. 
 
11.1.3. A gyermek, tanuló jogai és kötelességei 
A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait és kötelességeit 
a közoktatási törvény 10-12.§-a, a kötelességek teljesítését pedig a 69-72.§-a 
fogalmazza meg. 
A tanuló jogait és kötelességeit tehát a törvény és más magas szintű jogszabály 
szabályozzák. Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és 
a kötelezettségek teljesítésének. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, 
a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a Házirend 
állapítja meg. (2. számú melléklet) 
 
11.1.4. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 
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Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos helyi vizsgák 
lebonyolításának rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza. A 
helyi vizsgák az alábbiak: osztályozó, javító-, tantárgyi szintfelmérő vizsgák. 
A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 
A vizsgáztató bizottságot az igazgató jelöli ki. 
A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét 
az osztályfőnök, illetve az osztályvezető írja be az anyakönyvbe és a 
bizonyítványba. A záradékot az igazgató is aláírja. 
 
 

12. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és 
kártérítési felelősségük 
 
12.1. A tanulók jutalmazásának elvei 
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően 
végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az 
iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 
Az intézmény jutalmazza a megyei szintű különböző versenyek I-III. 
helyezettjeit, az országos versenyek I-X. helyezettjeit. 
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes 
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban lehet részesíteni. 
 
12.2. A jutalmazás formái 
Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 
- tanulóközösségi, szaktanári, napközi vezetői, osztályfőnöki, igazgatói, és 
nevelőtestületi dicséret. 
Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és 
magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév 
végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók.  
A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség véleményének 
meghallgatása után az osztályfőnök dönt. 
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye 
/tanulmányi versenyek győztesei, az év sportolója, az iskoláért végzett 
kiemelkedő társadalmi munka stb./, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
közössége előtt nyilvánosan veszi át. 
Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, színház- vagy kiállítás 
látogatás, stb. 
Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök írásban terjeszti elő 
a tanulót az igazgatóhelyettesnél /a tanulóközösség, a szaktanárok, a napközi 
vezető javaslata alapján/. A jutalmazást a nevelőtestület dönti el az osztályozó 
értekezleten. 
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12.3. Fegyelmi intézkedések 
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
A közoktatási törvény 76. és 77. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és 
kártérítési felelősségét. 
Ennek alapján fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás 
- szigorú megrovás 
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása 
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 
- eltiltás a tanév folytatásától  /Tanköteles tanulóval szemben 
- kizárás az iskolából     nem alkalmazhatók./ 

A felelősségrevonás eljárási módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései 
az irányadók. 
 
12.4. A tanulói hiányzás igazolása 
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről 
való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi írással 
igazolni. /Az igazolás módját a házirend tartalmazza./ 
A szülő tanévenként 5 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló 
betegsége esetén a szülő köteles a betegség kezdetekor az iskolát értesíteni. 
A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti. 
Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az 
igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 
előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az 
osztálynaplóba, az osztályfőnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A 
gyógytestnevelési és tanulószobai órákon való hiányzást a tanórákról való 
mulasztásokkal együtt kell kezelni. A mulasztott órák heti összesítését és 
igazolását az osztályfőnök végzi. 
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a 
gyerekvédelmi felelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség 
megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  
 

13. Az intézményi hagyományok ápolása 
 
Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint 
az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden 
tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, 
időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben 
határozza meg. 
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A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. Ennek megfelelően az 
iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét szoknya /nadrág/, fehér blúz 
/ing/. 
Az iskola hagyományos sportfelszerelése:  lányok tornadressz, 
                                                                   fiúk sötét tornanadrág, fehér trikó. 
 
Az intézmény zászlójának és jelvényének leírása: 
 - 
Az iskola évkönyvet vezet, melyben a tanév jelentős eseményeit rögzítjük az 
iskolával jogviszonyban álló pedagógusok és tanulók felsorolásán kívül. 
 
A megemlékezések iskolai rendje 
 Október 6. - osztálykeretben + faliújság 
 Október 23. - iskolai szinten + faliújság 
 Március 15. - iskolai szinten + faliújság. 
 
Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei a következők: 
 - Tanévnyitó 
 - Télapó 
 - Karácsony 
 - Móra-napok 
 - Versmondó verseny 
 - Anyák napja 
 - Tanévzáró és ballagás 
 
Az iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvények az alábbiak: 
 - Farsang 
 - Tanulmányi verseny 6-7. o. 
 - Sportnap 
 - Gyermeknap 
 
A  tanulóknak az iskolában lehetőségük van az iskolai faliújság szerkesztésére. 
 
Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához 
tartozás érzését erősíti. 
 

14. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati 
rendje 
 
Az iskola épületét címtáblával, nemzeti színű zászlóval, az osztálytermeket és 
szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Ünnepeken az 
épület lobogózása az igazgatóhelyettes feladata. 
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Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 
 - a közösségi tulajdon védelméért 
 - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért  
 - az energiafelhasználással való takarékoskodásáért 
 - a tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 
Az iskola helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről az iskolai 
rendszabályok /Házirend/ intézkednek részletesen. /pl. lásd az osztálytermek, 
könyvtár, tornaterem, szertárak, udvar és folyosó használati rendjét./ A 
vagyonvédelmi okok miatt az iskola területén idegen személy csak engedéllyel 
tartózkodhat. 
 
Az iskola dolgozóinak joga az iskola valamennyi helyiségének és 
létesítményének a rendeltetésszerű használata. A használatkor a helyiség 
felelősének engedélye szükséges. 
 
Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek 
és létesítmények. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, 
felszereléseinek épségéért, rendjéért a használatba vevő a használatbavétel ideje 
alatt – anyagilag is felelős. 
 
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit 
elvinni csak a helyiségfelelős engedélyével, átvételi elismervény ellenében 
szabad. 
 
Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadása: - amennyiben az iskola 
rendeltetés szerinti működését nem zavarja - az igazgatóval kötött érvényes 
bérleti szerződés birtokában lehetséges a megadott feltételek mellett. 
 

15. Záró rendelkezések 
 
15.1. További szabályozások 
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további 
rendelkezéseket - mint pl. a belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelés, a 
pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait stb. - 
önálló szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasításokként. Ezek a szabályzatok 
az SZMSZ mellékletei. 
 
15.2. Az SZMSZ módosítása 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ módosítása csak a nevelőtestület 
elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával 
lehetséges. 
 
15.3. Szabályzatok módosítása 
A mellékletben található szabályzatok az SZMSZ módosítására vonatkozó 
eljárási szabályok figyelembe vételével módosíthatók. 
 
15.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 
 
 1. sz. melléklet: Munkaköri leírások 
 2. sz. melléklet: Az intézmény Házirendje 
 3. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 
 4. sz. melléklet: Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
 5. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályzat 
 6. sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat, tűz és bombariadó terv 
 7. sz. melléklet: Belső Ellenőrzési Szabályzat 
 8. sz. melléklet: Iratkezelési Szabályzat 
 9. sz. melléklet: Pénzkezelési Szabályzat 
 10. sz. melléklet: Leltározási Szabályzat 
 11. sz. melléklet: Selejtezési Szabályzat 
 12. sz. melléklet: Bizonylati Szabályzat 
 13. sz. melléklet: Számviteli Szabályzat 
 14. sz. melléklet: Kollektív szerződés 
 15. sz. melléklet: Továbbképzési program 
 16. sz. melléklet: Számviteli politika 
 17. sz. melléklet: Számlarend 
 18. sz. melléklet: Ügyrend 

19. sz. melléklet: Önköltség számítási Szabályzat 
20. sz. melléklet: Eszközök és Források Értékelésének Szabályzata 
21. sz. melléklet: Ellenőrzési Nyomvonal 
22. sz. melléklet: Kockázatkezelés Szabályzata 
23. sz. melléklet: Szabályzat a Szabálytalanságok Kezeléséhez 
24. sz. melléklet: Informatikai Működés Szabályozása 
25. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat 
26. sz. melléklet: Iratminták (3db) a munkaidő nyilvántartásához 
 
 

Az SZMSZ módosításával egyetért 
 
 
Diákönkormányzat nevében    Iskolaszék nevében 
 
 
Hoppné Pricz Éva      Sajgó Zoltánné 
Diákönkormányzat vezető    Iskolaszék titkára 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot elfogadta. 
 
 
Szekszárd, 2006. 
 
         Dr. Puskás Imre 
         Közgyűlés elnöke 


