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I. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelke-
zései, hatálya 

I. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi 
alapja 

Jelen Szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gim-
názium szervezeti felépítését, az intézmény működési rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt 
működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai: 

Törvények 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (2011. XII. 19.) 

• 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

• 2011. évi CXCV. törvény (2011. XII. 31.) az államháztartásról 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• 1993. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendel-
kezéseinek módosításáról 

• 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

• a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes sza-
bályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

• Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról 

• 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

Rendeletek 

• 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• 20/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellen-
őrzéséről 

• 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtá-
sáról a közoktatási intézményekben 

• 362/2011. (XII.7.) kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

• 368/2011. (XII.7.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
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• 370/2011. Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-
ről 

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztve-
vők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet 

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

• 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az isko-
lai tankönyvellátás rendjéről 

• A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 133/2000. (VII. 14.) kormányrendelet 

• A Szabályzatnak magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illesz-
kednie kell az intézmény egyéb belső szabályzataihoz. 

I. 2. A szervezeti és működési szabályzat területi, személyi és 
időbeli hatálya 

Területi hatálya kiterjed: 

• jelen SZMSZ az intézmény egész területére érvényes, 

• vonatkozik az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra is. 

Személyi hatálya: 

• kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló valamennyi tanulóra, szüleikre, 

• az intézményben alkalmazottaira, 

• az iskolával kapcsolatban állókra (szakszolgálatok munkatársai,iskola-egészségügyi szolgáltatók, 
hit- és erkölcstan oktatók zeneiskolai tanárok), 

• a nevelési-oktatási időn túl az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

Az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások előírásainak megismerése és betartása 
valamennyi intézményhasználó feladata és kötelessége. Az abban foglaltak megszegése esetén: 

• A pedagógusokkal, a pedagógiai munkát segítő, ill. egyéb alkalmazottakkal szemben az igazgató, 
illetőleg a munkáltatói jogkör gyakorlója hozhat intézkedést. 

• Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekekkel szemben fegyelmező intézkedés, illető-
leg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség az intézmény Házirendjében meghatározottak 
szerint. 

 

• Egyéb személyeket (szülőt, vagy más nem az intézményben dolgozó, illetve tanuló személyt) az 
intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. 
Ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót (illetékes helyettesét) kell értesíteni, aki a szükséges 
intézkedést megteszi. 

Időbeli hatálya 

A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 
szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. 

Jelen SZMSZ a kihirdetés napján lép életbe, elfogadása után az ezt megelőző Szervezeti és Működési 
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Szabályzat érvénytelenné válik. 

Az szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak szerint vé-
leményezte: 

• az iskolai diákönkormányzat, 

• az iskolai szülői szervezet, 

• a szakmai munkaközösségek. 

I. 3. Az SZMSZ elfogadása 

Az intézmény nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és működési szabályzatot a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 24.§-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézményve-
zető előterjesztése után fogadta el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 
fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

A Szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az 
iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója további utasításokat, önálló (belső szabály-
zatokat) készít. 

I. 4. Az SZMSZ módosítása 

A Szervezeti és működési szabályzat módosítását a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet és a 
diákönkormányzat véleményének kikérésével. A módosított Szervezeti és működési szabályzat a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24.§-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint lép életbe. 

A mellékletek, igazgatói utasítások a Szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosít-
hatók. 

II. Az intézmény általános jellemzői 

II. 1. Az intézmény 

elnevezése: Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium 

 

• OM azonosító száma: 038026 

• székhelye: 1054. Budapest, Szemere utca 5. 

• Honlap: www.szbg.hu 

• E-mail: szemere-iskola@belvaros-lipotvaros.hu 

Az intézmény típusa: általános iskola 

• évfolyamok száma: 8 évfolyamos általános iskola (a gimnáziumi képzés a 2012/2013. tanévtől ki-
futó rendszerben megszűnt.) 

• felvehető maximális tanulólétszám: 661 fő 
  

http://www.szbg.hu/
mailto:szemere-iskola@belvaros-lipotvaros.hu
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II. 2. Az intézmény alapítása, jogelődök 

• 1875/76 Lipótváros Hold utcai-elemi népiskola, Hold utca 13. 

• 1876/77 Polgári leányiskola, Vadász utca 34. 

• 1889/90-től Szemere utca 3-5. 

• 1948/49 Leányiskola, Szemere utca 3., Fiúiskola Szemere utca 5. 

• 1962/63 koedukált Általános Iskola, Szemere utca 3. és Szemere utca 5. 

• 1998/99 12 Évfolyamos Iskola, Szemere utca 3-5. 

• 1999 Szemere Bertalan 12 Évfolyamos Iskola, Szemere utca 3-5. 

• 2004/2005 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Szemere utca 3-5.  

II. 3. Alapítójának jogutódja, és az intézmény fenntartója 

• Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztérium 

•  Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

• Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia utca 3. 

• Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

• Fenntartó székhelye: 1054. Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 42-46. 

• Képviseli: Dr. Tolnai Marianna 

Az intézmény működtetője: 

• Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata 

• Működtető címe: 1051. Budapest, Erzsébet tér 4. 

II. 4. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének lenyomata 

   

A bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

• igazgató 

• igazgatóhelyettesek 

• iskolatitkár 

Használaton kívül a bélyegzők az intézményben zárható fiókba - elzárásra kerülnek. Bélyegző csak az 
intézményvezető engedélyével vihető ki az intézményből, átvételi elismervény ellenében. 

II. 5. Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, a Klebelsberg Kunó Intézményfenn-
tartó Központ, mint költségvetési szerv része. 

Az intézmény alaptevékenysége 

• Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás 

o alsó tagozat 

o felső tagozat 
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• A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása. 

• A jóváhagyott pedagógiai program alapján az intézményben alapfokú nevelés-oktatás folyik. A ta-
nulót érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középiskolai, illetve 
szakiskolai továbbtanulásra. 

• Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységeket, illetve gyer-
mek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

II. 6. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység 

II. 7. Ellátható vállalkozási tevékenység, annak mértéke 

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

II. 8. Az intézmény vezetője 

Az iskola igazgatóját a hatályos jogszabályok betartása mellett a nyilvános pályázati eljárás útján az ok-
tatásért felelős miniszter határozott időre bízza meg. 

II. 9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

A pedagógus és pedagógiai munkát segítő közalkalmazottak munkáltatói jogkörének gyakorlója Kle-
belsberg Kunó Intézményfenntartó Központ elnöke. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. trv. (Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony, 
melyre a Munka Törvénykönyve szabályait a Kjt-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Kivételes esetben 
lehet egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (pl. megbízási jogviszony), melyre a Polgári Törvény-
könyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

II. 10. Iskolai könyvtár ellátásának módja 

Saját szervezeti egységgel 

II. 11. Vagyon feletti rendelkezési jog 
 

• helyrajzi szám 

• hasznos alapterület: jogkör: vagyonhasználati jog: Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ 

• működtető: Belváros-Lipótváros Önkormányzata 

• Az ingatlan feletti jogot a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat gyakorolja. A vagyonele-
mekre a helyi önkormányzati szabályozás figyelembe vételével a KLIK és az önkormányzat haszná-
lati szerződést köt. 

• Ingóvagyon: leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

II. 12. Az intézmény működési köre 

• A fenntartó által kijelölt beiskolázási körzethatáron belül. 
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III. Az iskola működését meghatározó dokumentumok 

III. 1. A törvényes működés alapdokumentumai 

Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –alap do-
kumentumok határozzák meg: 

• Alapító dokumentum 

• Pedagógiai program (Nevelési program és Helyi tanterv, továbbiakban: PP) 

• Házirend 

• Továbbképzési program, Beiskolázási terv 

• SZMSZ és mellékletei 

• Belső szabályzatok 

• munkaköri leírások 

• Könyvtár szervezeti és működési szabályzata  

III. 2. Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az iskola legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba 
vételét, jogszerű működését. 
 

Az intézmény alapító 
okiratának 

• száma: 157/2008. (III.13.) B. L. Ö. h. 

• kelte: 2008. március 13. 

TEÁOR szám 

Alaptevékenység szak-
ágazati besorolása 

• alapfokú oktatás  

Az intézmény az alábbi 
BNO kóddal rendel-
kező tanulók integráci-
ójában vesz részt 

• A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

• A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

• Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 

• Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődés-
ének 

• Az iskolai készségek zavara 

• Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek 

• Nem meghatározott zavara az iskolai készségeknek 

• Kevert specifikus fejlődési zavarok 

• Meghatározott olvasási zavar (diszlexia) 

• Az írás zavara (diszgráfia) 

• Az aritmetikai készségek zavara (diszkalkulia) 

F8010 

F8020 

F8080 

F8090 
 

F8130 

F8180 

F8190 

F83H0 

F8100 

F8101 

F80102 

III. 3. A pedagógiai program 

Az iskola Pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai 
alapjait, biztosítja az intézmény szakmai önállóságát. 
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Az iskola Pedagógiai programjában meghatározza nevelési programját, mely keretein belül megfogal-
mazza: 

• az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszkö-
zeit, eljárásait, 

• a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

• a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 

• a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 

• a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök fel-
adatait, 

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 

• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 

• a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 

• a tanulmányok alatti vizsgák belső szabályait, 

• a felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályait, 

• az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet, 

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ. Az iskola helyi tantervében határozza 
meg: 

• a választott kerettanterv megnevezését, 

• a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, to-
vábbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtaní-
tandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy sza-
badon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát, 

• a tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tan-
könyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, 

• a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok megvalósí-
tásának részletes iskolai szabályait, 

• a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját, 

• a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, 

• a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értéke-
lési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorgalom mi-
nősítésének elveit, 

• a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, 

• az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

• a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

• a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minő-
sítéséhez kapcsolódó elveket, 

• az egész napos iskola nevelési-oktatási programját, 

• sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 
programot. 
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Ezeken túl az iskola Pedagógiai programjában meghatározza 

• az iskolaváltással, valamint a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, 
egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. 

• az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, 

• az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét, 

• az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározá-
sának elveit és korlátait. 

• A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. 

III. 4. Az éves munkaterv 

A tanév rendjét évente az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön jogszabályban határozza meg. 
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely meghatározza a tanév helyi rendjét. 
A munkatervet a nevelőtestület fogadja el a tanévnyitó értekezleten. 

A munkatervet az igazgató készíti el a szakmai munkaközösségek javaslatainak figyelembe vételével. 
A munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, a szülői szervezet, a tanulókat érintő 
programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményét is. 

III. 5. A további intézményi működést meghatározó dokumentu-
mok 

• igazgatói utasítások, 

• intézkedési tervek 

• A közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodás, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelően - a közalkalmazottak körének - képviselői írnak alá. 

III. 6. Az intézmény működési rendje, ezen belül a tanulók foga-
dásának és a vezetők benntartózkodásának rendje 

III. 6. 1. Az intézmény igénybevételének módja 

III. 6. 1. (a) Tanulói jogviszony létesítése, megszűnése 

A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes foly-
tatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. In-
tézményünkbe felvétel vagy átvétel alapján vehető fel tanuló. 

Sajátos nevelési igényű gyermek szakértői bizottság vagy a kormányhivatal jogerős határozata alapján 
vehető fel. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. Iskolánk kötelező beiskolázási körzete a 
fenntartó által kijelölt körzethatár. 
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A tanulói jogviszony keletkezésénél és megszűnésénél a hatályos jogszabályok alapján járunk el. 
A tanuló tanulói jogviszonya az intézményben megszűnik, amennyiben felvették vagy átvették más isko-
lába, illetve a 8. osztályt sikeresen befejezte. 

III. 6. 2. Az intézmény működési rendje 

III. 6. 2. (a) Az intézmény tanulóinak munkarendje 

Az iskola a Házirendjében határozza meg az intézmény működésével kapcsolatos tanulókra vonatkozó 
szabályokat. A Házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, 
másodszor a pedagógusok ügyelnek. 

III. 6. 2. (b) A tanév helyi rendje 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A tanév rendjét és a tényleges tanítási 
napok számát az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete állapítja meg. 

A tanév helyi rendjét és programját,a rendelet figyelembe vételével a nevelőtestület határozza meg, 
és rögzíti az éves munkatervben, melyhez ki kell kérni a fenntartó, a szülői szervezet és a diákönkormány-
zat véleményét. 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület az alábbiakról dönt: 

• a tanév munkatervéről 

• a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (PP módosításáról, az új tanév 

• feladatairól), 

• az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, felelőseiről 

• a bemutató órák, nyílt napok időpontjáról, 

• a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, 

• a nevelőtestületi értekezletek időpontjáról, 

• a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

• az éves munkaterv jóváhagyásáról, tantárgyfelosztásról, 

• a házirend módosításáról, 

• a Pedagógiai programban meghatározott vizsgák rendjéről, időpontjáról. 

Az intézményi rendezvényekre, ünnepélyekre, tanulmányi és sport rendezvényekre való magas színvo-
nalú, igényes felkészítése a pedagógusok feladata. Alapelv, hogy a felkészülés a tanulók számára egyenle-
tes, képességeiket és rátermettségüket figyelembe vevő terhelést adjon. 

A tanév helyi rendjét, az iskola házirendjét valamint a tűz-, és balesetvédelmi előírásokat az osztályfő-
nökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 
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III. 6. 3. A tanulók fogadásnak rendje, az intézmény nyitva tartása 

III. 6. 3. (a) Az intézményben tartózkodás rendje 

Az intézmény nyitva tartása: 

• Szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától 21 óráig tart nyitva. 

• Az iskolai rendezvényeken a nyitva tartás ezek időpontjaihoz igazodik. 

17 óra után 20 óráig a tornaterem bérleti szerződéséhez kötődő igénybevevők/bérlők tartózkodnak a 
kijelölt helyeken. 

A szervezett iskolai foglalkozások 16.30-ig tartanak. 

Esti tanulói ügyelet: 16.30-17.30-ig. Az ügyeletet igénylő tanulóknak a kijelölt tanteremben kell tartóz-
kodniuk az ügyeletes nevelő felügyelete alatt. A délutáni foglalkozásokra, különórákra járó tanulók csak 
külön kérvény ellenében mehetnek vissza a napközibe, esti ügyeletbe. Az ügyeleti időn túl 2 alkalommal 
itt hagyott tanuló esetében gyermekvédelmi eljárást kezdeményezünk. ( Megszavazás dátuma: 2018. jú-
nius 27.) 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, munkanapokon 7:30-15.30-ig. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények hiányában - zárva kell tartani. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 
Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, azt a szünet megkezdése előtt a tanulók, szülők, 
nevelők tudomására hozza. Nyári tanítási szünetben az irodai ügyelet a tanulók és szüleik számára szerdai 
napokon 9-13 óráig tart. 

Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet 
nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg iskola, ellátja a tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz 
kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 

III. 6. 3. (b) A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

A nevelő-oktató munka a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik az óra-
rendben kijelölt tantermekben, helyiségekben. 

A tanítási órákat és foglalkozások 1-4. évfolyamon az iskola egész napos munkaformában 8 óra és 1630 
óra között szervezi meg. A felső tagozaton a tanórák 8 órától és 13-30 óráig tartanak. Az egyéb foglalko-
zásokat 14 órától a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók óra-
rendjéhez igazodva kezdődik, és 17 óráig tart. A napközis foglalkozások után 17.30 óráig az iskolában tar-
tózkodó tanulók számára ügyeletet biztosítunk. A napközi ideje alatt különóra miatt eltávozott tanulóért 
a szülő felel, eltávozás után azon a napon már nem hozható vissza tanuló. ( Megszavazás dátuma: 2018. 
június 27.) A tanulószobán az önálló tanulást 14 és 16 óra között kell megszervezni. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Ettől eltérő időtartamot az első évfolyamon az idegen nyelv taní-
tásánál alkalmazunk. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervez-
hetők. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanórák közötti szünet 15, ill. 10 perc hosszúak. A csengetési rendet a Házirend tartalmazza. 

Az iskola Ebédeltetési rendben tervezi meg a tanulócsoportokban étkező tanulók számára a főétkezte-
tésre biztosított időpontot és időtartamot, amely legalább 20 perc. Az Ebédeltetési rendet az igazgatóhe-
lyettes készíti el tanévkezdéskor. Az Ebédeltetési rend megtartása valamennyi nevelő kötelessége. 

Az ebédlőben tanítói/tanári ügyelet működik.  



A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 

17 

A felső tagozaton 7.30 órától a tanítás kezdetéig emeletenként egy, az óraközi szünetekben két ügye-
letes nevelő látja el a tanulók felügyeletét. Az alsó tagozaton a szünetben a tanulók felügyeletéről a kö-
vetkező tanítási órát tartó pedagógus gondoskodik. 

Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata a szakmai munkaközösség vezetők 
közreműködésével. 

Az ügyeletes nevelő feladata és kötelessége a felügyeletük alatt álló területen a rend és a fegyelem 
biztosítása. Az ügyeletes nevelő köteles a Házirend alapján a tanulók magatartását, a tantermek, a folyosó 
rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Felelőssége az 
iskolai fegyelem biztosítása. 

III. 6. 3. (c) A tanulók intézményben tartózkodásának rendje 

Az intézményben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. Tanítási idő után tanuló csak külön en-
gedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

Tanulót az iskolából a portás csak a tanítás befejezése után engedhet ki. A portás rendelkezésére áll a 
tanítási órák és a csengetés rendje, a nevelők és felelős vezetők ügyeleti beosztása, az étkeztetés rendje, 
valamint az aktuális havi Program. 

Tanulók az épületből kizárólag az osztályfőnök, ill. igazgatóhelyettes/tagozatvezető, valamint a szülő 
írásbeli kérésére mehetnek el, illetve akkor, ha a szülő személyesen jön értük. 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte 
esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével 
hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak 
az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A kilépések jogszerűségét a portások ellenőrzik és 
annak időpontját az erre a célra rendszeresített „kilépő cédulára” bejegyzik. 

III. 6. 4. Az intézmény alkalmazottainak benntartózkodása 

III. 6. 4. (a) Az alkalmazottak munkarendje 

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók munkaideje, munkavégzése és díjazása a 
hatályos jogszabályok alapján kerül meghatározásra. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésé-
nek és díjazásának egyes szabályait az intézmény Közalkalmazotti szabályzata tartalmazza összhangban a 
nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvénnyel, a 1992. évi XXII. a Munka Törvénykönyvével, valamint az 
1992. évi XXXII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel. 

Az intézmény dolgozói munkaköri leírás alapján fejtik ki konkrét tevékenységüket. A munkaköri leírások 
változás esetén, illetve új munkavállalók esetében belépéskor kerülnek meghatározásra, és a munkáltató 
valamint a munkavállaló aláírásával válnak érvényessé. A munkaköri leírás részletesen szabályozza a mun-
kavállaló munkaidejét, kötelező tevékenységeit, feladatellátási helyét (helyeit) és munkarendjét. A közal-
kalmazottnak - a munkaköri leírásban nem szereplő - szakmai munkával összefüggő - rendszeres vagy 
esetenkénti megbízást az intézményvezető adhat. 

A közalkalmazott a munkarendben meghatározott beosztásának kezdete előtt 15 perccel köteles a 
munkahelyén munkaképes állapotban megjelenni. A távolmaradást minden esetben jelezni kell az intéz-
ményvezetőnek vagy helyettesének. A távolmaradást igazolni kell, illetve egyedi esetekben azt az intéz-
ményvezető engedélyezheti. 

III. 6. 4. (b) A vezetők benntartózkodása 

A vezetők benntartózkodásának rendjét írásban kell meghatározni, mely az éves munkaterv melléklete. 
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 17 óra között 
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az iskola igazgatójának vagy valamelyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. Az igazgató munka-
idejének felhasználását és beosztását, az nemzeti köznevelési törvény 5. mellékletben foglalt tanórák, 
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 

Minden tanítási napon a tanítás kezdetétől annak befejezéséig (7.30-17 óráig) legalább egy felelős ve-
zető tartózkodik az iskolában. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, 
a délután távozó vezető után az esetleges szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel 
az intézmény rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 
Rendkívüli esemény bekövetkezte esetén köteles az intézmény igazgatóját azonnal tájékoztatni. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az 
iskolában tartózkodni, az esetleges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. 
A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Ezt minden tanévben az éves munkatervben rögzíteni kell. 

III. 6. 5. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati 
rendje 

Az iskolaépületét címtáblával és lobogóval -EU-s és nemzeti -, az osztálytermeket és szaktantermeket 
a Magyarország címerével kell ellátni. 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartá-
sával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

• az intézményi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• az energia-felhasználással való takarékoskodásért, 

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

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

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, öltözőszekrényeket, tornatermi öltözőket 
zárni kell. A főbejárati ajtót minden esetben zárva kell tartani. 

III. 6. 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

III. 6. 6. (a) Nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének célja és feladata 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének a célja: az intézmény szakmai tevékenységének, a nevelő-
oktató munka gyakorlatának segítése és fejlesztése, az eredmények és hiányosságok feltárása. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladata, hogy 

• biztosítsa az iskolában folyó nevelő-oktató munka jogszerű működését a jogszabályi, a NAT, a ke-
rettanterv, a Pedagógiai program és Helyi tanterv előírásainak megfelelően. 

• elősegítése a nevelő- és oktatómunka hatékonyságát és eredményességét, 

• megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógus munkavégzéséről, 

• megfelelő számú tényt és adatot nyújtson az intézmény nevelő-, oktatómunkájával kapcsolatos 
belső és külső értékelés elkészítéséhez. 

III. 6. 6. (b) A nevelő-, oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 

• az igazgató, 
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• az igazgatóhelyettesek 

• a munkaközösség-vezetők, 

• a munkaközösség tagjai külön megbízás szerint. 

III. 6. 6. (c) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének területei, formái és színterei 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének területei: 

• a pedagógusok nevelő-oktató tevékenységének ellenőrzése 

o a pedagógiai gyakorlat ellenőrzése 

o a nevelő, oktatómunka színvonala 
 

• a nevelőtestület felkészültsége, érdeklődése, szakmai hozzáállás, 

• a nevelő-oktatómunka eredményessége, hatékonysága 

• a nevelő-oktatómunka dokumentumok ellenőrzése, elemzése, 

• a pedagógusok kapcsolattartása 

• a nevelőmunka feltételrendszerének elemzése 

• gyermekvédelmi feladatok ellátása 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

• a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

• tervezőmunka ellenőrzése, vizsgálata (tanmenetek, foglalkozási tervek) 

• tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata (tanulói füzetek, taneszközök, egyéb tanulói munkák) 

• fejlesztési tervek megvalósítása, 

• tantárgyi eredményesség vizsgálata, 

• adminisztratív munkák, tanügyi dokumentáció ellenőrzése, vizsgálata (naplóvezetés, anyakönyv, 
bizonyítvány, tanulói tájékoztató füzetek), 

• összetett vizsgálat egy-egy tantárgyra, nevelési területre kiterjedően 

• beszámoltatás szóban és írásban. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének színterei: 

• a tanórához és a tanórán kívüli tevékenység, 

• pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások, 

• szabadidő eltöltése, 

• intézményi önértékelés: tanulmányi eredményesség, szokásrendszer, tanulmányi mérések, fej-
lesztési tervek megvalósítása eredményessége, 

• iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek, 

• egyéb: gyermekvédelem, továbbtanulás, beiskolázás, pedagógus továbbképzés, iskolai közösségek 
együttműködése, DÖK, munkaközösségek. 

III. 6. 6. (d) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének dokumentumai 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az alábbi dokumentumok készülnek: 
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• írásos feljegyzések, jegyzőkönyvek: 

• beszámolók, elemzések 

• külső és belső mérési eredményvizsgálatainak értékelése, elemzése: 

• tantárgyi mérések 

A nevelő-oktató munka eredményességét, a munkatervben elfogadott feladatok teljesülését évente 
két alkalommal, félévkor és év végén a munkaközösség-vezetők, intézményvezető helyettesek, könyvtá-
ros írásban elemzik, értékelik. 

III. 6. 6. (e) A nevelő-, oktatómunka ellenőrzésének iskolai rendje 

A nevelő-, oktatómunka belső ellenőrzésének megszervezésért és hatékony működtetéséért az igaz-
gató felelős. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az éves munkaterv mellékletet 
képező Ellenőrzési terv tartalmazza. Az Ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásá-
ról az igazgató dönt. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az 
igazgatóhelyettesek munkáját, melynek egyik eszköze a beszámoltatás. 

Az igazgató - az általa szükségesnek tartott esetben - jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meg-
határozott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az igazgatóhelyettesek pedagógiai munka ellenőrzését a vezetői feladatmegosztásból következően sa-
ját területükön végzik. Az igazgatóhelyettesek kiemelt ellenőrzési feladatai: 

• a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

• a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

• a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

• folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, az ad-
minisztrációs munkát; 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását. 

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal ösz-
szefüggő területükön látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az intézményvezető-helyet-
teseket. A belső ellenőrzés eredményeit a munkaközösségek értékelik, megtervezik a szükséges intézke-
déseket. 

A munkaközösség-vezetők folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 
nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

• a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket, a tanmenetben történő haladás ütemét 

• a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét 

• a tanulói taneszközöket, füzeteket, írásbeli munkákat, 

• tantárgyi és neveltségi eredménymérésekkel a nevelő és oktató munka eredményességét. 

III. 6. 6. (f) A pedagógusok munkájának ellenőrzési szempontjai 

Az ellenőrzés szempontjai: 

• a pedagógus munkafegyelme, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 
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• nevelő- és oktatómunka színvonala a tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozáson: 
 

• a tanítási órára, foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

• a tanítási órák, a tanórán kívüli foglalkozások felépítése, szervezése, 

• tanítási módszerek, 

• a tanórán, a tanórán kívüli foglalkozáson alkalmazott módszerek, azok hatékonysága, eredmé-
nyessége, 

• a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

• a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, 
tanórán kívüli foglalkozáson, 

 

• a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás, 

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

• a tantermek rendezettsége, a szaktantermek dekorációja, 

• adminisztrációs feladatok: az adminisztráció pontossága, a beadott dokumentumok minősége, a 
határidők betartása. 

• Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjai-
val meg kell beszélni. 

• A pedagógiai munka belső ellenőrzésének általánosítható tapasztalatait a feladatok egyidejű meg-
határozásával nevelőtestületi értekezleten kell összegezni és értékelni. 

• Az intézményben pedagógus munkakörben alkalmazott gyakornok minősítését a Kjt. 22. §, vala-
mint a pedagógusok minősítését a Kjt. 40.§-a szerint meghatározott időben módon az intézmény-
vezető végzi a Kjt. 1. számú melléklete alapján. 

III. 6. 7. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem áll-
nak jogviszonyban az intézménnyel 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkod-
hatnak illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az ügyeleti időn kívül csak a beosz-
tásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. 

Az intézmény bejáratát portás ellenőrzi. Az intézmény hivatalos látogatóit a portás telefonon jelenti a 
titkárságra. Fogadásukról az iskolatitkár, illetve az ügyeletes vezető gondoskodik. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek részére az alábbi módon határozzuk meg az intéz-
ménybe történő belépés és benntartózkodás rendjét: 

• Az épületbe csak a Szemere utcai felőli főbejáraton lehet belépni, a belépési szándékot a portán 
lehet jelezni. 

• Idegenek érkezésekor a portás az erre a célra rendszeresített naplóba felírja az érkező személy 
nevét, a belépés és kilépés idejét, valamint annak a nevét, akihez érkezett. Az iskolába érkező ven-
dégeket és szülőket az illetékes személyhez irányítja. 

• A szülők gyermekeiket az iskola kapujáig (lengőajó/porta) kísérhetik. A szülők a következő alkal-
makkor látogathatják az iskolát: 

 

o gyermekükkel kapcsolatos ügyintézés, 

o szülői értekezletek, fogadóóra, 

o a pedagógussal egyeztetett időpontban, 
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o nyílt tanítási napok, szakmai napok, 

o részt vehetnek iskolai ünnepélyeken és eseményeken, kerületi rendezvényeken. 

A tanítási órák és foglalkozások látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai jogosultak. 
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem 
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. 

Az intézménybe belépő, az iskolával jogviszonyban nem álló személyek kötelesek betartani az iskola 
Házirendjét, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait, vagyonvédelmi kötelezettséggel és kártérítési fele-
lősséggel tartoznak. 

Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitva tartási időn túl külső igénylőknek, bérlőknek külön 
megállapodás alapján át lehet engedni. A tornatermet elsősorban tömeg-és diáksport, valamint lakossági 
sport tevékenyég céljából vehetik igénybe. Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek 
átengedéséről szóló megállapodás, bérleti szerződés szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. 
Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek 
betartani az iskola Házirendjét, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait. 

IV. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattar-
tás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, 
a kiadmányozás és képviselet szabályai 

Az intézmény feladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, tevékenységi körét az Ala-
pító Okirat tartalmazza. Ennek megfelelően alakítjuk iskolánk vezetési szerkezetét, szervezet felépítését 
és a vezetők közti feladatmegosztást. 

IV. 1. Az intézmény vezetése 

IV. 1. 1. Az igazgató munkaköre és felelőssége 

IV. 1. 1. (a) Az igazgató munkaköre 

Az intézményvezetője az igazgató, aki a hatályos jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek meg-
felelően, a fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatási-nevelési fel-
adatok ellátásáért. 

Az intézmény vezetőjének felelőssége 

• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a működtetővel kötött 
szerződésben foglaltak végrehatásáért 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív 
szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, 

• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

• képviseli az intézményt, 

• szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények 
érvényesülését; 
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• döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; 

• előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkal-
mazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

• jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait:a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti 
a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; 

• gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény közal-
kalmazottai felett; 

• tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; 

• teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; 

• szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához 
szükséges feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az 
operatív feladatok irányítása céljából. 

Az igazgató felel 

• a pedagógiai munkáért, 

• a nevelőtestület vezetéséért, 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszerve-
zéséért és ellenőrzéséért, 

• a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

• az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői 
szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

• a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

• a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

Az igazgató a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézmény-
ben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő 
értékelése céljából. 

IV. 1. 1. (b) Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultsága 

Az igazgató kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés teljesítés iga-
zolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amelyet a gazdasági elnökhe-
lyettes által a tankerület személyi állományából írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett gyakorol. 

IV. 1. 1. (c) Az intézményvezető kiadmányozási jogköre, az intézmény képviselete 

Az intézményvezető feladatainak ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve 
a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013.(I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint 
gyakorolja. 

Az intézményvezető kiadmányozza: 
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• a jogviszony létesítése, ill. megszüntetése kivételével az intézmény közalkalmazottaival kapcsola-
tos munkáltatói intézkedések iratait; 

• a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés 
céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést; 

• a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás; utalványozás eljárásrendjéről szóló 
szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; 

• a napi működéshez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket; 

• a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az el-
nök maga, vagy a KLIK központi egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 

• a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntéseket nem igénylő továbbítandó iratokat, a 
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

Az intézmény képviseletére az iskola igazgatója jogosult. 

IV. 1. 1. (d) Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladatok és ha-
táskörök 

Az intézményvezető kizárólagos jogköre a kötelezettségvállalás gyakorlása. 
Az igazgató feladat- és hatásköréből átadja: 

• Az igazgatóhelyettes látja el: 

o a tanköteles életkorba lépő gyermekek ügyeivel kapcsolatban az intézmény képviseletét. 

o beiskolázási programot 

• A felső tagozat vezetője látja el: 

o a 8. osztályos tanulók továbbtanulásával kapcsolatos ügyekben az intézmény képviseletét 

o szervezi, koordinálja a 8. osztályosok középiskolai felvételi eljárását 

Az intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munka-
társak feladataikat munkaköri leírásuk szerint végzik. A feladat- és hatásköröket a munkaköri leírás tartal-
mazza. A munkaköri leírásminták a Szervezeti és működési szabályzat mellékletében találhatók. 

IV. 1. 2. Az igazgató közvetlen munkatársai 

Az igazgató munkáját alsós intézményvezető-helyettes és a felsős intézményvezető-helyettes segíti. 
Az igazgatóhelyettesek megbízását a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgató-
helyettesi megbízást az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphatja, a megbízás határozott 
időre, legfeljebb 5 tanévre szól. 

IV. 1. 3. Az intézmény vezetését segítők köre 

Az intézmény tanácsadó testülete 

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) 
vezető beosztású dolgozók, a szakmai munkaközösségek vezetői és az érdekképviseleti szervek képviselői 
- középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

Az intézmény kibővített vezetősége (tanácsadó testület) élén az igazgató áll. Tagjai: 

• az alsós igazgatóhelyettes, 

• a felsős igazgatóhelyettes, 
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• szakmai munkaközösségek vezetői, 

• a diákönkormányzat vezetője, 

• a közalkalmazotti tanács elnöke 

• a szakszervezeti vezető 

Az intézmény kibővített vezetősége konzultatív testület, mely az iskolai élet egészére kiterjedő véle-
ményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Operatív ügyekben az igazgató döntés-előkészítő, vélemé-
nyező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó szabályzatok megállapításában, vala-
mint az igazgató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működik. Feladatköre: 

• javaslatot tesz az intézmény munkatervének összeállítására, 

• dönt saját munkaprogramjáról, 

• gondoskodik a kibővített vezetőség állásfoglalásának végrehajtásához szükséges intézkedések ki-
dolgozásáról, 

• állást foglal a közalkalmazotti tanács elé terjesztendő belső szabályzatok tervezetéről, a képzési, a 
továbbképzési, szabadságolási tervről, 

• véleményezés után dönt a belső szabályzatok és tervek elfogadásáról, 

• vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását, 

• részt vesz az ellenőrzési feladatok ellátásában, 

• állást foglal, ill. dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az igazgató előterjeszt, 

• dönt az intézményi önértékelés minőségfejlesztési folyamatai irányításáról. 

IV. 2. A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az alsós igazgatóhelyettes: az alsó tagozatot irányítója, az egész napos nevelésért felelős vezető. A felső 
tagozat vezetője: a felső tagozaton folyó nevelő-oktató munka irányítója. 

Az alsós igazgatóhelyettes és a felső tagozat vezetőjének általános feladatai: 

• Közreműködnek az intézményi tervek kidolgozásában. 

• Elkészítik szervezetük működéséhez szükséges rövid és hosszú távú terveket. 

• Saját szervezeti egységükben gondoskodnak a feladatok végrehajtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételekről. 

• Meghatározzák a szervezetükhöz tartozó közalkalmazottak feladatát, ellenőrzik azok munkáját. 

• Közvetlenül irányítják a szervezetükben működő munkaközösségek, csoportok munkáját. 

• Összeállítják a szervezeti egységük belső ellenőrzési tervét. 

• Munkájukról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak. 

• Az éves munkatervben meghatározottak szerint elemző, értékelő jelentést készítenek a tanévben 
végzett munkáról. 

• Az alsós igazgatóhelyettes és a felső tagozat vezetője kötelesek együttműködni, a közös feladatok-
nál egyeztetni, az intézkedésekről egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

Felelősek: 

• A feladatokban megjelöltek végrehajtásáért. 



A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 

26 

• Egységeik eredményes működéséért 

• Egységeikben folyó tevékenységek folyamatos ellenőrzéséért 

• Az egységeikre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásáért 

• Egységük dolgozói részéről elhangzott javaslatok elbírálásáért, a megvalósítható javaslatokhoz 
szükséges intézkedések megtételéért. 

 

Az alsós igazgatóhelyettes szervezi és irányítja: 

• az alsó tagozat és a napközi működését, 

• a gyermek és ifjúságvédelmi munkát iskolai szinten, 

• a tankönyv és taneszköz-ellátással kapcsolatos iskolai feladatokat, 

• az első osztályosok beiratkozásának előkészítését, 

• a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékeny-
séget. 

• közvetlenül ellátja az igazgató által rábízott munkaközösségek felügyeletét. 

Kapcsolatot tart: 

• az iskola körzetében lévő óvodákkal, 

• a szakértői bizottságokkal, a nevelési tanácsadóval és a logopédusokkal, az utazó gyógypedagógu-
sokkal, az iskolapszichológussal, 

•  • az alsó tagozat szülői munkaközösségével. 

A felső tagozatért felelős tagozatvezető szervezi, irányítja: 

• a felső tagozat éves munkaterv szerinti működését, 

• a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai munkát, 

• a tanórán kívüli foglalkozások vitelét, 

• a tanári és tanulói pályázati tevékenységet, 

• az iskolai ügyeletek munkáját, a helyettesítéseket. 

• közvetlenül ellátja az igazgató által rábízott munkaközösségek felügyeletét. 

A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek tevékenységét az igazgató irányítása mel-
lett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az intézményvezető 
helyettesek a szervezeti vázrajz alapján - meghatározott egységeknek rendszeres illetve szükségszerinti 
tájékoztatót és megbeszélést tartanak. Ennek formái: mikro-értekezletek, csoportos megbeszélés (mun-
kaközösség-vezetők számára) és egyéni munkamegbeszélés. 

Az igazgatóhelyettesek hatásköre, valamint egyéni felelősségük kiterjed mindazon területre, amelyet 
munkaköri leírásuk tartalmaz. 

IV. 3. Az intézmény szervezeti egységei vezetői szintjei 

Az iskola belső szervezeti egységeinek, vezető szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, 
hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen lássa el a követelményeknek megfelelően, 
kimagasló színvonalon. Az intézmény szervezeti felépítését, vezetői szintjeit magas színvonalú tartalmi 
munkavégzés, a racionális és gazdaságos működés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények 
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figyelembe vételével kell meghatározni. 
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IV. 3. 1. Az intézmény szervezeti egységei: 

• alsó tagozat, 

• felső tagozat, 

• üzemeltetési/működtetői egység 

Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: 

• alsó tagozati egység: alsós igazgatóhelyettes 

• felső tagozati egység: a felső tagozat vezetője 

• üzemeltetési/működtetői egység üzemeltetési vezető (gondnok) 

Az üzemeltetési egység vezetője a működtetéssel kapcsolatos bármely kérdésben együttműködik az 
intézményvezetőjével. Az üzemeltetési vezető feletti munkáltató jogokat az V. ker. Városüzemeltető és 
Fenntartó Központ vezetője gyakorolja.  

IV. 3. 2. Az intézmény szervezeti felépítésének vázlata 
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IV. 4. Az intézmény közösségei 

IV. 4. 1. Az alkalmazotti közösség 

A nevelő-oktató munka, a tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás pedagógus-munkakör-
ben, az óraadó tanár (ha lesz ilyen) kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban lát-
ható el. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 
alkotják. 

Az alkalmazottak jogait és kötelességeit,(ha lesz: juttatásait) valamint érdekérvényesítési lehetőségeit 
a magasabb jogszabályok valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. 

Véleményezési jog illeti meg az intézmény feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 
az intézményvezető megbízásával, ill. visszavonásával összefüggő döntésekben. 

Az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízá-
sát. A nevelőtestületi értekezlet az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét 
a pályázó által benyújtott vezetési programról. 
A nevelőtestületi értekezlet véleményét az alkalmazotti közösség értekezletén - a döntéshozatalt megelő-
zően - ismertetni kell. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az közalkalmazotti értekezlet. 

Ezen fórumok időpontjait az intézményi Munkaterv határozza meg. Kérdéseiket, véleményüket, javas-
lataikat az alkalmazottak szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, ill. választott képvise-
lőik útján közölhetik az igazgatósággal, a Szülői Szervezettel. 

IV. 4. 2. Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a legfontosabb 
tanácskozó és döntéshozó szerv. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört 
betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel meghatározott 
kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik nevelési és oktatási 
kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben. 

IV. 4. 3. A szakmai munkaközösségek 

A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény nevelő-oktató munkájának szakmai irányítá-
sában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a peda-
gógusok minősítési eljárásában. A munkaközösségek javaslattételi 

és véleményezési, valamint a nevelőtestület által átruházott jogkörök gyakorlásával kapcsolódnak be 
az iskola vezetésébe. A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendjét, a szakmai segítségnyúj-
tást és a munkaközösségek további feladatait a X. fejezet tartalmazza. 

IV. 4. 4. A tanulók közösségei 

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók alkotják az iskola diákközösségét. 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osz-
tályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg a tagozat-
vezető igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve. Az osz-
tályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Az osztályközösségekben a tanulók az osztályfőnök irányításával tisztségviselőket választanak a tanév 
elején. Saját tagjaikból képviselőket delegálnak az iskolai diákönkormányzat testületébe. 
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IV. 5. A vezető és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
rendje, formája 

IV. 5. 1. Az igazgató kapcsolattartása az intézményvezetőségével 

Az igazgató az egységes hivatali működés érdekében: 

• a szakmai feladatok ellátása során kapcsolatot tart a tankerület igazgatójával és munkatársaival, 

• Az üzemeltetés során kapcsolattartásra a Belváros- Lipótváros Városüzemeltető Kft. fenntartó köz-
pont vezetője és az iskolaigazgatója jogosult az üzemeltetési vezető személyén keresztül. 

• Kapcsolatot tart a különböző szervezeti egységek képviselőivel. 

Az igazgató hetente egy alkalommal megbeszélést tart az alsós igazgatóhelyettessel, a felső tagozat ve-
zetőjével, az üzemeltetési vezetővel az aktuális feladatokról. A vezetőségi megbeszéléseket az igazgató 
vezeti. 

Az intézményvezető és a szakmai vezetők rendszeres szakmai együttműködést valósítanak meg a kibő-
vített vezetőség munkáján keresztül. A kibővített vezetőség havonta egy alkalommal tart megbeszélést az 
aktuális feladatokról. A megbeszélések összehívása az igazgató feladata, a megbeszélésről írásban emlé-
keztető készülhet. Az ülésre — napirendtől függően — tanácskozási joggal meghívható az üzemelte-
tési/működtetési vezető, a reprezentatív szakszervezet helyi vezetője, a Szülői Szervezet képviselője, a 
diákközgyűlésen megválasztott diákképviselő és az iskola más közösségeinek vezetői. 

A kibővített vezetőség tagjai kötelesek: 

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

• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatai közvetíteni az igazgató, 
az iskolavezetés felé. 

A fenntartóval az iskola igazgatója tart kapcsolatot és a szükséges információkról tájékoztatja az érin-
tetteket. 

IV. 5. 2. Az igazgató kapcsolattartása az alkalmazottak különböző 
közösségeivel 

IV. 5. 2. (a) Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazottak különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgatóval a megbízott vezetők és vá-
lasztott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: 

• különböző értekezletek, megbeszélések, 

• levelezés. 

Az intézmény vezetője az aktuális információkat munkaértekezleteken, valamint körözvény, kör e-mail 
segítségével tudatja a dolgozókkal. A munkaértekezletet minden hónap első hetének szerdáján, 16 órakor 
tartjuk.  
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IV. 5. 2. (b) A nevelőtestülettel való kapcsolattartás 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével és a Szülői Szervezet ve-
zetőjével. 

Az iskola vezetése az aktuális feladatokról - havonta egy alkalommal - munkaértekezleten szóban, va-
lamint a tanári szobában elhelyezett információs táblán - „Havi program … év, … hónap” -írásbeli tájékoz-
tatón keresztül értesíti a pedagógusokat. 

A nevelőtestület különböző munkaközösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbí-
zott pedagógus-vezetők és a választott munkaközösségi vezetők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai és eszközei: 

szóbeli: 

• az iskolavezetőség ülései, 

• a kibővített iskolavezetőség (tanácsadó testület) ülései, 

• különböző értekezletek, fórumok, 

• munkaértekezletek, megbeszélések, 

• bizottsági ülések, tanácskozások. 

írásbeli: 

• körözvények, kör e-mailek 

• jegyzőkönyvek, feljegyzések 

• faliújság 

A nevelőtestületi értekezletek formái: 

• rendszeres (havi), 

• rendkívüli, 

• „mikro”-értekezletek. 

A nevelőtestület rendszeres értekezletei: 

• alakuló értekezlet 

• tanévnyitó értekezlet, 

• tanévzáró értekezlet, 

• félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

• két alkalommal nevelési értekezlet (félévenként egy-egy alkalommal). 

A nevelőtestület rendszeres értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idő-
ponttal az iskola igazgatója hívja össze. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagja-
inak több, mint 50%-a jelen van. Ez alól kivétel a vezetői pályázattal kapcsolatos nevelőtestületi értekezlet, 
ahol a nevelőtestület kétharmadának jelenléte szükséges. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldá-
sára, amennyiben a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola igazgatója vagy vezetősége szükségesnek 
tartja. 
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A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a nevelőtestület tagjai egyharmadának vagy a 
Szülői Szervezet vagy a Közalkalmazotti Tanács, vagy a diákönkormányzat kezdeményezésére. 

A rendkívüli nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az 
ok megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon 
belül össze kell hívni. Az igazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A mikro-értekezlet szükség szerint - az osztályfőnök megítélése alapján is - bármikor tartható az osztály 
aktuális problémáinak megoldására. A mikro-értekezleten jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az értekezlet a 
tanulóra vonatkozó kérdésekben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz). 

IV. 5. 2. (c) A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével, lefolytatásával kapcsola-
tos rendelkezések 

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alap-
ján tárgyalja: 

• a pedagógiai programmal, 

• a szervezeti és működési szabályzattal, 

• a házirenddel, 

• a munkatervvel, 

• a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi 
pontokat. 

Az igazgató az előkészítés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt nyolc nappal korábban át-
adja a munkaközösségek vezetőinek, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről. 
A munkaközösség-vezetők a nevelőtestület előtt szóban ismertetik a munkaközösségek véleményét, írás-
ban továbbítják az igazgatóhoz a munkaközösség javaslatát a nevelőtestület által elkészítendő munka-
tervhez, és az intézmény munkáját átfogó éves elemzéshez. A munkaközösség-vezetők írásos értékelést 
készítenek saját munkájukról. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló Szülői Szer-
vezet illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szervezet képviselőjét meg kell hívni. Meg kell, vagy meg 
lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló képviselőjét is. 
A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az alsós igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén 
a felső tagozat vezetője látja el. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az isko-
latitkár vagy a jegyzőkönyv vezetésével megbízott nevelőtestületi tag vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítője 
egy mindvégig jelenlévő nevelőtestületi tag. Az értekezletet követő öt munkanapon belül kell elkészíteni 
a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő írja alá. 

IV. 6. Az intézményvezető vagy helyettese akadályoztatása ese-
tén a helyettesítés rendje 

Az intézményvezető felelőssége a vezetői feladatok folyamatos ellátásáról való gondoskodás. Az igaz-
gatót akadályoztatása esetén — az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben teljes felelős-
séggel az alsós igazgatóhelyettes helyettesíti. 

Az igazgató és az alsós igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a 
felső tagozat vezetőjének a feladata. Mindhárom vezető távolléte esetén az igazgatót külön megbízással 
egy munkaközösség-vezető helyettesíti. 
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Az igazgatót, ill. megbízott helyettesét tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a tankerületi igaz-
gató által megbízott közalkalmazott helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyama-
tos távollét. 

V. 8. A vezetők és a Szülői Szervezet, a Közalkalmazotti 
Tanács, kapcsolattartásának formái és rendje 

V. 1. A Szülői Szervezet 

A szülői szervezet 

Az iskolában a szülők a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, köte-
lességeik teljesítése érdekében szülői szervezet működik. A szülői szervezetet az alábbi döntési jogok ille-
tik meg: 

• megválasztja saját képviselőit (szülői választmány), 

• kialakítja saját működési rendjét, munkatervét. 

A szülői szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a 
szülők képviseletét az iskolaszékben. 

Figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapí-
tásairól tájékoztatja a nevelőtestületet, a fenntartót. Tájékoztatást kérhet a tanulók bármely csoportját 
érintő kérdésekben az intézményvezetőtől. Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácsko-
zási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

Az iskolai szülői szervezetek szintjei: 

• az osztályok szülői szervezetei; 

• iskolai szülői szervezet. 

Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A szülői értekezleten a 
szülők javaslatai alapján választják meg tisztségviselőiket: 

• elnök, 

• elnökhelyettes. 

Az osztály szülői szervezetével az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot, segítik tevékenységüket. 
A szülői szervezetek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott elnökök vagy az osztályfő-
nökök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb döntéshozó szerve az iskolai szülői választmányi értekezlet. 
Az iskolai szülői szervezet választmányának vagy vezetőségének munkájában az osztály szülői közösségek 
elnökei, elnökhelyettesei stb. vehetnek részt. Az iskolai szülői választmányi értekezlet a szülők javaslatai 
alapján megválasztja az iskolai szülői szervezet képviselőit, az elnököt és elnökhelyettest. 
Az iskolai szülői választmányi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen 
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A szülői szervezet iskolai szintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Az iskola szülői 
választmányát az iskola igazgatója félévenként egy alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az iskola 
munkájáról és feladatairól. 
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V. 2. A Közalkalmazotti Tanács 

A KT a munkáltatóval történő tárgyaláskor az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló összes 
alkalmazottat képviseli, a dolgozók részvételi jogát testesíti meg az oktatási intézmény irányításában, 
vagyis alapvető feladata, hogy a döntések előkészítésénél jelenítse meg az alkalmazottak véleményét, ér-
dekeit. 

A KT tagjai egy-egy munkáltatói előterjesztés kapcsán az alkalmazottak körében előzetes véleményké-
rést folytathatnak, sőt az alkalmazottak vagy a tanács tagjainak javaslatára egyes esetekben az adott té-
máról alkalmazotti gyűlést hívhatnak össze. 

A KT az egész alkalmazotti közösséget képviselheti, ezért egyedi ügyekkel, problémákkal csak akkor tud 
foglalkozni, ha azok az alkalmazottak nagyobb csoportját is érintik. Az alkalmazottak nagyobb csoportjá-
nak kell tekinteni legkevesebb 5 főt vagy munkaközösséget. 

V. 2. 1. A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató együttműködése 

• Az alkalmazottak jogainak érvényesítése, valamint kötelezettségeinek teljesítése során a KT és a 
munkáltató kötelesek együttműködni (Mt. 6. §. (2) bekezdése). 

• Az együttműködés célja: 

o Az intézmény nevelő-oktató és azt segítő tevékenysége színvonalának emelése. 

o A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében a jogok és kötelességek össz-
hangjának megteremtése. 

o Az alkalmazottak munkakörülményeinek és anyagi helyzetének javításához szükséges 
anyagi lehetőségek feltárása, és a céloknak legjobban megfelelő felhasználásának segítése. 

A fentiek érdekében a munkáltató az intézmény irányításával, a munkáltatói jogkör gyakorlásával kap-
csolatban felmerült gondok, feladatok megoldásába bevonja a KT-t, mely e kérdésekkel kapcsolatban az 
általa képviselt alkalmazottak véleményét, álláspontját közvetíti. 

V. 2. 2. A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató kapcsolatrendszeré-
nek formái és rendje 

• Évente egyszer tanácskozáson áttekintik az intézmény helyzetét, az elkövetkező időszak feladatait, 
és az ezek megoldásához szükséges anyagi lehetőségeket és a lehetséges munkáltatói intézkedé-
seket. 

• Soron kívül megbeszélést tartanak az intézmény alkalmazottait érintő váratlan, de lényeges prob-
lémákról. 

• Esetenként kölcsönösen informálják egymást az alkalmazottakat érintő kérdésekben. 

A fentiek érdekében a munkáltató: 

• eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, mindazon témákban, amelyek a KT egyetértési és vé-
leményezési jogkörébe tartoznak, 

• ismerteti az intézményi működés terveit, a várható változásokat, 

• az együttes tanácskozások, megbeszélések előtt biztosítja, hogy a KT megismerje az intézményt 
érintő fenntartói döntéseket, elképzeléseket és általában minden olyan tényt és adatot, amely az 
eredményes együttműködéshez szükséges, 

• biztosítja, hogy a KT elnöke, illetve a KT tagjai állandó meghívottként részt vegyenek az intézmény 
vezetőségi ülésein, 
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• biztosítja annak lehetőségét, hogy a KT, az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, 
valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos vagy más megfelelő 
módon közzétehesse.(Mt. 261.§). 

A fentiek érdekében a KT: 

• jelzi a munkahelyi konfliktusokat és azok lehetséges feloldási módját. 

• írásos állásfoglalást, javaslatot nyújt be a munkáltatóhoz az alkalmazottak véleményének megfe-
lelően. 

• a munkáltató tudomására hozza az alkalmazottak tervezett rendezvényeit (időpont-egyeztetés mi-
att). 

A munkáltató és a KT között felmerülő vitás kérdésekben egyeztetési eljárást folytatnak le. 

VI. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházá-
sára, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszá-
molására vonatkozó rendelkezések 

VI. 1. A nevelőtestület döntései, határozatai 

A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

• a Pedagógiai Program elfogadása, 

• az SZMSZ elfogadása, 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, 

• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

• a továbbképzési program elfogadása, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

• a házirend elfogadásáról, 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 

• a tanulók fegyelmi ügyei, 

• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tar-
talma, 

• jogszabályban meghatározott más ügyek. 

Az óraadó nem rendelkezik szavazati joggal a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításá-
ról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról és a tanulók fegyelmi ügyeiben. 

A nevelőtestület által hozott döntésekkel kapcsolatban a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott kérdésekben jogorvoslati lehetősé-
gek állnak rendelkezésre. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos va-
lamennyi kérdésben. 
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A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

• az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

• a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

• az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

• az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása előtt, 

• külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, 
melyek az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait - ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ másként 
nem rendelkezik - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is 
dönthet. 

VI. 2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 
a beszámolásra vonatkozó szabályok 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére — tagjaiból meghatá-
rozott időre vagy alkalmilag — bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruház-
hatja a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles — a nevelőtestület által megha-
tározott időközönként és módon — azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

A nevelőtestület a Nkt.-ben meghatározott jogköréből, valamint a 20/2012. EMMI rendelet alapján a 
szakmai munkaközösségre ruházhatja 

• a tantárgyfelosztás elfogadása előtti, 

• a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával, 

• az iskola költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának 
megtervezésével kapcsolatos véleményezési jogkörét. 

Az iskola nevelőtestülete átruházza a tanulók fegyelmi ügyeiben a fegyelmi tárgyalás lefolytatását a 
fegyelmi bizottságra. 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból alkalmi felada-
tokra létrejött munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján. Ameny-
nyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. 
Az alkalmi munkacsoportok vezetőjét, tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 
A munkacsoportok tagjai felelősek tevékenységük összehangolásáért, a feladatok megosztásáért. 

A beszámolásra vonatkozó szabályok 

• A szakmai munkaközösségek vezetői évente két alkalommal írásban számolnak be az átruházott 
feladatok teljesüléséről. 

• A fegyelmi bizottság tagjai a tanuló fegyelmi tárgyalásán szerzett tapasztalatairól kötelesek a fe-
gyelmi tárgyalást követő nevelőtestületi értekezleten szóbeli tájékoztatást adni. 

• Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok vezetői szóban, ill. írásban számol be a feladatok 
végrehajtása után. 
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VI. 3. Az iskola döntése, intézkedése vagy elmulasztása elleni jog-
orvoslati eljárás rendje 

Az intézmény által hozott döntésekről határozatot hoz. A határozat az indokolás mellett a rendelkező 
részben: 

• megjelöli a döntés alapjául szolgáló jogszabály, 

• amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

• a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és az eljárást megindító kérelem benyújtására tör-
ténő figyelmeztetést. 

Az intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit- jogszabályban meghatározott esetben és formában- 
írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő-a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül- a tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve 
a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. 

Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az 
iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt,a minősítéssel összefüggő eljá-
rásjogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. 

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

• a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, 

• a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban ér-
deksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

Ezekben az ügyekben a tankerületi igazgató jár el. 

VII. A diákönkormányzat valamint az iskolai vezetők kapcso-
lattartásának formái, rendje, a diákönkormányzat 
működéséhez szükséges feltételek 

VII. 1. Az iskolai diákönkormányzat 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráci-
ára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hoz-
hatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közös-
ségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásban, és jogosultak képvi-
seltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzett-
ségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 
A diákönkormányzatot segítő tanár feladata: a tanulóközösségek tevékenységének segítése, a döntési, 
véleményezési jogkörének érvényre juttatása. 
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VII. 1. 1. A diákönkormányzat döntési, véleményezési jogköre 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

• saját működéséről, 

• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

• az iskolai, diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről. 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az 
SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, 
házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő 
30 napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
nevelőtestület 30 napon belül nem nyilatkozik. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működés-
ével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,a tanulói szociá-
lis juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

• a házirend elfogadása előtt. 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

• könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkor-
mányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót - ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább 15 nappal megelőzően meg kell küldeni a 
diákönkormányzat részére. 

VII. 1. 2. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás rendje és formája 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. Megtar-
tásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 
A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel, valamint az iskolarádión keresz-
tül történik. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév helyi rend-
jében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős. 
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A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkor-
mányzatot segítő tanár. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást. Az iskola életével kapcsolatos kér-
déseket a diákönkormányzat a segítő tanár közreműködésével a gyűlést megelőzően írásban is eljuttat-
hatja az iskola igazgatójához. A feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. A diákközgyűlésről 
feljegyzés készül, mely az irattárban kerül elhelyezésre. 

A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a napirend megjelölésével a se-
gítő tanár útján kezdeményezheti az igazgatónál. 

Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés össze-
hívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja 
szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. 
Az igazgatónak rendkívüli esetben joga a diákközgyűlés összehívása. 

VII. 1. 3. Az diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

Az intézmény a diákönkormányzat működését az alábbi módon segíti: 

• térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az 
iskola működését; 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásával; 

• egy kijelölt, állandó helyiséget biztosít a diákönkormányzat megbeszéléseihez, más helyiségeinek 
használatához előzetes engedély szükséges; 

• kellékeket biztosít a sokszorosításhoz, a diákönkormányzat faliújságjának készítéséhez. 

VIII. Az iskola külső kapcsolatainak rendszere, formája és 
módja, a pedagógiai szakszolgálatokkal, gyermekjóléti 
szolgálattal, iskola-egészségügyi szolgálattal való kap-
csolattartás 

VIII. 1. Az iskola szakmai kapcsolatai 

Az iskola vezetése a megfelelő szakmai szintű irányítás érdekében állandó munkakapcsolatot tart fenn 
a következő intézményekkel: 

• a fenntartóval, 

• helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: óvodák, általános és középiskolák, 

• Bp. V. ker. Önkormányzat Gyermekjóléti Központtal, 

• a pedagógia szakszolgálatokkal 

• szakértői bizottságokkal: 

o 3.Sz. Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsággal, 

o Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 
Központtal 

A felsorolt intézmények címjegyzéke az iskolatitkárnál megtalálható. A munkakapcsolat megszervezé-
séért, irányításáért az a-c) pontok esetében az igazgató, d-e) pontok esetében az igazgatóhelyettes a fele-
lős, az adott feladat igényeinek megfelelő rendszerességgel és formában. 
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Az iskola az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a 
következő intézményekkel és szervezetekkel: 

• az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával, 

• közművelődési és kulturális intézményekkel, színházakkal, könyvtárakkal, 

• a zeneiskolával, 

• sport intézményekkel (uszoda) 

A felsorolt intézmények címjegyzéke az iskolatitkárnál megtalálható. A munkakapcsolat megszervezé-
séért és felügyeletéért az igazgatóhelyettesek a felelősök 

VIII. 2. A pedagógiai szakszolgálatokkal történő kapcsolattartás 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-okta-
tási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

Az iskola együttműködik a szakszolgálatokkal a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakértői bizott-
sághoz irányításában, a szakértői vélemények felülvizsgálatának előkészítésében pedagógiai vélemény ké-
szítésével. Segíti a szakszolgálatokat az érintett szülőkkel történő kapcsolat kialakításában. 

A sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval együtt történő nevelését, oktatását az intézmény 
együttműködési megállapodás szabályozza (gondolom én…). A logopédiai, pszichológiai, utazó gyógype-
dagógiai és a gyógytestnevelési ellátás az intézmény szolgáltatási igényei, a szolgáltatási körbe tartozó 
jelzései alapján történik. 

Az együttműködési megállapodás célja a tanulók részére kötelezően biztosított egészségügyi és peda-
gógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megszervezéséhez szükséges 
szakember kijelölése, óraszámok megállapítása, és az ellátás biztosítására. 

Nevelési Tanácsadó segítségét a kollégákkal való konzultációk során szóban vagy írásban kérhetik 
az iskolánkba járó gyermekek ügyében. A beutalás bármely formájához a szülő írásbeli hozzájárulása szük-
séges. 

VIII. 3. A gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolattartás 

A gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb feladata a megelőző, védő és óvó tevékenység, azoknak a 
veszélyeztető helyzeteknek a feltárása, pedagógiai eszközökkel történő megszüntetése és csökkentése, 
melyek lehetetlenné tehetik a tanulók egészséges, jó irányú fejlődését, képességeik kibontakoztatását. 

Az intézmény közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, 
ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcso-
lódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményes ellátása érdekében az együttműködés kiterjed: 

• a veszélyeztetettség megelőzésére, megszüntetésére, 

• a tankötelezettség teljesítésére, 

• a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatások megállapítására, 

• a természetbeni ellátások biztosítására az arra rászorulóknál. 

Amennyiben az intézmény a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja meg-
szüntetni, vagy a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, 
vagy más, az ifjúságvédelem a családjogi területen működő szolgálattól, amely javaslatot tesz további in-
tézkedésekre. 
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Ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma egy tanévben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti 
a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálattal 
együttműködve a tanuló osztályfőnökének a bevonásával részt vesz az intézkedési terv megvalósításában, 
amelynek célja a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetése, a tanulói 
tankötelezettség teljesítése. 

A gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó személyekkel, hatóságokkal, 
intézményekkel kialakított együttműködés során az iskola részéről a kapcsolattartó a z alsós és a felsős 
intézményvezető helyettes. A munkakapcsolat működtetésének biztosítása az intézményvezető feladata 
és felelőssége. 

VIII. 4. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szol-
gáltatóval történő kapcsolattartás 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapo-
dást köt az iskola-egészségügyi szolgáltató vezetőjével. A tanulók test-lelki egészségi állapotának meg-
óvása, az egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megvalósítása érdekében az igazgatóhelyettes 
rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal, a védőnői hálózattal. 

A teljes körű egészég-fejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat közremű-
ködésével készíti el. 

A tanév egészségfejlesztési munkatervét a védőnő készíti el, az iskola-egészségügyi szolgálat vezetőjé-
nek és az igazgató jóváhagyásával. A védőnő az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tarthat, 
részt vesz az iskola egészségnevelési programjának megvalósításában. 

IX. Az intézményi ünnepélyek, megemlékezések rendje, a 
hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének meg-
őrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának kötelessége és felelőssége. A hagyományok ápolá-
sával kapcsolatos teendőket, az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időponto-
kat, valamint a szervezési felelősöket az intézményvezetés javaslatai alapján a nevelőtestület az éves mun-
katervben határozza meg. 

IX. 1. Az iskola hagyományos ünnepei és kulturális rendezvényei: 

Állami ünnepeink 

• október 6., az aradi vértanúk napja; 

• 1956. október 23-i megemlékezés; 

• a magyar kultúra napja; 

• megemlékezés az 1848-as forradalom évfordulójáról; 

• megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól - február 25.; 

• megemlékezés a holokauszt áldozatairól - április 16.; 

• Nemzeti összetartozás napja- június 4. 
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A tanévhez kötött intézményi ünnepeink, rendezvényeink: 

• tanévnyitó ünnepély, az első osztályosok fogadása; 

• ballagás; tanévzáró ünnepély 

• farsang, mikulás és karácsony; 

Alkalmi rendezvényeink: 

• jubileumi ünnepségsorozat 5 évenként az alapítás évfordulóján 

Iskolaszintű versenyek és rendezvények: 

• vers és prózamondó verseny; 

• szaktárgyi versenyek; 

• Kalandozások a könyvek birodalmában 

• rajzverseny 

• ének (hangszer) verseny 

• sportversenyek 

• Szemere tanulmányi versenyek 

• nyelvi versenyek 

Táborok: 

• nyári napközis tábor 

• Balatonszepezdi tábor 

• erdei iskola lehetőségtől függően 

• Aranyecset tábor 

Színház- és múzeumlátogatás, mozi 

Kiállítások a gyermekek által készített munkákból: 

• intézményi 

• kerületi szinten 

Közösségi tevékenységek: 

• papírgyűjtés 

• osztálytermek rendben tartása 

• az osztálytermek és az intézményi folyosó alkalmi díszítése (ballagás) 

Az iskola iskolarádiót működtet, melynek adásait hetente egy napon, az első szünetben hallgathatja 
meg a tanulói közösség. A műsorrendet az iskolarádió szerkesztősége állítja össze.  

Az intézmény tanévenként egy alkalommal jelenteti meg az iskolai évkönyvet. 
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IX. 2. A hagyományápolás külsőségei 

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és tanulók megjelenése kötelező. 
Ezeken az alkalmakon a tanulók számára kötelező ünnepi viselet: 

• lányok: sötét alj, fehér blúz; 

• fiúk: sötét színű nadrág, fehér ing. 

• Az ünnepi öltözéket kiegészíti a fiúknak kék színű nyakkendő, a lányoknak kék sál, melyen az iskola 
logója látható. 

A pedagógusoknak az alkalomhoz illő öltözék ajánlott. 

Az iskolai és az iskolán kívüli sportrendezvények hagyományos sportfelszerelése: 

• lányok-fiúk: fehér póló vagy sportnadrág, póló, fehér zokni, váltó sportcipő. 

X. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcso-
lattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munká-
jának segítésében 

X. 1. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

Az iskolában legalább öt azonos műveltségterületet, tantárgycsoportot vagy tantárgyat, illetőleg az 
azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Az intéz-
ményben tíz munkaközösség hozható létre. 

X. 2. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek 

• alsós mk. tagjai: az 1-4. évfolyam tanítói 

• napközis mk. tagjai: az 1-8. évfolyamon napközis/tanszobai feladatot ellátó pedagógusok 

• osztályfőnöki mk. tagjai: az 5-8. évfolyam osztályfőnökei 

• természettudományos mk. tagjai: az 5-8. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, föld-
rajzot, természetismeretet és informatikát tanító pedagógusok 

• humán mk. tagjai: az 5-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, vizuális 
kultúra, honismeret, ének-zene, testnevelés tantárgyakat tanító pedagógusok és az iskola könyv-
tárosa 

• gyógypedagógusok mk. az 1-8. évfolyamon gyógypedagógiai munkát végző gyógypedagógusok. 

X. 3. A munkaközösség-vezető megbízásának módja 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének ki-
kérésével az igazgató bíz meg legfeljebb 5 évre. A munkaközösség-vezetők munkájukat a munkaköri leírá-
suknak megfelelően végzik. 

X. 4. A szakmai munkaközösségek működési rendje, véleménye-
zési és döntési jogköre 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. 
Döntenek: 

• saját működési rendjükről és programjukról. 
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• szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

• az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

Szakterületüket érintően véleményezik az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, 
javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 

A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően -ki kell kérni: 

• a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

• az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmá-
nyi segédletek kiválasztásához, 

• az intézményi belső vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához. Véleményük figyelembe 
vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

A szakmai munkaközösségek egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Munkaprogramjuk 
meghatározásakor figyelembe veszik az iskolai pedagógiai programot és helyi tantervet, az iskola éves 
munkatervét, a munkaközösség tagjainak javaslatait. 

X. 5. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön 
belül 

• segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaközösségi munkaterv, valamint a 
munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítésében, 

• véleményt adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, 

• koordinálják az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, javítják minőségét, színvonalát, 

• az iskola fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhetnek, 

• fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek 
a fejlesztési irányokra, 

• végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyo-
lítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

• a Pedagógiai program alapján kialakítják az egységes követelményrendszert. rendszeresen — tan-
évenként a munkatervükben meghatározott gyakorisággal — megbeszélést (bemutató foglalko-
zást) tartanak, 

• részt vesznek a pedagógusok munkájának értékelésében, minősítésében, 

• támogatják, és alkotó módon segítik a pályakezdő pedagógusokat, 

• az ellenőrzési terv szerint részt vesznek az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzé-
sében. 
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XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az illetékes iskola-egészségügyi szolgálat 

vezetője által megbízott gyermekorvos, illetve védőnő végzi. 

XI. 1. Gyermekorvosi ellátás 

Intézményünkben az előírt kötelező orvosi vizsgálatokat az iskola-egészségügyi szolgálat által megbí-
zott gyermekorvos végzi az iskola épületében kialakított orvosi rendelőben tanévenként meghatározott 
napokon és időpontban. 

Heti rendszerességgel tanévenként meghatározott napokon és időpontban - védőnő fogadja a tanuló-
kat egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A rendelési idő az iskola hirdetőtábláján és az orvosi rend-
elő ajtaján kerül kihirdetésre. A rendelés időpontjában kerül sor a tanulók egészségügyi állapotának ellen-
őrzésére és szűrésére. 

Az ellátás kiterjed évenként legalább egyszeri alkalommal: 

• a tanulók évfolyamonkénti vizsgálatára és szűrésére, 

• a könnyített és gyógytestnevelés szűrésére és besorolására, 

• a kötelező védőoltások biztosítására, 

• szemészet a színlátás és látásélesség vizsgálatára, 

• a gyermekek belgyógyászati vizsgálatára, 

• a tanulók fizikai állapotának mérése, 

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók orvosi vizsgálata, 

• a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálata évente egy alkalommal, illetve szükség szerint. 

Az orvosi vizsgálatok időpontját az iskolaorvos és a védőnő az igazgatóval előzetesen egyezteti. Az 
orvosi vizsgálatokról a gyermekorvosnak és a védőnőnek nyilvántartást kell vezetnie. 

Az iskolaorvos és a védőnő az általánosítható tapasztalatokról tanévenként egyszer tájékoztatja az in-
tézményvezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat az intézmény lehető-
ségei szerint megvalósítja. 

XI. 2. Gyermekfogászat 

Az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók évente legalább egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton 
vesznek részt, melyhez az iskola nevelői kísérést és felügyeletet biztosít. A fogászati szűrés eredményéről 
a szülők írásbeli tájékoztatást kapnak. A gyermekek fogászati kezelése a rendelőintézetében szülői kísé-
rettel zajlik. A szűrővizsgálatok elvégzéséhez az osztályfőnök beszerzi a szülők nyilatkozatát, amelyben 
hozzájárul a vizsgálat elvégzéséhez. 

XI. 3. Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés az iskolai testi nevelés, fejlesztés egyik formája. A gyógytestnevelés foglalkozás 
helyszíne nem az iskolában van. Gyógytestnevelésre orvosi szakvélemény és igazolás alapján kap beosz-
tást a tanuló, ahol megjelenése és aktív részvétele kötelező. A gyógytestnevelés során szerzett érdemje-
gyek beszámítanak a tanuló félévi és év végi minősítésének meghatározásába. 
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XII. Intézményi védő, óvó előírások 
Az iskola a Házirendben határozza meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az is-

kolában való, valamint az intézmény által szervezett iskolán kívüli foglalkozások során kötelezően meg kell 
tartaniuk. 

XII. 1. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére 
irányuló eljárásrend 

Az egészséget nem veszélyeztető, a biztonságos tanulás követelményeinek megvalósítása az intézmény 
feladata. Iskolánkban olyan környezetet teremtünk, amely alkalmas az egészség- és baleset-biztonsággal 
kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására. 

• Az intézmény vezetése, munkatársai (pedagógus, nem pedagógus beosztású dolgozó) a maga te-
rületén köteles megtenni minden szükséges intézkedést a tanulók biztonsága és egészségvédelme 
érdekében. 

• A tanulók számára minden tanév elején, illetve iskolán kívüli programok megkezdése előtt baleset-
védelmi oktatást tartunk. 

• A tanórai és az egyéb foglalkozások során ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi 
környezet megteremtésének készségét, a baleset-megelőzési ismeretek elsajátítását, fejleszteni 
kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 

• Valamennyi nevelő kötelessége meggyőződni arról, hogy a tanulási környezet megfelel-e a bizton-
sági követelményeknek, illetve a tanulók ismerik és megtartják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 

• Az intézmény vezetője, valamint az üzemeltetési vezető baleset és munkavédelmi bejárás során 
ellenőrzi, hogy a tanulási környezet és munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. 

• Biztosítani kell az osztálytermek, szaktantermek, tornatermek, öltözők, az iskolaudvar, valamint a 
mellékhelyiségek rendeltetésszerű használhatóságát, tisztaságát, megfelelő higiénés állapotát, 
szükség szerinti karbantartását, javítását, a védőeszközök pótlását. 

• Az intézmény vezetése rendszeresen ellenőrzi, hogy a pedagógusok, a nem pedagógus beosztású 
dolgozók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 

• Az osztálytermek, szaktantermek kialakításánál, a tanulói és tanári taneszközök megválasztásánál 
figyelembe vesszük a tanulók fizikumából, életkorából fakadó sajátosságokat. A tanulás körülmé-
nyeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő eszközöket, 
munkaeszközöket kell biztosítani a tanulók részére. 

• Az intézmény vezetése a pedagógus, nem pedagógus beosztású dolgozó tudomására jutott rend-
ellenességet, illetve az egészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzésével kapcsola-
tos bejelentését haladéktalanul kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket megteszi. 

• A tanulói baleseteket és az esetleges iskolai foglalkoztatással összefüggésbe hozható megbetege-
déseket ki kell vizsgálni, azt követően a bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni. 

• Az intézmény vezetése veszély esetén köteles megtenni minden indokolt intézkedést az iskola he-
lyiségeinek kiürítésére. 

A tanulók az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit csak tanári felügyelet mellett használhatják. 
Az elektromos eszközöket nem, számítógépet, interaktív táblát a tanulók csak pedagógus felügyelete 
mellett használhatják. A tanulók által nem, vagy használható gépek, eszközök listáját a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 170.§-a tartalmazza. 
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XII. 2. Az intézmény baleset-megelőzési tevékenysége 

XII. 2. 1. Az iskola vezetőjének feladatai a tanulóbalesetek 
megelőzésében 

Az iskola valamennyi dolgozója köteles tanévenként egy alkalommal munka- és tűzvédelmi oktatásban 
részt venni. Az intézmény igazgatója az oktatást munka- és tűzvédelmi szakember közreműködésével a 
bejárós időszakban szervezi meg. 

Az iskolai nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanuló-
balesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény Tűz- és Munkavédelmi sza-
bályzata, a Házirend tartalmazza. A szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása az intéz-
ményvezető felelőssége. 

Az intézmény vezetője gondoskodik az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeiről, azt 
munkavédelmi ellenőrzések keretében ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék rendjét és az ellenőrzésbe be-
vont személyeket az intézmény Munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

Az iskolaépület biztonságos elhagyása érdekében kiürítési próba gyakorlatot rendel el munka-és tűzvé-
delmi szakember közreműködésével tanévenként. A kiürítési gyakorlatról jegyzőkönyv készül. 

Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelő-
zésére. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizs-
gálathoz előzetesen Baleseti naplóba kell feljegyezni a történteket. A vizsgálat során tisztázni kell a bal-
esetet 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 intézke-
déseket végre kell hajtani. 

XII. 2. 2. A pedagógusok feladatai az intézményi baleset-megelőzésben 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi 
épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat, viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és az egyéb foglalkozásokon, ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bí-
zott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, a balesetvédelmi, 
baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

A nevelőknek ki kell oktatni a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórai, 
vagy egyéb program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges 
rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

A nevelőknek minden esetben visszakérdezéssel kell meggyőződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-
e a szükséges ismereteket. 

Az osztályfőnök feladata, hogy osztályfőnöki órák keretében ismertesse a tanulókkal: 

• az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

• az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

• a különféle iskolai foglalkozásokon tiltott és elvárható magatartásformákat. 

A tanulói balesetek megelőzése érdekében a tanév első tanítási napján az osztályfőnök kötelessége a 
tanulók általános balesetvédelmi oktatása. 
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Ennek során ismertetni kell: 

• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

• a Házirend balesetvédelmi előírásait, 

• rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor 
szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 

Az oktatás tényét az osztálynaplóban és a tanuló Tájékoztató füzetében kell rögzíteni. A szülőket a 
tanév első szülői értekezletén tájékoztatni kell, a balesetvédelmi oktatásról. 

Speciális balesetvédelmi oktatást kell tartani a tanév első szaktárgyi óráján: 

• testnevelés 

• informatika 

• fizika, kémia tantárgyakból. 

A speciális balesetvédelmi oktatás tényének dokumentálása az osztálynaplóban és a tanuló Tájékoz-
tató füzetében történik. 

Külön fel kell hívni a tanulók figyelmét az iskolán kívül elvárt magatartásra, a várható veszélyforrásokra 
az iskolán kívüli közös programok előtt: 

• táborozás, kirándulás, 

• tanulmányi séta, 

• különböző oktatási- és kulturális intézményekben tett látogatások. 

XII. 2. 3. Az iskola munkatársainak feladatai a tanulóbalesetek megelő-
zése érdekében 

Az intézmény minden dolgozójának ismernie kell, és be kell tartania az iskolai Munkavédelmi szabály-
zat, valamint a Tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai 
közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadja, valamint ha észleli, hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szük-
séges intézkedéseket megtegye. 

XII. 3. A bekövetkezett tanulói balesetek esetére vonatkozó 
szabályok 

Tanulóbaleset, minden olyan baleset, amely a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, 
amikor az intézmény felügyelete alatt áll. 

XII. 3. 1. A pedagógusok feladatai tanulóbaleset esetén 

A tanulót ért rosszullét, sérülés, baleset esetén a tanuló felügyeletét ellátó nevelő köteles haladékta-
lanul elvégezni: 

• az elsősegélynyújtást, 

• az elsősegélynyújtást követően, ha szükséges orvost hívni, vagy a mentőket értesíteni, 

• a tanuló szülőjét értesíteni, 

• a balesetet, sérülést, rosszullétet okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megszüntetni, 
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• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának, a felelős ve-
zetőnek. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. 
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő nevelő csak azt teheti a sérülttel, amihez 
ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost vagy a mentőket 
kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az iskolában tartózkodás ideje alatt a tanulót ért bármilyen sérülést, balesetet a felügyeletet ellátó 
pedagógusnak 24 órán belül — az erre a célra rendszeresített adatlapon (jegyzőkönyvben/baleseti nap-
lóban) — kell bejelenteni az intézményvezetőnek. Ugyanez vonatkozik az iskolán kívüli, de az iskola által 
szervezett és felügyelt programokra is. 

XII. 3. 2. A tanulóbalesettel kapcsolatos intézményvezetői feladatok 

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 vizs-
gálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdeké-
ben, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulói balesetek nyilvántartása, jelentése, kivizs-
gálása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 168.§ (2)-(6), (9) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény-
vezető feladata és felelőssége. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni: 

• Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

• A baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha 
erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a 
kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell kül-
deni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papír-
alapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülő-
nek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet 
befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló 
adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - azonnal bejelenti az intézmény 
fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező sze-
mélyt kell bevonni. Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

• a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven 
napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), 

• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

• a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását 
okozza. 
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XII. 4. Rendkívüli esemény bekövetkeztében alkalmazott intéz-
ményi eljárásrend 

Rendkívülinek minősül minden olyan előre nem látható esemény, amely az iskola rendeltetésszerű mű-
ködését és feladatának ellátását, az iskola tanulóinak, dolgozóinak biztonságát és egészségét veszélyez-
teti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• a természeti csapások, a rendkívüli időjárás (pl. szmog és UV riadó) 

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés 

Szmog és UV riadó esetén a Jegyzői, valamint az ezekre az esetekre kidolgozott igazgatói utasítás az 
irányadó. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tar-
tózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt 
azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• az iskola igazgatója, 

• igazgatóhelyettesek 

A rendkívüli eseményekről azonnal értesíteni kell: 

• az intézmény fenntartóját, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbantással történő fenyegetés esetén az V. kerületi rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

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

Rendkívüli esemény esetén az intézmény vezetője intézkedik: 

• az iskola épületének a kiürítéséről, 

• a tanulók átmeneti vagy tartós felügyeletének, elhelyezésének megoldásáról, 

• a további tanítás lehetőségének biztosításáról, 

• szükség esetén a rendkívüli szünet elrendeléséről, a kieső tanítási napok pótlásáról. 

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a bejelentést vevő köteles értesíteni az igazgatót vagy 
igazgatóhelyettest, illetve az intézményben tartózkodó ügyeletes vezetőt. 

Az intézmény nyitvatartási idején túl illetve munkaszüneti napon ez a bentlakó gondnok feladata. 

Az ügyeletes vezető feladata: 

• a rendőrség/tűzszerészek értesítése 107 telefonszámon; 

• ezt követően az osztályok értesítése osztályonként csoportok, és/vagy a bent tartózkodó szemé-
lyek értesítése; 

• a rendkívüli esemény tartalmának közlése. 
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Az intézményi riasztást követően a tennivalók a következők: 

• A gondnok, illetve az ügyeletes portai dolgozó gondoskodik. 

• az épület kijáratainak nyitásáról, ellenőrzi a kivonulási utakat. 

• ellenőrzi, hogy az öltözőszekrények és a tantermek nyitva legyenek, gondoskodik az ablakok bezá-
rásáról, 

• közművezetékek elzárásáról, az áramszolgáltatás kikapcsolásáról, 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett területről történő kivezetéséért és a kijelölt területen történő 
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást 
tartó nevelő a felelős. Az iskola épületét a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó és bombari-
adó terv mellékleteiben található Kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoporttal foglalkozó nevelő feladata: 

• bombariadó esetén összerakatja a tanulók felszerelését (táska, ruházat), amelyet mindenki magá-
val visz, 

• megszámolja a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a 
tanulókat, 

• ellenőrzi nem maradt-e estlegesen az iskola épületében, tanteremben valamelyik tanuló, 

• az osztálynaplót magához veszi, 

• gondoskodik a tűzriadó és bombariadó terv mellékleteiben található Kiürítési terv végrehajtásáról. 

Az iskola igazgatója vagy az általa kijelölt személy az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító 
szerv vezetőjét tájékoztatja: 

• a rendkívüli esemény óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett terület jellemzőiről, 

• az épületben található veszélyes anyagokról, 

• a közművezetékek helyéről, 

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, katasztrófa-elhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, katasztrófa-
elhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcso-
latban, utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

Az osztályok a kivonulást követően az őszi és a tavaszi időszakban (jó idő esetén) az udvaron, a környező 
játszótereken várják meg az átvizsgálás végét. Téli és/vagy esős időjárás esetén a Kálmán Imre utcai tor-
nateremben várják meg az átvizsgálás végét. 

A bombariadó, illetve tűzriadó esetén követendő eljárás begyakorlása érdekében — az épület elha-
gyásáig — évente egy alkalommal „próbariasztást” kell tartani. Elrendelése az intézményvezető hatás-
köre. 

A bombariadó miatt kieső tanítási órák pótlása — az érvényes miniszteri rendelet értelmében — mun-
kaszüneti napon történik. 

A tűz- és bombariadó esetén szükséges részletes teendőket az intézmény Tűzvédelmi szabályzata tar-
talmazza, mely előírásai az intézmény minden dolgozójára és tanulójára kötelező érvényűek. 
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A tűz- és bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 
évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

A tűz- és bombariadó terve lezárt borítékban az iskolatitkári irodában kerül elhelyezésre. 

XIII. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a tájékoz-
tatás és megismerés rendje 

Az intézményben a Közzétételi szabályzat szerint a Pedagógiai program, a Szervezeti és működési sza-
bályzat, a Házirend nyilvános. Az intézményhasználók kérésére az intézmény nyitva tartási idejében ren-
delkezésre bocsátja azokat, szükség esetén segíti annak értelmezését. Az iskolai honlapon - http://szbg.hu 
- a Pedagógia program, az SZMSZ és a Házirend rövidített formában megtekinthető. 

Az iskola Pedagógiai programjának, Szervezeti és működési szabályzatának, és Házirendjének egy-egy 
példánya az iskolai könyvtárban is elhelyezésre kerül. Kérésre helyben olvasható a könyvtár nyitvatartási 
idejében előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetése után. A felmerülő kérdésekre választ az iskolave-
zetés tagjai és/vagy az osztályfőnök a fogadóóráikon adnak. 

XIV. A szülői szervezetet megillető véleményezési jogkör 
A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján véleményezési jog illeti meg. A szülői szervezet 

véleményezi: 

• az iskola pedagógiai programját, 

• házirendjét, 

• munkatervét. 

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, ha isko-
laszék nem működik. 

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ vagy magasabb jogszabály véleménye-
zési jogot biztosít, a véleményezési jogkör gyakorlását az igazgató írásos anyagok átadásával biztosítja. 
Az iskola a szülői szervezet véleményezési jogkörének gyakorlásához: 

• Nyilvánosságra hozza a pedagógiai programot, SZMSZ-t, a házirendet. 

• A szülőket az első szülői értekezleten az osztályfőnökök, a szaktanárok fogadóóráikon tájékoztat-
ják intézmény működéséről, tanév rendjéről, Házirendről, a pedagógiai programról, a tantervi kö-
vetelményekről. 

• A kötelezően előírt taneszközökről, tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, ruházati és más fel-
szerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő-oktató munkához szükséges lesz, a májusi 
szülői értekezleten az osztályfőnökök tájékoztatják, intézményünk honlapján közzé tesszük. 

• Beiratkozáskor átadja a házirend egy példányát. 

• Tájékoztatást ad a házirend érdemi változása esetén. 

• Tájékoztatást ad a használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. 

• Közzé teszi legkésőbb június 15-ig a könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott 
olvasmányok jegyzékét. 

  

http://szbg.hu/
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XVI. A fegyelmi eljárás szabályai 
A tanulók kötelességeit és jogait a Nktv. 45-47. §-ai, valamint a 120/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22-

25. §-ai szabályozzák. A kötelességek és jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat az iskolai 
Házirend tartalmazza. 

XVI. 1. A tanulók fegyelmi felelőssége 

Az iskolánkba járó tanulók kötelessége, hogy 

• részt vegyen a kötelező és a választott tanórákon, illetve egyéb foglalkozásokon 

• eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően 
- tanulmányi kötelezettségének, 

• megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó 
területek használati rendjét, a Házirend és az iskola egyéb szabályzatainak előírásait 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészség-
ügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, to-
vábbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 
saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet 
vagy balesetet észlelt, 

• megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 
eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

• az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

• megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi a tanulóval szemben fegyelmi eljárás indítható 
a vétség elkövetésétől számított három hónapon belül. A tanulóra írásbeli határozattal fegyelmi büntetés 
szabható ki, ha: 

• a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek megszegése, 

• a kötelezettségszegés súlyos foka, 

• a vétkesség egyidejűleg fennáll. 

XVI. 2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Az egyeztető eljáráscélja: 

• a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

• értékelése, 

• ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sértett közötti megállapodás létrehozása a 
sérelem orvoslása érdekében. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, valamint kötelességszegéssel 
gyanúsított tanuló és szülei egyetértenek. 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülei 
figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. 
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A tanuló szülője - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, 
ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefoly-
tatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezéstől számított tizenöt napon belül 
az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

Harmadszori kötelességszegés esetén az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkal-
mazását elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett szülője nem kérte a 
fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megálla-
pításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vi-
tatni, továbbá a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 
biztosítása (terem, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 
Az egyeztető eljárást olyan felnőtt személy - közvetítő - vezetheti, akit mind a sértett, mind a kötelesség-
szegő elfogad. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az 
érdekelt feleknek. Az egyeztetés levezetésére felkérhető az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője. 

XVI. 3. A fegyelmi eljárás szabályai 

Az intézményben lefolytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 
Iskolánkban az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület. Dönt a tanulók fegyelmi ügyeiben 
való eljárás megindításáról, lefolytatásáról, a kötelességszegés elbírálásával a fegyelmi büntetés megho-
zataláról. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért iskola igazgatója a felelős. A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi 
bizottság folytatja le: 

• állandó tagjai: az iskola igazgatója, az igazgatóhelyettes, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

• változó tagjai: a tanuló osztályfőnöke és az a két pedagógus, aki a tanulót a heti legmagasabb óra-
számban tanítja. 

XVI. 3. 1. Értesítési kötelezettség 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével értesíteni kell 
a tanulót, a tanuló szülőjét. Az értesítésben meg kell jelölni: 

• a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, 

• tájékoztatást arról, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő, a törvényes 
képviselő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. 

Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő, a törvényes képviselő külön-külön a 
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

XVI. 3. 2. Részvétel a fegyelmi eljárásban 

A fegyelmi eljárásban a tanuló szülője mindig részt vehet, a tanulót és a szülőt meghatalmazott is kép-
viselheti. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti. 
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XVI. 3. 3. A fegyelmi tárgyalás 

Ha a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, illetve a meghallgatás 
során a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, 
tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni. 
Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, a törvényes képviselő az üggyel 
kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban a fegyelmi jogkör gyakorlója a tanuló, illetve a szülő kérésére a 
nyilvánosságot korlátozhatja, kizárhatja. A tárgyalásra meghívást kapnak a kötelezettségszegő tanuló pe-
dagógusai is. 

A fegyelmi tárgyalás levezető elnöke a tanulót tanító nevelők egyik megválasztott tagja. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell 
a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyv készül, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás he-
lyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapítá-
sait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha 
azt a tanuló, a szülő, a törvényes képviselő kéri. 

XVI. 3. 4. A bizonyítás 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés 
elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól. A fegyelmi 
eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 
Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást foly-
tat le. 

Bizonyítási eszközök különösen: 

• a tanuló és a szülő nyilatkozata, 

• az irat, 

• a tanúvallomás, 

• a szemle és a szakértői vélemény. 

XVI. 3. 5. A fegyelmi határozat 

A fegyelmi eljárás határozattal zárul. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írás-
ban meg kell küldeni a tanulónak, a tanuló szülőjének, törvényes képviselőjének 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a 
határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé 
teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elha-
laszthatja. 

A fegyelmi határozat 

• rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, 
a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljá-
rást megindító kérelmi jogra való utalást. 
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• indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjául 
szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizo-
nyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó 
aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. 

A határozatot a fegyelmi bizottság levezető elnöke, valamint az igazgató írja alá. 

XVI. 4. A fegyelmi vétséget elkövető tanulóval szemben kiszabható 
fegyelmi büntetés 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 
súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a hozza az iskolai 
diákönkormányzat véleményének kikérésével. 
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A fe-
gyelmi büntetés lehet: 

• megrovás, 

• szigorú megrovás, 

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

• kizárás az iskolából. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, 
ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat megkül-
dését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

Az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, ill. a kizárás az iskolából fegyelmi büntetés csak 
rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a 
tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 
tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni 
számára. 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi 
osztályzatokat megállapították. 

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló 
átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. 

XVI. 5. A fegyelmi büntetés hatálya 

A tanuló a megrovás és szigorúmegrovás kivételével fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

• 6 hónapnál: meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

• 12 hónapnál: áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba esetében. 

A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető. 
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XVI. 6. A fegyelmi eljárás jogorvoslati eljárásának szabályai 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be fellebbezést. A felleb-
bezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakor-
lójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gya-
korlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlójához. 

A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakor-
lójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

A másodfokú fegyelmi döntés meghozatala során a kormánymegbízott jár el. A másodfokú fegyelmi 
döntés ellen jogorvoslatra bírósági eljárás keretében van mód. 

XVI. 7. A fegyelmi eljárás megszüntetése 

A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy a köteles-
ségszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál 
hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 

XVII. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvá-
nyok hitelesítésének és tárolásának rendje 

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell nyomtatni. 
A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 
rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt 
irat.) 

Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója végezheti 
el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. Kezelése az Ügyviteli és 
iratkezelési szabályzatnak megfelelően történik. 

Az elektronikus iratokat az iskola az iskolatitkár számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni. Az 
iskolatitkár számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és megsemmisítése 
az általános szabályok szerint történik. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az intézményi rend-
szergazda segítségével az iskolatitkár a felelős 

Az intézmény a köznevelési információs rendszerbe elektronikusan adatokat szolgáltat, és tart nyilván. 
Az adatokat és az okiratokat a KIR felületen keresztül fokozott biztonsági aláírással kell megküldeni. 
Amennyiben a KIR rendszerében a hitelesítés nem megoldott, az Oktatási Hivatal által meghatározott mó-
don kell a KIR internetes felületén rögzíteni az adatokat, majd a rögzített adatokat kell megküldeni a KIR 
részére. 
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XVIII. Az iskolai egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, 
időkerete 

XVIII. 1. Az iskolában szervezett egyéb foglalkozások célja 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 
foglalkozást szervez, amely a tanulók fejlődését szolgálja. Az intézményben az alábbi egyéb foglalkozási 
formák működnek: 

• napközi otthon, 

• tanulószoba, 

• szakkör, 

• tömegsport foglalkozás, 

• énekkar, 

• tanulmányi és sportversenyek, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti 
verseny, 

• differenciált egyéni foglalkozás: tehetséggondozás, korrepetálás, 

• könyvtári foglalkozás. 

XVIII. 2. Az egyéb foglalkozások tanórán kívüli szervezeti formái, 
időkeretei 

Az egyéb foglalkozások időkereteit tanévenként szabályozzuk a tantárgyfelosztással összhangban. A 
tanórán kívüli foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát 
minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzítjük. 

XVIII. 2. 1. Napközi otthon 

Az iskola 1-4. évfolyamon az egész napos iskolai nevelés-oktatást igénybe vevő tanulók mellett gon-
doskodik azon tanulók ellátásáról is, akiknek szülei nem kívánják ezt az ellátást igénybe venni. Napközi 
otthon alsó tagozaton minden nem egész napos foglalkozási rendben szervezett osztályban, a felső tago-
zaton, az 5-8. évfolyamon működhet a napközis, ill. tanszobai foglalkozások időkeretére biztosított órake-
retek felhasználásával. A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti működtetés. 

A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik. 

A nyári szünetben az 1-4. évfolyamos tanulók számára - előzetes igénylés alapján - kerületi napközis 
tábor működik. A téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon a felügyeletet 
igénylő tanulók számára a napközis csoportok összevonhatók. 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók óra-
rendjéhez igazodva kezdődik, és legfeljebb 17 óráig tart.  

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet 
a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában –az eltávozásra az igazgató 
vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 
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XVIII. 2. 2. Tanulószoba 

A tanulószoba szervezése elsősorban a 7-8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi időszakban 
13.30 órától 16.00 óráig az erre a célra kijelölt tantermekben működik. A tanulószobai foglalkozást tartó 
tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag 
elsajátításában, a következő tanítási napra történő felkészülésben. Külön gondot fordítunk a kiemelt fi-
gyelmet igénylő tanulókra. 

XVIII. 2. 3. A szakkörök 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével, elsősorban a tehetséggondozás és a kerületi tanul-
mányi versenyekre történő felkészítés érdekében a tanulók érdeklődésétől függően, az iskola lehetősége-
inek figyelembe vételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján az iskola hirdeti meg. (Tanulók és a 
szülők is kezdeményezhetik szakkör szervezését.) 

A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak a 
tantárgyfelosztásban rögzítettek szerint. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. 
A látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működtetéséért. 
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe jegyez 
be. A jelentkezés egész évre szól. 

A foglalkozás időtartama heti minimum 1 óra (45 perc), maximum 90 perc (a szakkör jellegétől füg-
gően). A szakköri foglalkozás időtartama a tematika alapján összevonható. 

XVIII. 2. 4. Egyéni foglalkozás 

A felzárkóztató foglalkozás célja: 

• az 1-4. évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése, 

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, 

• a kiemelten tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, 

• a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók habilitációja, rehabilitációja. 

Az egyéni foglalkozást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az alsó tagozaton az egyéni foglal-
kozás órarendi órákat követően szervezhető. A felső tagozaton az egyéni foglalkozás, az egyes tanulók 
vagy azok csoportjának differenciált foglalkoztatása tantárgyanként a szaktanárok javaslata alapján törté-
nik. A felső tagozaton az egyéni foglalkozásokat a tanítási órák után, ill. a főétkezésre fordított idő figye-
lembe vételével kell megszervezni. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális ver-
senyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a 
szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok felelősek. 

A felzárkóztató foglalkozásokra a tanítók és a szaktanárok tanulmányi eredményeik, képességeik, tel-
jesítményük alapján jelölik ki a tanulókat. A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulóknak kötelező a 
foglalkozáson részt venni. 

XVIII. 2. 5. Sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs 
foglalkozásai 

Az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményben megfogalma-
zott fejlesztési területen habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt utazó gyógypedagó-
giai szolgáltatás keretében, valamint az intézményben alkalmazott gyógypedagógus közreműködésével. 
A foglalkozások a tanulók számára kötelezőek, a mulasztás a tanulónak igazolnia kell. 
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XVIII. 2. 6. Egyéb rendezvények tartása 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében min-
den tanévben két alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. Az osztálykirándu-
lások időpontját az iskola éves munkaterve rögzíti. A kirándulás tervezett helyét és idejét az osztályfőnöki 
feladatterv tartalmazza. A kirándulás költségeit a szülőknek kell fedezniük. 

A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés érdekében az intézmény az alábbi egyéb foglalkozásokat 
szervezi: 

• közművelődési intézmények látogatása, 

• színház-, múzeum-, kiállítás látogatás, 

• kirándulás, túra, táborozás. 

A tanulók részvétele a foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola tanulóközösségei (osztályok, szakkörök) egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű 
rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény vezetőségének. Az engedélyezett ren-
dezvényeken biztosítani kell a pedagógusi részvételt. A tanulók részvétele a foglalkozásokon önkéntes, a 
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

XVIII. 2. 7. Az iskolai tömegsport foglalkozás 

Amennyiben igény van rá, a tantárgyfelosztásban megadott órakeretek között szerveződik, oly módon, 
hogy biztosítva legyen a tanulók számára rendszeres testmozgás lehetősége. 

Az iskolai tömegsport foglalkozáshelyszíne az őszi és tavaszi időszakban főként a sportudvar, télen a 
tornaterem. Az iskolai tömegsport foglalkozás testnevelő tanár vagy a tömegsport foglalkozást vezető ne-
velő felügyelete mellett, az általa összeállított program szerint történik. 

XVIII. 3. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó 
szabályok 

A foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, a nevelői igényeket a lehetőségek szerint kell 
figyelembe venni. A foglalkozásra történő tanulói jelentkezés önkéntes. A jelentkezés a tanév elején tör-
ténik, és egy tanévre szól. 

A foglalkozásvezetőket az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján vég-
zik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. A megbízást ellátók szakma-
ilag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör stb. működéséért. A foglalkozásokra 
előre meghatározott éves munkaprogramot dolgoznak ki, melyet az igazgatóhelyettes, illetve a tago-
zatvezető hagy jóvá. 

A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, me-
lyek időpontját az iskola éves munkaterve, valamint a munkaközösségek éves feladatterve rögzíti, az iskolai 
versenynaptár rögzíti. A tanulók iskolán kívüli tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken való 
részvételét az iskola igazgatója engedélyezi. A kerületi, területi és országos fordulóra továbbjutott tanu-
lókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 

XVIII. 4. Hit- és erkölcstanoktatás 

Az iskola együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal a hit- és erkölcstanoktatás meg-
szervezésében. Az iskola szükség esetén tantermet biztosít a hit- és erkölcstanoktatáshoz, ennek időpont-
ját a területileg illetékes történelmi egyház jogi személyével egyezteti. Az intézményben tartott hit- és 
erkölcstanoktatást az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi, aki felelős az intézmény Szervezeti 
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és működési szabályzatának, Házirendjének betartásáért. 

Hit- és erkölcstanoktatás eljárásrendje: 

Az iskola igazgatója kijelöli azt a március1. és március14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi sze-
mély beleértve annak belső egyházi jogi személyét is-írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást 
adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény 
esetén a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg. 

Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli az egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi 
jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. 

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igaz-
gatónak biztosítania kell, az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit-és erkölcstanoktatás-
hoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerésének lehetőségét a szülők részére. 

Az igazgató a beiratkozást megelőzően március 16. és március 31. között, az egyházi jogi személytől 
kapott tájékoztatás alapján, az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a kö-
vetkező tanévben a hit-és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését 
és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről 
értesíti az egyházi jogi személyt. 

Az igazgató az iskolai könyvtárban hozzáférhetővé teszi az egyházi jogi személy által rendelkezésére bo-
csátott hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a 
tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstanoktatás munkamódszerét. 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is 
a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit-és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezelés-
hez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy 
 

• valamely a hit-és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett 
hit- és erkölcstanoktatást, vagy 

• az erkölcstanoktatást igényli a gyermeke számára. 
 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő 
önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit-és erkölcs-
tanoktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az igaz-
gató írásban értesíti a szülő által megjelölt egyházi jogi személyképviselőjét. 

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi személy vagy megke-
resett egyházi jogi személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára erkölcs-
tanoktatást szervez. 

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg 
ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi 
személynek átadja. 

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi 
személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek- igénye esetén-hit-és erkölcstanoktatással kapcsolatban tá-
jékoztatást nyújthat. 

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igaz-
gatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit-és erkölcstanoktatás-
hoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét. 

A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott 
képviselőjének átadja az érintett egyház által szervezett hit-és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók 
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bekezdése szerinti adatait. 

Az adatok átadását követő hét napon belül egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon 
egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstanoktatás iránti igényről a szülők nyilat-
koztak, és amelyek a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállalták. 

A Hit- és erkölcstanoktatás szervezésekor figyelembe kell venni, hogy: 
 

• a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók, 

• az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstanórákat elsősorban az erkölcstanórák számára az 
órarendben meghatározott időben kell megtartani. 

 

Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstanórával egyidejűleg a hit-és erkölcstanórát nem tudja 
megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy 
képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstanórákat az egyházi j ogi személy más idő-
pontban, vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

A hit- és erkölcstanoktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június30-ig tájékoztatja a 
fenntartót. 

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és az egyházi jogi 
személy képviselőjével egyeztet és eredményeként a hit- és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatá-
rozott csoportbeosztást. 

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit-és erkölcstan tan-
tárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-
áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. 

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon er-
kölcstan helyett hit-és erkölcstan, vagy más egyházi jogi személy által tartott hit-és erkölcstanoktatást 
választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstanoktatást folytató 
egyházi jogi személy határozza meg. 

Ha az iskola azNkt.35.§(3), (4) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettségét, vagy hit- és er-
kölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó előírt kötelezettségét nem teljesíti, 
a fenntartója az egyházi jogi személy kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés 
kialakításáról és a feltételek biztosításáról. 

Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyette-
sítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstanórán résztvevő tanulók felügyeletéről gondoskodni. 

XVIII. 5. Az iskolában vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett szemé-
lyek köre 

Az intézményben vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közalkalmazott, aki a 2007. évi CLII. törvény 
értelmében feladatainak ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében javaslat-
tételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek az intéz-
ményben 

• az igazgató, 

• az igazgatóhelyettesek 

A vagyonnyilatkozat megtételének esedékessége a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás 
létrejötte a munkakör vagy feladatkör keletkezését vagy megszűnését követő 30 napon belül. Ha a köte-
lezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, a kötelezettet írásban fel kell szólítani arra, hogy e kötelezettségét a 



A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 

63 

felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse. Ha ez a határidő eredménytelenül telik 
el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a 
kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni. Az, aki megtagadja a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítését, nem foglalkoztatható tovább. 

Az intézményben az igazgatói, az igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó közalkalmazottak ötévenként 
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség együtt járó beosztás, mun-
kakör fennállása alatt, illetve az ilyen kötelezettséggel együtt járó feladat ellátási kötelezettség meglété-
nek ideje alatt időközönként ismételten vagyonnyilatkozatot kell tenni. Az időszakosan esedékes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséget kétévenként kell teljesíteni, az esedékesség évében júniusi 30-ig. 

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozatait az intézmény zárt helyen, elkü-
lönítetten kezeli. A vagyonnyilatkozat kezelésével megbízott személy az iskolában az igazgató. 

A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva pél-
dányonként külön-külön zárt borítékba kell elhelyezni. A vagyonnyilatkozatot tollal és gépi úton is ki lehet 
tölteni. Az intézményvezető a vagyonnyilatkozat átvételekor a boríték lezárására szolgáló felületen elhe-
lyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozatok átadására zárt borítékban került sor. 

A vagyonnyilatkozatokat nyilvántartási azonosítóval kell ellátni. A nyilatkozat egyik példánya a nyilván-
tartásban vétel után a kötelezettnél marad, a másik példányt az egyéb iratoktól elkülönítve, gyűjtőbe he-
lyezi el. A gyűjtő tartalmazza a vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot, a vagyonnyilatkozat átvé-
teléről szóló igazolást, a vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményező levél másolatát, a kötelezett ré-
szére szóló értesítő levél másolatát, hogy jogviszonya a Vtk. alapján megszűnt. A gyűjtőt az iskola páncél-
szekrényébe, zártható dobozban kell elhelyezni. 

Az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy az adatokat megvédje, különösen a jogosulatlan hoz-
záférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsem-
misülés és sérülés ellen. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot az iskola igazgatója csak vagyongya-
rapodási vizsgálatra vonatkozó kezdeményezés esetén bonthatja fel. A vagyonnyilatkozatokba történő 
betekintést az iratkezelő külön íven dokumentálja a betekintés időpontjának, a betekintő nevének és be-
osztásának feltüntetésével. 

Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése esetén a kötelezett meghallgatása során, továbbá az ez-
zel kapcsolatos betekintési jog gyakorlása során az iratkezelő tudomására jutott személyes adatokat, va-
lamint az azokkal kapcsolatos információkat titokban tartja, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat 
nem hozza nyilvánosságra, jogosulatlan harmadik személynek nem szolgáltatja ki, és nem teszi hozzáfér-
hetővé, továbbá semmilyen más módon jogtalanul nem használja fel. 

XVIII. 6. A tanuló által előállított dolgokkal kapcsolatos tanulót meg-
illető díjazás mértéke és megállapításának szabályai 

Az iskola szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 
elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben feltéve, hogy az annak 
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította számára. 

Tanulóink kereskedelmi forgalomba nem kerülő munkákat készítenek, ezért anyagi juttatást nem 
kapnak. 
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XVIII. 7. Diákigazolvány 

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR működtetőjénél. 

A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem rendelkezik -az intéz-
mény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diák-
igazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekmé-
nyeket. Az intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgál-
tatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot KIR működtetőjével. 
A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést az iskolaigazgató által megbízott személy végzi. a hatályos 
jogszabályokban meghatározottak szerint. 

XVIII. 8. Az intézményben folytatható reklámtevékenység sajátos 
szabályai 

Az iskola épületében reklám tevékenységet folytatni tilos, az alábbi kivételektől eltekintve: 

• az egészséges életmódot népszerűsítő; 

• a környezetvédelemhez kapcsolódó; 

• a kulturális tevékenységet hirdető; 

• a társadalmi és közéleti tevékenységgel összefüggő reklámtevékenység. 

Az intézményhez postai úton érkező reklámanyagokat a postabontó vezető ellenőrzi, és szignálja ki az 
érintett téma felelősének, aki a reklámanyagot elhelyezheti, kioszthatja, eljuttathatja a célcsoportnak. 

Az intézmény tanulói és dolgozói is csak vezetői (igazgató, helyettes) engedéllyel helyezhetnek el, jut-
tathatnak el reklámcélú anyagokat. 

XIX. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellá-
tás rendje 

XIX. 1. Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésé-
nek folyamata 

Az iskolai tankönyvterjesztéssel megbízott dolgozó minden év január 10-ig az osztályfőnökök közremű-
ködésével felméri hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást: 

• az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzéssel, 

o a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, 

o továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. 

A felmérés eredményéről tájékoztatja az iskola igazgatóját. A tankönyvfelelős tájékoztatja a szülőket 
arról, hogy kik jogosultak: 

• térítésmentes vagy ingyenes tankönyvellátásra 

• normatív kedvezményre 

A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket a jogszabályban előírt Igénylő lapon kérhetik. Be kell 
mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot: 

• három vagy több gyerek esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást; 
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• tartósan beteg tanuló esetén az érvényes szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi 
pótlék folyósításáról szóló igazolást, 

• a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéle-
ményét; 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozatot. 

Az iskola honlapján nyilvánosságra hozza a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, 
feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját, az igénylés elbírálásának elveit. 

Az iskola igazgatója minden év január 20-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői 
szervezetet, a diákönkormányzatot, kikéri véleményüket az az iskolai tankönyvellátás rendjének megha-
tározásához. 

Az iskola igazgatója minden év január 25-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, erről tá-
jékoztatja a szülőket. 

XIX. 2. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el a szakmai munkaközösség véleménynek be-
szerzését követően, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 63.§(1) 
bekezdés c) pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tan-
könyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában 
- megküldi a köznevelés információs rendszerének. A tankönyvellátás feladatainak végrehajtására az iskola 
és a Könyvtárellátó a tankönyvellátási szerződés keretében megállapodik: 

• a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, 

• a módosítás határideje: június 15. 

• a pótrendelés határideje: szeptember 5. 

XX. A térítési díj, tandíj, valamint a tanulói támogatásra 
vonatkozó rendelkezések 

XX. 1. A térítési díj 

• A tanulók az intézményben igénybe vett étkezésért térítési díjat fizetnek. 

• A rászoruló tanulók az éves költségvetési törvényben meghatározott feltételek szerint normatív 
támogatásban részesülhetnek. A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket Igénylő lapon kér-
hetik. Ennek benyújtásával együtt a gyermekvédelmi felelősnek be kell mutatniuk a normatív ked-
vezményre való jogosultságot igazoló iratot. 

• A térítési díjakat a szülők havonta meghatározott időpontban fizetik be az iskola pénztárában. A 
térítésmentesen étkezők kötelesek az étkezés iránti igényüket jelezni. 

• Az étkezés a tanuló mulasztása esetén lemondható. A lemondás a bejelentést követő 24, illetve 48 
óra elteltével lép életbe. Amennyiben mulasztás esetén az étkezés lemondása elmarad, a befize-
tett összeget nem áll módunkban visszatéríteni. 

• A lemondott napokra eső részarányos térítési díjat a következő havi befizetésnél jóváírjuk. 
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XX. 2. Szociális támogatás megállapítása 

A tanulók a normatív támogatáson túl szociális helyzet, rászorultsági alapon az V. kerület rendeletében 
meghatározottak szerint támogatásban is részesülhetnek. 

XXI. Az anyagi kártérítési felelősség szabályai 

XXI. 1. A tanulók kártérítési felelőssége 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az 
okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megál-
lapítani. Tanuló károkozásáért a pedagógus felelőssége csak akkor áll fenn, ha elmulasztotta felügyeleti 
vagy más munkaköri kötelezettségét a károkozással kapcsolatosan. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú 
tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólí-
tani az okozott kár megtérítésére. Ha felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a 
károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az iskola igazgatója a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert 
indíthat. 

XXI. 2. Alkalmazottak kártérítési felelőssége 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. A fegyelmi és kártérítési felelősség nem zárja ki egymást. A kártérítési 
felelősség alkalmazásának előfeltételei: 

• a közalkalmazotti jogviszony fennállása, 

• a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség megszegése, 

• a közalkalmazott vétkessége és a kötelezettségszegés következtében kár keletkezett. 

A közalkalmazott vétkességét, a vagyoni kár bekövetkeztét illetve mértékét, valamint a közalkalmazott 
magatartása és a kár keletkezése közötti okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A vétkes-
ségen alapuló felelősség lehet gondatlan károkozás vagy szándékos károkozás. 

Gondatlan károkozásról akkor beszélünk, ha az elvárható gondosság mellett a kár bekövetkezését el 
lehetett volna kerülni, de a közalkalmazott ezt a gondosságot elmulasztotta. Ilyen esetben a munkavállaló 
korlátozott kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás akkor áll fenn, ha a munkavállaló előre látja cselekményének vagy mulasztásának 
következményeit, és azokat kívánja, vagy azokba belenyugszik. Szándékos károkozás esetén a közalkalma-
zott a teljes okozott kárt köteles megtéríteni. 

Ha a kárt többen és szándékosan okozták, a munkáltató választhat, hogy melyik károkozótól követeli a 
teljes kártérítést. A károkozók egymás közti viszonyában a polgári jog szabályai az irányadók. 

A munkáltató közvetlen kártérítési határozatot nem hozhat. Károkozáskor a kártérítési igény érvénye-
sítése céljából a munkáltató keresettel a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. 

A közalkalmazott a károkozástól számított 3 éven belül kötelezhető kártérítésre. 
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XXII. Mellékletek 

XXII. 1. Az informatika terem rendje 

1. A számítástechnika terem rendje minden tanulóra nézve kötelezően előírja azokat a szabályokat, 
amelyeket a tanteremben be kell tartani. 

2. A teremben tartózkodni csak tanári engedéllyel és felügyelettel lehet! 

3. Viselkedj munkád során fegyelmezetten! A sok vezeték és a szűk hely miatt ne lökdösődj, fegyel-
mezetten vonulj be és ki! 

4. Ha bármi működési rendellenességet tapasztalsz (pl. füstöt vagy égés szagát érzed, illetve nincs 
kép a monitoron, nem működik az egér, hibaüzenet jelenik meg, stb.) azonnal szólj tanárodnak! 

5. A számítógépek és egyéb berendezések hálózati feszültséggel dolgoznak. Ne szedj szét semmit, a 
vezetéket ne húzd ki, tartsd be az érintésvédelmi szabályokat! Engedély nélkül ne kapcsolj be és ki 
számítógépet, felügyelet nélkül ne hagyj bekapcsolva semmilyen berendezést! 

6. Ne étkezz a számítógépteremben! Folyadékot az áramütés veszélye miatt szigorúan tilos a gép 
közelébe vinned. Munka közben és utána vigyázz a terem tisztaságára! 

7. Minden tanuló köteles az általa használt számítógépre vigyázni, állapotát megóvni! 

8. A számítástechnika szaktanteremben történt bármely kárt a tanuló jelentse tanárának! 

9. A szándékos károkozást a károkozó köteles megtéríteni! 

10. A számítógép szoftvereiben bármilyen módosítást csak a rendszergazda végezhet, tanuló nem! 

XXII. 2. A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium 
Radnóti Miklós Könyvtárának szervezeti és működési 
szabályzata 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskola működési szabályzatának melléklete. Összeállítása 
a következő törvények és rendeletek figyelembevételével történt: 

• 2012. I. törvény a Munka törvénykönyve 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (és későbbi módosításai) 

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (legutóbb módosította a 2012. évi CXXIV. törvény) 

• 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 

• Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának 
és jóváhagyásának rendjéről 

• 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények elnevezéséről és működési rend-
jéről 

• 106/2012. (VI. 1.) Kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 
(VI. 13.) Kormányrendelet módosításáról 

• 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről és az iskolai tankönyvellátásról 

• 23/2004.(VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről - módosításaival 
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• 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az isko-
lai tankönyvellátás rendjéről 

• 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről (legutóbb módosította a 2012. évi CLII. törvény) 

• 3/1975 évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről 
szabályzat kiadásáról 

• 22/2005. (VII. 18.) sz. NKÖM-rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilván-
tartásával kapcsolatos szabályokról 

• 3/2003. (V. 28.) Kormányrendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 

• 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremű-
ködés feltételeiről 

XXII. 2. 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 

A könyvtár elnevezése: 

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Radnóti Miklós Könyvtára 

Székhelye, címe: 

1055 Budapest, Szemere u. 5. 
Telefon: 872-7811 

A könyvtár létesítésének időpontja: 

1875. 

XXII. 2. 2. Tárgyi és személyi feltételek 

A könyvtár az iskola II. emeletén – 2 helyiségben - helyezkedik el. A könyvtárpedagógiai feladatokat 1 
könyvtárostanár látja el. 

XXII. 2. 3. A könyvtár fenntartása 

Az iskolai könyvtár a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium szervezetében működik. Fenn-
tartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskola költség-
vetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola 
és a fenntartó vállal felelősséget. 

Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az iskola igazgatója, vagy általa kijelölt helyettese látja el 
a nevelőtestület, valamint a diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembevételével. 

Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői névjegyzéken szereplő szakember 
végezheti. 

XXII. 2. 4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

A könyvtári működés költségtételei a könyvek, tankönyvek és egyéb, a gyűjtőköri szabályzatban meg-
jelölt információhordozók beszerzéséből, a folyóirat rendelésből, a technikai eszközök és a nyomtatvá-
nyok beszerzéséből állnak. 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény a költség-
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vetésében biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű terve-
zés, ezáltal a pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet pénzügyi oldala összehan-
golható a könyvtári költségvetéssel. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőköri szabályzatban részletezett dokumentumok kerülhet-
nek. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy a 
tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az iskola vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és 
a szociális feltételekről. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtárostanár 
feladata. 

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtárostanár felelős. Ezért csak a beleegyezé-
sével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

XXII. 2. 5. Az iskolai könyvtár feladata 

A könyvtár az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz 
szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak el-
érését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény 
könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. Mint az oktató-nevelő munka eszköz-
tára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola 
tevékenységének egészéhez. 

A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtár(ak) által nyújtotta szolgál-
tatások biztosítják: 

• a nemzeti alaptanterv és a választott kerettantervek alapján készült iskolai helyi pedagógiai prog-
ram megvalósíthatóságát, 

• a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét, 

• az olvasásfejlesztéssel kapcsolatos intézményi célkitűzések megvalósíthatóságát, 

• a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát. 

Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 20/2012. évi EMMI rendelet szerint: 

Alapfeladatok: 

• lehetővé teszi, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok – részükre megfelelő időpontban 
– minden tanítási napon igénybe tudják venni, 

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

• kölcsönözhető és helyben használható állományát szabadpolcos rendszerben helyezi el, 

• könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzé-
sét, valamint a pedagógusok munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket 

• biztosítja az egyéni és csoportos helyben használatot, 

• tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

• az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár pedagógiai programja szerinti tanórai fogla-
kozásokat tart. 



A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 

70 

Kiegészítő Feladatok: 

• tanórán kívüli foglalkozásokat tart, 

• számítógépes informatikai szolgáltatásokat biztosít, 

• tájékoztatást nyújt az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmé-
nyekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését biztosítja. 

XXII. 2. 6. Záró rendelkezések 

Az iskolai könyvtár szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete, a benne 
nem említett valamennyi kérdésben az iskola szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és 
mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek. 

A szabályzat gondozása a könyvtárostanár feladata, aki köteles 

• a jogszabályok változása esetén, továbbá 

• az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni. 

Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépí-
tésében, feladataiban változások következnek be. 

A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei 

 1. sz. Gyűjtőköri szabályzat 
 2. sz. Könyvtárhasználati szabályzat 
 3. sz. Könyvtárostanár munkaköri leírása 
 4. sz. Katalógusok szerkesztési szabályzata 
 5. sz. Tankönyvkezelési szabályzat 
 
Budapest, 2016. szeptember 1. 
 
 Készítette:       

………………………….. 
Gazda Anna 

könyvtárostanár 
 
Jóváhagyom: 
 
Budapest, 2016. szeptember 1. 
 

……………………………… 
Arapovics Miklós  
intézményvezető 
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XXII. 2. 7. Gyűjtőköri szabályzat 

A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium könyvtári állományának gyűjtését, állományalakítá-
sát az alábbiak szerint kell végezni. 

XXII. 2. 7. (a) Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

Az iskolai könyvtár tárgyi és személyi feltételei 

A könyvtár jelenlegi alapterülete a gyűjteménnyel való gazdálkodás felelős tervezésére hívja fel a fi-
gyelmet. A gyűjtemény gyarapítását és apasztását megfelelő gondossággal kell végezni. A könyvtári mun-
kát egy szakképzett könyvtárostanár látja el főállásban. A könyvtári munka segítésére számítógép és 
könyvtárfeldolgozó program, a SZIRÉN áll rendelkezésre. 

Az iskola alaptevékenysége, képzési rendje; sajátosságok 

A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium 8 évfolyamos általános iskolai képzést folytat. 
Az iskolai könyvtár szerepe és feladatai az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében meg-

fogalmazott célok megvalósításában az alapképzés, valamint a kiemelt területek segítése a maga sajátos 
lehetőségeivel. 

Iskolán kívüli források 

A könyvtár internetes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik. 

XXII. 2. 7. (b) Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység 

Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást a tanulók és a pedagógu-
sok igényeinek figyelembevételével végzi. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel, ajándék útján is 
csak a gyűjtőkörébe tartozó információhordozók kerülhetnek be. A bevétel forrásai: vétel, ajándék, csere, 
egyéb. 

A Nemzeti Alaptanterv alapján választott kerettanterv és az iskolai pedagógiai program teljesítéséhez 
szükséges dokumentumok beszerzése a legfontosabb. Szűkös anyagi lehetőségek esetén elsősorban a ké-
zikönyvtárt gyarapítjuk. 

Az oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola pedagógiai prog-
ramjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti állományát: 

A gyűjtés köre, mélysége 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és infor-
mációhordozókat, amelyekre az iskola nevelő és oktató tevékenységéhez szükség van. A tananyagon túl-
mutató ismeretszerzési igények kielégítését – saját gyűjteményén belül – csak részlegesen tudja vállalni. 

A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat főgyűjtőköri és mellékgyűjtőköri szempont szerint 
kell gyűjteni. 

A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok az 
intézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos funkciójából  fakadó szükségletek kielégítését szol-
gáló dokumentumok pedig a mellék gyűjtőkörbe. 

A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak az alábbi könyvek, dokumentumok: 
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Szépirodalom  
átfogó lírai, prózai és drámai antológiák, válogatva 
klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes köte-
tei, 

válogatva 

népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei, válogatva 
tematikus antológiák, válogatva 
regényes életrajzok, történelmi regények, erősen válogatva 
gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, 
 

válogatva 

Kézikönyvek 
kis-, közép- és nagyméretű alap- és középszintű általános lexikonok, 
és általános enciklopédiák 
 

 
teljességgel 

Ismeretközlő irodalom  
a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörté-
net alap- és középszintű elméleti és történeti összefoglalói, 

teljességre törekvően 

a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy telje-
sen bemutató alap- és középszintű segédkönyvek, történeti össze-
foglalók, ismeretközlő művek, 

válogatva 

munkáltató eszközként használatos művekből  
- alapszintű ismeretközlő irodalom,  
- középszintű ismeretközlő irodalom 
 

 
kiemelten teljességgel 
válogatva 

az adott környezetre (Budapest V. kerülete, valamint Budapest egé-
sze) vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok, 

válogatva 

az intézmény névadóival, történetével, életével, ifjúsági szervezete-
ivel kapcsolatos anyagok, saját kiadványok (pl. diákújságok) 

teljességgel 

a helyi tantervekhez kapcsolódó házi és ajánlott olvasmányok, kiemelten a teljesség 
igényével 

az iskolában tanított nyelvek oktatásához 
- a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom 
- a tanításhoz felhasználható idegen nyelvű segédletek 

 
válogatva                   
válogatva 

  
Pedagógiai gyűjtemény  
alapvető pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák 
az iskolában használt tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, fel-
adatlapok, 

teljességre törekvően 
 
teljességgel 

a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok 
megvalósításához szükséges szakirodalom 

teljességgel 

a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalma válogatva 
a műveltségterületek módszertani segédkönyvei, segédletei teljességre törekvően 
a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai válogatva 
az oktatási intézmények tájékoztatói, pályaválasztási útmutatók válogatva 
általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok válogatva 
  
A könyvtáros segédkönyvtára  
az iskolafokozatnak megfelelően a tájékoztató munkához szükséges 
kézi- és segédkönyvek 

kiemelt teljességgel 

az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalá-
sok 

kiemelt teljességgel 
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könyvtárhasználati ismeretek tanításának módszertani segédletei kiemelt teljességgel 
az iskolai könyvtárakra vonatkozó alapjegyzékek kiemelt teljességgel 
elsőfokú általános bibliográfiák, fontosabb másodfokú bibliográ-
fiák, valamint szak- és tantárgyi bibliográfiák 

válogatva 

a könyvtári feldolgozó munka segédletei 
 

válogatva 

Tankönyvek, segédkönyvek 
az iskolában használatos tankönyvek 
az iskolában használt tartós használatú vagy ingyenesen biztosított 
tankönyvek 
munkáltató eszközként használatos művek 
 

 
teljességgel 
teljességgel 
 
válogatva 

Periodikum 
az oktatáshoz közvetlenül felhasználható, illetve a pedagógiai és a 
tantárgyaknak megfeleltethető szakmai folyóiratok 
 

 
 
válogatva 

Audiovizuális gyűjtemény, nem hagyományos dokumentumok  
a helyi tanterv oktatásához szükséges av-dokumentumok, számító-
gépes információhordozók, elektronikus tananyagok 

válogatva 

  

A mellékgyűjtőkörbe sorolandó területek (nyomtatott, av- és elektronikus dokumentumokra is kiter-
jesztve): 

• az iskola tanulói korcsoportjával foglalkozó, részletkérdéseket tárgyaló felsőfokú szakirodalom 

• az iskoláskor előtti képzés problémáival foglalkozó művek 

• a tanult tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást segítő dokumen-
tumok 

• a tanítási órákhoz közvetlenül vagy közvetve felhasználható információhordozók 

• a következő iskolafokozat (gimnáziumok, szakközépiskolák stb.) oktatási segédletei közül a tan-
terv, feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

• az egyéni művelődési, szórakozási igényeket kielégítő értékes szépirodalom 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköréből kizárt dokumentumok: 

• egyetemi és főiskolai jegyzetek, tankönyvek, kivéve: ha kézikönyvként is használhatók, vagy ha a 
pedagógus-továbbképzést szolgálják 

• egy-egy szakma nem oktatott részterületét érintő szakirodalmi művek 

• irodalmi, esztétikai szempontból értéktelen, kizárólag szórakoztató olvasmányok 

• áltudományos művek 

• tartalmilag elavult dokumentumok 

• kizárólag szórakoztató av-dokumentumok 

Megjegyzések: Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységű, szintű dokumentumokat, 
anyagokat. A válogatott gyűjtésszintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása a pénzügyi és tárgyi, 
egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az intézmény vezetőjé-
nek jóváhagyása alapján, abban az esetben, ha a könyvtáros részére átadott ellátmányi összeget a beszer-
zés meghaladja. 
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Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak ellátmányi összege fedezi, a beszerzésről a könyvtáros 
dönt. 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. Ha a különböző 
forrásokból beszerzett dokumentumok nem kerülnek könyvtári nyilvántartásba, hozzáférhetetlenek ma-
radnak a teljes használói kör számára. A különböző dokumentumok - jellegüktől függően – lehetnek idő-
leges megőrzésű, összesített nyilvántartású könyvtári állományrészek, de szakmai és statisztikai szem-
pontból is az egységes könyvtári állomány részét kell képezniük. 

XXII. 2. 7. (c) Gyűjtés dokumentumtípusai 

A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább felsorolt 
dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat: 

Könyvek és könyvjellegű kiadványok 

Folyóirat jellegű kiadványok (periodikák) 

• pedagógiai folyóiratok, 

• módszertani folyóiratok, 

• könyvtáros szakmai folyóiratok, 

• a tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratok, 

• a helyi tantervben javasolt gyermek- és ifjúsági lapok, 

Egyéb dokumentumok 

• kéziratok: pályamunkák, helyi tantervek, segédanyagok, szakdolgozatok, stb. 

• iskola és az ifjúsági szervezetek életének dokumentumai, 

• előadások, szaktanácsadók anyagai, összegzései, 

• pedagógiai elemzések, értékelések, jelentések, 

• kartográfiai segédletek, 

• d) audiovizuális ismerethordozók 

• képes dokumentumok: oktatófilmek, egyéb filmek, stb., 

• hangzó dokumentumok: CD-k, stb., 

• számítástechnikai ismerethordozók: CD-ROM-ok, szoftverek, oktató programcsomagok, elektroni-
kus tananyagok, stb. 

XXII. 2. 7. (d) Gyűjtés nyelve 

A gyűjtött dokumentumok döntően magyar nyelvűek. 

Az iskolában emelt szinten folyó angol nyelvű oktatáshoz a következő angol nyelvű dokumentumokat 
gyűjti megfelelő példányszámban: 

• Alapfokú lexikonok, enciklopédiák, az angol kultúra összefoglaló ismeretterjesztő kötetei. 

• Elementary és pre-intermediate szintű háziolvasmányok csoportlétszámoknak megfelelő példány-
számban. 
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• Az idegen nyelv oktatásához szükséges tanári kézikönyvek, nyelvtani útmutatók és tesztkönyvek, 
munkáltató eszközként használatos művek, av-dokumentumok, oktató programcsomagok, elekt-
ronikus tananyagok. 

XXII. 2. 8. Könyvtárhasználati szabályzat 

A Könyvtárhasználati szabályzat a használók jogait és kötelességeit rögzíti, melyet a használók számára 
nyilvánosságra hoz. 

XXII. 2. 8. (a) A könyvtár használatára jogosultak köre 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és pedagógiai munkát segítő dolgozói 
használhatják. 

Külön megegyezés alapján az iskolában gyakorlatot töltő tanító- és tanárjelöltek is használhatják a szol-
gáltatásokat. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

A használó köteles betartani a szabályokat, köteles rendezni tartozásait az iskolával történő jogviszony 
megszűnése előtt. Ennek betartásáért a vezető és a könyvtáros felelős. 

XXII. 2. 8. (b) A beiratkozás módja 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

A könyvtáros a beiratkozott olvasókról a SZIRÉN könyvtári programban adatbázist épít. A számítógépes 
adatbázisba a tanulók neve, osztálya és a beiratkozás dátuma kerül. 

Beiratkozáskor (általában a második osztály év elején) a szülő aláírja a következő kivonatot: 

 
Név, oszt.: ….…………………………………… 

 
Kivonat a könyvtár használati szabályzatából 

 
A tanulók joga a könyvtár szolgáltatásainak ingyenes igénybevétele (a 
kézikönyvek és folyóiratok használata helyben, kölcsönzés, könyvtár-
használati órák, rendezvények látogatása).Kölcsönözni egyszerre 2 kö-
tetet lehet, 3 hét időtartamra, amely legfeljebb egyszer hosszabbít-
ható. Elveszített vagy megrongált dokumentumokat pótolni kell, lehe-
tőleg azonos jellegű és értékű dokumentummal. 
 
A kölcsönzés szabályait tudomásul vettem, a gyermek által kölcsönzött 
dokumentumokért felelősséggel tartozom. 
 
 

................................................. 
szülő aláírása 

 
Budapest, dátum 

XXII. 2. 8. (c) A könyvtár szolgáltatásai 

• a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata, 

• könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások, 

• tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása, 

• könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása, 
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• kölcsönzés 

• közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében 

XXII. 2. 8. (d) A könyvtár használatának módja és feltételei 

Az iskolai könyvárat az olvasók a nyitvatartási időben használhatják. 

 Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni, ügyelve a csendre, biztosítva a nyu-
godt olvasást, tanulást.  

Tilos a könyvtár egész területén az étel- és italfogyasztás. 

 A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Lehetőség van a teljes állomány egyéni és csoportos helyben használatára.  

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

• kézikönyvtári könyvek, 

• folyóiratok 

• audiovizuális és egyéb nem nyomtatott információhordozók. (Ez utóbbiakat nevelők részére köl-
csönzi.) 

A tanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is kiköl-
csönözhetik ezeket. 

• A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint 
kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze. 

• A könyvtár helyiségének megfelelően zárhatónak kell lenni, oda csak a könyvtáros jelenlétében 
lehet bemenni. A könyvtáros távollétében a könyvtárba kizárólag az iskola igazgatója vagy helyet-
tesei léphetnek be. E feltételek mellett tud a könyvtáros felelősséget vállalni a könyvtár állomá-
nyáért és eszközeiért. 

XXII. 2. 8. (e) A kölcsönzés szabályai 

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások: 

A kölcsönzés számítógépen, a Szirén program segítségével történik. A tanulókról a program a követ-
kező adatokat gyűjti: név, osztály. A tanárokról: név, munkakör. Az iskola további dolgozóiról: név, mun-
kakör. Külsős (tanító-, tanárjelölt) kölcsönzőkről: név, lakcím, telefonszám. 

Egy-egy alkalommal 2 kötet könyv kölcsönözhető 3 hétre. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meg-
hosszabbítható. Kivételt képeznek ez alól a tanulók részére egész tanévre kölcsönzött tartós tankönyvek, 
valamint a nevelők részére tanévre, vagy a tanéven belül megállapodás szerinti időtartamra kölcsönzött 
könyvtári dokumentumok (tankönyvek, tanári kézikönyvek, oktatási segédanyagok, hang- vagy videoka-
zetták, oktatóprogramok, elektronikus tananyagok, stb.) 

Folyóiratokat indokolt esetben 1 hétre lehet kölcsönözni. 

A késedelmes kölcsönzőket a könyvtáros először szóban, majd írásbeli értesítéseken szólítja fel. A szü-
lőt a könyvtáros a gyermek üzenőfüzetén keresztül értesíti.  

A könyvtárban késedelmi díj nincs. 

Az indokolatlanul sokat késő kölcsönző (aki egy éven belül másodszor is kap harmadik vagy további 
felszólítást) a kölcsönzésben korlátozható: a kölcsönözhető kötetek száma kettőről egyre csökken, illetve 
az ellenőrzőbe ragasztott felszólítás után már csak akkor kölcsönözhet, ha a felszólított dokumentumot 
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visszahozta vagy pótolta. 

Forma a felszólításhoz: 

 
Kedves ………………………………… 
…………… oszt. tanuló! 
 
Bizonyára elfeledkeztél róla, hogy az iskolai könyvtárból kiköl-
csönzött könyv(ek) kölcsönzési határideje már lejárt. 
Kérlek, hozd ez(eke)t vissza: 
lelt. sz.  cím 

……….. …………………………… 
……….. …………………………… 
……….. …………………………… 
Bp., dátum 
Üdvözlettel:  

 …………………………………… 
  könyvtáros 

 

Az elveszített, vagy erősen megrongálódott könyvek helyett az olvasónak (használónak) másik, lehető-
leg azonos dokumentumot kell beszerezni. Ha ez antikvárium segítségével sem lehetséges, akkor hasonló 
jellegű, kb. azonos értékű dokumentummal kell pótolni. 

Azok a tanulók, akik az év végén nem számolnak el a könyvtári tartozásaikkal, a következő év elején 
mindaddig nem kölcsönözhetnek – és a tartós tankönyveiket sem kaphatják meg – amíg a tartozásukat 
nem rendezik. 

A tanulók és a dolgozók tanulói, illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése 
után lehet megszüntetni. 

XXII. 2. 8. (f) A könyvtár nyitva tartási rendje 

A nyitva tartási rendet az igazgatóval történt megbeszélés alapján az érvényes jogszabályok figyelem-
bevételével az éves munkaterv tartalmazza. Ennek meghatározása során figyelemmel van az iskolai könyv-
tár fő feladatára, hogy a tanítás ideje alatt is és a tanítási órán kívül is lehetővé tegye a gyűjtemény hasz-
nálatát. A heti nyitvatartási idő legalább 22 óra, a tanulók és a pedagógusok számára is megfelelő idő-
pontban. 

XXII. 2. 8. (g) A könyvtár rendezvényei 

A könyvtár a könyvet, a könyvtárhasználatot, az olvasást népszerűsítő rendezvényeket szervez. 

XXII. 2. 8. (h) A könyvtár tájékoztató munkája 

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismere-
tekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom (információk) kutatásá-
ban, kérésre összegyűjti meghatározott téma irodalmát, illetve esetenként ajánló jelleggel is készít iroda-
lomjegyzéket. Tájékoztató munkájában a SZIRÉN könyvtári számítógépes program segítségét és adatbázi-
sait is felhasználja. 

Tájékoztatást nyújt a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól. 
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XXII. 2. 8. (i) Másolatszolgáltatás 

Az iskolai könyvtár a gyűjteményében megtalálható könyvekről az oktató-nevelő munkában való fel-
használásra másolatokat is készít. Teljes dokumentumokról a szerzői jogok miatt másolatkészítés nem le-
hetséges. 

XXII. 2. 8. (j) A kihelyezett letét kezelése 

Az iskolai könyvtár letéti állományokat helyezhet el szaktantermekben, alsó tagozatos osztálytermek-
ben. 

A letéti állományt tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik az 
átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel is tartoznak. 

A letéti állomány kölcsönzéséről a letét felelőse maga dönt. 

XXII. 2. 9. A könyvtárostanár munkaköri leírása 

Az iskolai könyvtárat könyvtáros és pedagógus egyetemi szakképzettséggel rendelkező könyvtárosta-
nár vezeti, aki az iskola nevelőtestületének tagja. 

A könyvtáros munkaideje a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, ami jelenleg 32 óra kötött 
munkaidő, melyből 22 óra a könyvtár nyitvatartási ideje, a fennmaradó 10 órából 7 óra könyvtári munka 
a könyvtár zárva tartása mellett, 3 óra iskolán kívüli könyvtári munka, kapcsolattartás. 

XXII. 2. 9. (a) A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok 

Az iskola igazgatójával és a nevelőtestületével közösen el kell készíteni a könyvtár működési feltétele-
inek és tartalmi munkájának fejlesztési tervét. 

Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót készít. Tájékoztatást ad a tantestületnek a tanulók könyvtár-
használatáról. 

Jelentéseket készít a könyvtár fejlődésében bekövetkezett változásokról, könyvtári szükségletekről. 

Elkészíti a könyvtári statisztikát. Állományelemzést végez a gyűjtemény, a költségvetés és az olvasó-
szolgálat témakörében. 

Javaslatokat ad a költségvetés tervezéséhez. Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváha-
gyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását. 

Végzi a könyvtári iratok kezelését. 

Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken képviseli a könyvtárat. 

Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

XXII. 2. 9. (b) Állományalakítás, feltárás, állományvédelem 

Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a beszerzési összegek fel-
használásáról nyilvántartást vezet. 

Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és a számítógépes állomány-
nyilvántartást. 

Az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként alkalmazza a forrásanyagok értékelésénél és kivá-
lasztásánál. 

Ismeri a felhasználók oktatással kapcsolatos igényeit, biztosítja a különböző forráseszközök megfelelő 
választékát az oktatáshoz és a szabadidős tevékenységekhez. 

Biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét. 



A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 

79 

A könyvtár katalógusait folyamatosan építi, gondozza, a feltárást az osztályozás és a dokumentum-
leírás szabályainak megfelelően végzi. 

Folyamatosan vonja ki az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumokat. 

Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartását bárki akadályozza. 

Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében. Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy a soron kí-
vüli leltározást, s elvégzi annak adminisztratív teendőit. 

Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, frissítését, gyarapítását, ellenőrzését. 

XXII. 2. 9. (c) Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok 

Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést. 

Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, ehhez szükséges is-
meretek elsajátításában. 

Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalomku-
tatást, szükség szerint témafigyelést végez. 

Ajánló bibliográfiákat készít a műveltségterületek igényei szerint, tanulmányi versenyek, ünnepélyek 
megtartásához. 

Segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát. 

Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola szükségleteinek megfelelő szol-
gáltatások felhasználásában. 

Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket és a kikölcsönzött doku-
mentumok visszaszolgáltatását. 

A szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítja - a tantárgyi programok alapján - a könyvtári 
foglalkozások, könyvtári órák éves tervét, elkészíti az intézmény könyvtár pedagógiai programját. 

XXII. 2. 9. (d) Könyvtárpedagógiai tevékenység 

A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját. 

Felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszerének megvalósításáért. 

Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat. A könyvtári órák meg-
tartásakor a tanítási órákra vonatkozó előírásokat alkalmazza. 

Részt vesz a műveltségterületek tanterveinek, tanmeneteinek tervezésében, kiegészítésében, módosí-
tásaiban. 

Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztá-
rát, a tájékoztató apparátusát és a különböző szolgáltatásait. 

A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításán túl feladata még a könyvtárhasználatra épülő szak-
órák, foglalkozások, szakkörök ütemezése, gondos előkészítése. 
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XXII. 2. 10. Katalógusok szerkesztési szabályzata 

Az állomány könyv-, video-, hang- és szoftver dokumentumtípusának tényleges feltárása számítógépes 
program, a SZIRÉN segítségével folyik. A számítógépes katalógus 2011 óta naprakész, a retrospektív fel-
dolgozás folyamatban van. Feladat a folyamatos gondozás, valamint az éves adatbázis- és szoftverkövetés 
vásárlása. 

A pedagógusok által használt tankönyvek és tanári segédkönyvek, valamint a könyvtár saját forrásaiból 
vásárolt egyéb tartós tankönyvek nyilvántartása szintén a SZIRÉN adatbázisába kerül. 

Az ingyenes tankönyvek nyilvántartása szintén a számítógépes programban történik. 

XXII. 2. 11. Tankönyvtári szabályzat 

Az oktatási intézmény a rászoruló tanulók részére jogszabály alapján ingyenes tankönyvellátást bizto-
sít. 

A 16/2013. EMMI rendelet 27. §-a szerint az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek jegyzékét 
minden év május 31-ig közzé teszi az iskola honlapján. 

29. §-a (6) alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét is közzé teszi az iskola honlapján a 23. §-ban meg-
határozottak szerint. 

A tanulók számára ingyenesen kiadott tankönyvek különgyűjteményt alkotnak, ez a tankönyvtár. Ezek 
a könyvek összesített, ideiglenes könyvtári állományba kerülnek. Szintén a könyvtári állomány ezen részét 
képezik a tanárok részére munkaeszközként kiadott tankönyvek. 

A tartós tankönyveket és a tankönyveket egyedi nyilvántartásba vesszük. (Tartós tankönyvnek nevez-
zük a dokumentumok azon körét, melyek több tanéven keresztül használható tankönyvek (kemény borí-
tós), segédletek, azaz: kézikönyvek, szótárak, kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjte-
mények, feladatgyűjtemények , CD-k. 

 Nyilvántartásuk leltárkönyvben és a SZIRÉN adatbázisban történik. A nyilvántartás adatai: a csoportos 
nyilvántartás sorszáma; a bevételezés dátuma; módja; a dokumentum címe, szerzője, kiadói száma; az 
adathordozó típusa; darabszám; érték. 

A tankönyvtár állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell. 

A tankönyvtár állományáról és a kölcsönzési adatokról (név, osztály, tankönyv lebontásban) a könyvtá-
rostanár a tankönyvfelelős számára kérésre naprakész adatokat szolgáltat. 

A tankönyvek kölcsönzése 

A jogszabály alapján ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 
tankönyveket kapják meg használatra. A könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bé-
lyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. 

A tankönyvkölcsönzést a tanuló részére addig kell biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tan-
terv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jog-
viszony fennállása alatt. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 

• több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb négy év, 

• egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: a tanév első és utolsó napja között. 

Év végén a visszaadandó dokumentumokat a tanuló köteles időben visszaszolgáltatni a könyvtárnak. 
Az iskolával a jogviszonyt megszakító diák minden kölcsönzött dokumentummal köteles elszámolni. 
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Kártérítés: 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 
továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható 
tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás 
mértéke ennek megfelelően: 

• az első év végére legfeljebb 25 %-os 

• a második év végére legfeljebb 50 %-os 

• a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

• a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásá-
ból származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának 
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából szár-
mazó értékcsökkenést. 

Kártérítés módjai: ugyanolyan könyv beszerzése, anyagi kártérítés. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben 
az igazgató szava döntő. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanuló-
nak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

• az első év végén a tankönyv árának 75 %-át  

• a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

• a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át 

Ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg kívánja vásárolni, a vételár megállapí-
tásakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén. 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kár-
térítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem 
elbírálása az igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmá-
nyok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítandó. 


