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1.BEVEZETÉS 

A Szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Feszty Árpád  Általános 

Iskola működésének szabályait. A köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

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

felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a 

köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 

1.1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapjai 

a) A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az iskola szervezeti felépítését, az 

intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

legfontosabb szabályokat, az oktatásban érdekeltek alapvető jogait és kötelezettségeit, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. 

b) A szervezeti és működési szabályzat az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazott és kialakított cél- és feladatrendszereket, tevékenységeket, a csoportok 

és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza, szabályozza. 

c) Az SZMSZ-ben foglaltak megtartása a közalkalmazottakra kötelező és kihat a 

tanulókra, szülőkre is. Előírásai az intézménnyel kapcsolatban állók esetén 

jogszabályként funkcionál. 

A  Szervezeti és Működési Szabályzat  a következő hatályos törvények alapján készült: 

 

2011. évi CXC. törvény: A Nemzeti Köznevelésről 

2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról 

2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

17/2014. évi EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé-nyilvánítás, 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

501/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a törvény végrehajtásáról 
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1999. évi XLII. törvény A nemdohányzók védelméről 

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

20/2012. (VIII. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az Államháztartásról 

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

2011. évi CLXXXVIII. törvény: Az Államháztartásról 

229/2012. Korm. Rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, megtekintése, jóváhagyása 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá vagyis a Tatabányai 

Tankerületi Központ. A szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az 

munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, 

továbbá az intézmény honlapján.  

 

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói 

utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ide értve 

a bérbeadáskor a részt vevőket – nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési 

szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre 

szól. 

  

1.4. Az intézmény általános jellemzői, feladatai 

 

Alapfeladatai: Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás 

  Iskolai napközi otthoni ellátást 

Speciális képzési formák: Emelt szintű rajz és német oktatás 

Külsős szakember bevonásával látjuk el:   - logopédiai ellátást, 

                 - pszichológiai fejlesztést 

                 - gyógytestnevelést 

                 - Etika/ Hit- és erkölcstan oktatást 

Az intézmény jogosítványai: Általános iskolai végzettségről szóló bizonyítvány kiadása. 
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1.5. Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma: 

a.    Az intézmény neve: Feszty Árpád Általános Iskola 

b. Székhelye: 2900 Komárom, Csillag lakótelep 16. 

c. Telephelye: ugyanaz 

d. Típusa:  általános iskola 

e. OM azonosítója:  031823 

f. Alapító szerv: Komárom Város VB 1980. 

g. Működtető szerv: Tatabányai Tankerületi Központ 

h.  Fenntartó felügyeleti szerv: Tatabányai Tankerületi Központ 

i. Gazdálkodási jogkör: nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

j. Működési területe: Komárom város  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek minden ügyben,  a gazdasági 

ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök 

az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi 

értesítő iratba való beírásakor. 

 

       Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

       Az intézményvezető- helyettesi irodában:                       Feszty Árpád Általános Iskola 

       2900 Komárom, Csillag ltp. 16. 

       Tel.: 34/540-075, Tel./fax: 34/343-601 

Használói: az intézményvezető, az intézményvezető- helyettesek, bizonyítványok, értesítők 

kiadásakor az osztályfőnökök. 

 

A gazdasági irodában:                       Feszty Árpád Általános Iskola 

      2900 Komárom, Csillag ltp. 16. 

      OM 031823 

      Tel.: 34/540-075, Tel./fax: 34/343-601 

                                        Feszty Árpád Általános Iskola 

             2900 Komárom, Csillag ltp. 16. 

                                                                  Használója: a gazdasági vezető és az iskolatitkár 

Használaton kívül a bélyegzőket el kell zárni.  
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Az intézmény alapfeladataiba tartozó szakfeladatok: 

 

Egyéb alaptevékenységek        

 Az alapfokú nevelés-oktatás biztosítása. 

 Emelt óraszámú rajz és német nyelv oktatása. 

 Úszásoktatás sportlétesítménnyel való megállapodás alapján. 

 A tanulók (képességének és tehetségének megfelelően) felkészítése a középiskolai 

illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 

 A tanulók és szülők érdeklődése, igénye szerinti egyéb foglalkozások biztosítása 

(felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, tanulószobai foglalkozás, napközis 

ellátás, sportköri foglalkozások, szakkörök). 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. 

 Egész napos (iskolaotthonos ) osztályok működtetése alsó tagozaton. 

 Iskolai könyvtári szolgáltatás nyújtása. 

 

Szakfeladat 

száma 

Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos, hallási fogyatékos) 

6.1.2. fejlesztő nevelés-oktatás 

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.1.3.1. iskolaotthon, tanulószoba 

6.1.4. iskola maximális létszáma: 650 fő 

6.1.5. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
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Kiegészítő tevékenységek: 

 Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, valamint 

a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése. 

 A tanulók tankönyvvel való ellátásának megszervezése. 

 Iskolai helyiségek, tornaterem, sportpályák bérbeadása.  

 

 

1.6. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

1. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat működtetés és fenntartás 

tekintetében a Tatabányai Tankerületi Központ  látja el. Az intézmény 

gazdaságilag nem önálló. 

2. Az intézmény helyiségeinek bérbeadásáról az oktatás folyamatát, 

zavartalanságát figyelembe véve az intézmény vezetője dönt és 

intézkedik a szerződés elkészíttetéséről, melyet a Tankerületi Központba 

továbbít. 

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez



1.7. Az intézmény szervezeti ábrája 

 

Intézményvezető 

Osztályfőnökök 

Felsős 

intézményvezető-helyettes 

Gazdasági ügyintéző 

Pedagógusok 

Karbantartók 

Alsós intézményvezető-

helyettes 

Munkaközösség- 

vezetők 
Portás 

Nevelő-oktató 

munkát segítők 

Takarítók 
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1.8.A belső kapcsolattartás rendje 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek delegált képviselőit meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

1.8.1. A vezetőség és a nevelőtestület között 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető 

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

A kapcsolattartás fórumai: a vezetői  értekezletek, a munkatervben szereplő értekezletek és 

szakmai megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg vagy a vezetőség az aktuális 

feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon 

vagy elektronikus úton értesíti a nevelőket.  

A vezetői csoport tagjai kötelesek: 

 a vezetőség  ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az intézményvezető, illetve vezetőség felé. 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval és a 

vezetői tanáccsal.  

1.8.2. A nevelők és a tanulók között 

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

 az igazgató vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

o a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal, 

o az aulában megtartott diákgyűléseken, 

o a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök  

o az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.  

A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak, 
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osztályfőnököknek folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 

a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

1.8.3. A nevelők és a szülők között 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az időszerű feladatokról 

 az intézményvezető: 

o az iskolai szülői szervezet választmányi ülésén minden tanév elején, 

o faliújságon és a szokásos módon hirdetés útján 

o elektronikusan és személyes kapcsolattartással az SZM elnökön keresztül 

 az osztályfőnökök: az osztály szülői értekezletén tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatási 

lehetőségek szolgálnak.: 

Szóban: 

 családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, fogadóórák, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések. 

Írásban: 

 írásbeli tájékoztatók, érdemjegyek, szöveges értékelések az ellenőrzőben, 

tájékoztató füzetben. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza. Ezekről időben írásban tájékoztatni kell a szülőket. 

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
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nevelőtestületével.  

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjával, szervezeti és működési 

szabályzatával, házirendjével kapcsolatosan az iskola igazgatójától, valamint 

igazgatóhelyetteseitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást.  

Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje nyilvános 

dokumentumok. Az érdeklődők számára elérhetők és megtekinthetők nyomtatott és/vagy 

digitális formában az alábbi helyeken: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyetteseinél. 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 

történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek. 
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2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

2. 1. Az intézmény vezetője: 

Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető. 

 Az intézményvezető felelős az iskola oktató-nevelő munkájának színvonaláért, az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, képviseli az 

iskolát, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott 

körében helyetteseire vagy az iskola más alkalmazottjára átadhatja. 

Az iskola igazgatója az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire 

vonatkozó kérdések tekintetében jogköreit a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 

megtartásával gyakorolja. 

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik: 

a) a nevelőtestület vezetése, 

b) az intézmény képviselete 

c) a nevelői és oktatói munka irányítása és ellenőrzése, 

d) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 

e) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási 

intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása, 

f) a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a Szülői Szervezettel és 

a diákönkormányzattal való együttműködés, 

g) a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezése. 

h) gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, ellátása, 

gyermekbalesetek megelőzése, egészségügyi vizsgálat megszervezése 

 

Az intézmény képviselete 

 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 
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és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett 

történő eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

 tanulói jogviszonnyal, 

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával, 

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,  

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, 

a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az 

óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal,  

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt 

gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.  

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

intézményvezető vagy annak megbízottja adhat. 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 az intézményvezető-helyettesek  

 a gazdasági ügyintéző 

 az iskolatitkár 
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Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és 

beszámolási kötelezettséggel. 

 

2. 2. Az intézmény vezetése 

Az intézményvezető munkáját /irányítói, tervezői, szervezői, ellenőrzői, értékelői 

tevékenységét/ az intézményvezető-helyettesek, a gazdasági ügyintéző, a munkaközösségek 

vezetői, a diákönkormányzat vezető és az érdekképviseleti szervek képviselői segítik. 

Az igazgató: Az iskola irányítója és vezetője az intézményvezető. Az intézményvezető 

megbízása az oktatásért felelős miniszter jogköre. 

Az intézményvezetőt az egész intézményre vonatkozó távolléte esetén a felsős 

intézményvezető-helyettese, együttes távollétük esetén az alsós intézményvezető-helyettes 

helyettesíti. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend: 

Távollétében (ebben a sorrendben) a felsős intézményvezető- helyettes, az alsós 

intézményveztő-helyettes helyettesíti. 

Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az 

intézményvezető-helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettesek 

felhatalmazását. 

 

2.3. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az intézményvezető irányítói és vezetői tevékenységét, a munkamegosztás szerint – felsős és 

alsós  intézményvezető- helyettesek segítik. 

Az intézményvezető-helyettesek megbízását a nevelőtestület véleményének kikérésével az 

intézményvezető adja ki. Az intézményvezető-helyettesi megbízást az intézményben 

határozatlan időre alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. 

Az intézményben team-vezetés valósul meg. Az intézményvezető-helyettesek a munkaköri 

leírásban meghatározott területeken önállóan tevékenykednek, végzett munkájukért 

felelősséggel tartoznak. A vezetők között a napi információ-csere szükséges és biztosított. 
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2.3.1. Az intézményvezető-helyettesek feladatai: 

 tantárgyfelosztás elkészítése, 

 órarend elkészítése, 

 a napi munka megszervezése, 

 túlóráról, helyettesítésről kimutatás készítése,  

 statisztikai jelentések elkészítése, 

  szükséges adatok szolgáltatása, 

 nyilvántartások vezetése, 

 a tanítási órán kívüli tevékenységek szervezése, 

 a kompetenciamérések megszervezése, 

 az intézményvezető távollétében az intézményvezető helyettesítése. 

 az 1-8. évfolyamok és a napközi nevelésével, oktatásával, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, pedagógusok 

munkájának, segítése, 

 a tanítási órákon folyó munka ellenőrzése, 

 az óralátogatás során szerzett tapasztalatok felhasználása az intézmény 

további oktató-nevelő munkájában, 

 a pedagógiai munka belső ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 a munkaközösségek munkájának segítése, a munkaközösség-vezetőkön 

keresztüli kapcsolattartás, intézkedés, 

 a gyermekvédelmi munka segítése ellenőrzése, 

 az első osztályos tanulók felvételével és elosztásával kapcsolatos 

teendők szervezése.  

 a tanügyi dokumentumok rendelése, nyilvántartása, ellenőrzése, 

 az újonnan érkezett kollégák beilleszkedésének megkönnyítése, 

 az eredményes oktatást segítő audiovizuális eszközök, szemléltető 

eszközök, rendelésének szervezése a gazdasági ügyintézővel együtt. 

 

2. 4. A vezetőknek az intézményben való benntartózkodás rendje 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettesei közül 

legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.30 óra között az intézményben tartózkodik. 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

16 

 

Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben 

és időtartamban látják el. 

 

2.5. A kiadmányozás szabályai 

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke által kiadott 

utasítás szabályozza.  

Az intézményvezető kiadmányozza: 

 A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a 

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

 Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez 

kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; 

 Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, 

megkereséseket és egyéb leveleket; 

 Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti 

egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 

 A közbenső intézkedéseket; 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó 

iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok 

továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető 

jogosult.  

 Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  

 Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói a felsős 

intézményvezető-helyettes,  illetve  az alsós intézményvezető-helyettes  
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3.AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 Alkalmazotti közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll.  

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:  

 szakmai munkaközösségek,  

 szülői munkaközösség,  

 diákönkormányzat,  

 osztályközösségek.  

 

Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

3. 1. Az intézmény nevelőtestülete: 

 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettségű dolgozója.  

 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

3. 1.1. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei: 

 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  
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 félévi és év végi osztályozó értekezlet,  

 munkaértekezletek (szükség szerint),  

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá.  

 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából. 

  

 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 

az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek.  

 

 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor 

és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.  

 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.  
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A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a 

tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat 

felmentést.  

 

3. 2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei: 

 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató 

megbízására – részt vesz az iskolai háziversenyek megszervezésében.  

 

 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is 

javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető 

megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre. Az 

intézményben kilenc munkaközösség működik: a humán, matematika, természettudományi, 

idegen nyelv, testnevelés, alsós reál, alsós humán, napközis és az osztályfőnöki 

munkaközösség.  

 

 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

 

3. 2.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak  

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét.  

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-
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vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az 

intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal 

beszámoltatja.  

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának 

fejlesztése céljából.  

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.  

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák feladatlapjait, ezeket 

fejlesztik és értékelik.  

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók 

értékeléséhez. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.  

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

 

 3. 2.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai  

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét.  

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját.  

 Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai 

jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól.  
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 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál 

órát látogat.  

 Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében 

szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol 

az intézmény vezetésének.  

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az 

iskolán kívül.  

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára.  

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell 

képviselnie.  

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-

vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

3. 3. A tanulók közösségei 

3.3.1. A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  
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A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja 

össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg 

határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai 

munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után -  szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt  

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.  

 

3.3.2. Az osztályközösségek  

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:  

 az osztály képviselőjének megválasztása,  

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

 döntés az osztály belügyeiben.  

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök  

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  
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 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi, év végi és egyéb statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, stb. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi felelősével.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az 

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

  

3.3.3. Az iskolai sportkör 

Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos 

testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri 

foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben.  

 

A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója. 

 

A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan 

szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai 

továbbképzésben vett részt. 

3.4. A szülők közösségei 

 

 3.4.1. A szülői munkaközösség 
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Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,  

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői),  

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

 

3.4.2. Az intézményi tanács 

 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése kötelezi az intézményt az Intézményi 

Tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Ennek megfelelően 

iskolánkban 2013. októberében megalakult az Intézményi Tanács. Jelenlegi elnöke: Szabadics 

Tímea.  

 

4. A MŰKÖDÉS RENDJE 

4.1.A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 6.30-tól 20.30 óráig tart nyitva. 

Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető engedélyezhet. Szombaton és 

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

engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az 

előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva kell tartani.  

A tanítási órák a házirend „A tanulók illetve az iskola munkarendje” fejezetében 

meghatározott rend szerint zajlik. Az első elméleti óra kezdete 8.00 óra. A tanítási órát senki 

sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében igazgatói 

vagy helyettesi engedély szükséges. 

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

átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra.  
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Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a helyben szokásos módon 

kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 

óra 30 perckor kezdődik. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az 

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

és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és 

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait az 

igazgatóhelyettes határozza meg. 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként 

határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az 

intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

4.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 

rendje  

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének 

beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban 

ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg.   

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület 

tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a 

pedagógus maga jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli 

ügyeletet ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az 

iskolába. 

A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel 

és a tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről 

az óra megkezdése előtt gondoskodnia kell. 
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Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a helyettesnek vagy a 

titkárságra. Az iskolatitkár értesíti a hiányzásról az ügyeletes vezetőt,  aki megszervezi a 

helyettesítést. Az újbóli munkába állást  jelezni kell legkésőbb a megelőző munkanap 15 

óráig. 

4. 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak 

biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek 

esetében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. 

Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja és engedi be, illetve ki őket. Ha a portás úgy 

ítéli meg, hogy a látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti az 

ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést.  

Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, 

ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény 

vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia, 

a regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a 

fogadóórák, a szülői értekezletek és a szülői részvétellel zajló iskolai rendezvények esetén.  

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél 

tartózkodhatnak. 

A tanítási órák látogatására az igazgató vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet 

sor, az órák lényeges zavarása nélkül. 

A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt 

tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik. 

Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg 

az oktatómunka rendjét. 
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4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati 

rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell 

tartaniuk.  

4.5.Egyéb rendelkezések 

a) Az iskolát szombaton és vasárnap - ha nincs rendezvény - zárva kell tartani. 

b) A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt, 

eseti kérelmek alapján.  

c) A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem 

állók részére - vagyonbiztonsági okok miatt - a technikai személyzet tagjai 

adnak útbaigazítást, szükség esetén kíséretet ügyeik intézéséhez. 

d) A szülők érkezéskor a gyermeküket a földszinti auláig kísérik, illetve a tanítás 

végeztével ott várják meg. Innentől a tanuló önállóan közlekedik az épületben. 

e) Ha a szülő pedagógussal kíván beszélni, a nevelői szoba előtt, illetve tanterem 

előtt várakozik. 

f) Az iskola udvarát, a sportudvart és az ott elhelyezett eszközöket 

rendeltetésüknek megfelelően az iskola tanulói használhatják a tanítás 

végeztével is, de csak saját felelősségükre. 

g) Az iskola udvarán vagyonvédelmi okokból 20
00

 és 6
00

-között senki sem 

tartózkodhat. 

h) A tanulók kerékpárt saját felelősségükre hozhatnak az intézménybe, de azt az 

iskola területén nem használhatják. 

i) A kerékpárokat a kerékpártárolóban kell elhelyezniük és lezárniuk, a további 

őrzésért az iskola felelősséget nem vállal. 

 

4.6. Az intézmény munkarendje és munkaköri leírások 

4.6.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése  

 

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

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:  
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a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  

 

 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak  

a) a tanítási órák megtartása  

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,  

c) osztályfőnöki feladatok ellátása,  

d) iskolai sportköri foglalkozások,  

e) énekkar, szakkörök vezetése,  

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.),  

g) magántanuló felkészítésének segítése,  

h) könyvtárosi feladatok.  

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 

beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.  

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kifüggesztett heti programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 

elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató 

rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.  

 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők  

a) a tanítási órákra való felkészülés,  

b) a tanulók dolgozatainak javítása,  

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

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

e) osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

f) kísérletek összeállítása,  

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  
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j) felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

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

segítő feladatok) ellátása,  

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

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

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  

 

 

4.6.2. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 

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

igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint 

a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 

kérések figyelembe vételére.  

 

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

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

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 

hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor 
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tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő 

tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat 

legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. 

  

 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt 

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

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

igazgatóhelyettes engedélyezi.  

 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

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

tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat 

megíratni. 

 

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

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után.  

 

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról.  

 

4.6.3.A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje  

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

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

munkával összefüggő további feladatokból áll.  

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a heti programok illetve 

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az 

iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

31 

 

időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb 

feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek 

figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a 

pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel 

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

 

 

A kollégák Jelenléti ívet és havi- hetekre bontott - munkaidő-nyilvántartási lapot vezetnek. 

 

4. 6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és 

pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. 

A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy a gazdasági vezető szóbeli vagy írásos utasításával 

történik. 

 

 

4.6. 5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

A tanév helyi rendje 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanítási év szorgalmi idejét 

és a tanítási szünetek rendjét a Emberi Erőforrás Minisztérium minden évben külön 

rendeletben szabályozza.  

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves 

munkatervében. A tanév első munkaértekezletén a nevelőtestület az egész éves munkáról elvi 

döntést hoz, majd a részletes munkaterv kidolgozása után szeptember hónapban fogadja el az 

érvényes munkatervet.  

Az intézmény tanulóinak munkarendje: 

a) Az intézményi rendszabályok tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, 

valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását /Házirend/. 
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b) A házirend betartása a tanulók számára kötelező. 

c) A tanév helyi rendjét, a házirend és a balesetvédelmi előírásokat az 

osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői 

értekezleten pedig a szülőkkel. 

d) Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban készült heti órarend 

alapján folyik, pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. 

e) A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után 

szervezhetők.  

f) A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik. 

g) A kötelező tanítási órák délelőtt  és délután vannak, azokat legkésőbb 15 óráig 

be kell fejezni. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat rendelhet el. 

h) A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 

igazgató tehet. 

i) A kötelező orvosi vizsgálatokat az igazgató által előre engedélyezett 

időpontokban és módon lehet szervezni. 

j) Az óraközi szünetek időtartama: 15 perc, a csengetési rendben (Házirendben) 

feltüntetettek szerint. Kivétel az 5. óra utáni szünet, ahol 5 perc az időtartama. 

k) Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. 

 

4.7. Munkaköri leírások 

Tanár, idegen nyelv tanár, tanító munkaköri leírás  

A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár  

Közvetlen felettese: az általános igazgatóhelyettes  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, tanítványainak a középiskolára való sikeres felkészítése.  

1. A főbb tevékenységek összefoglalása  

 

 megtartja a tanítási órákat,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,  

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az 

igazgatónak,  
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 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,  

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti 

túl,  

 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni,  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,  

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,  

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat,  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 

osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 

időpont előtt tájékoztatja,  

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,  

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli 

feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom 

dolgozatok értékelése),  

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,  

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira,  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban,  

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg,  

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,  

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, 

iskolai méréseken,  
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 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása 

előtt bízták meg a feladattal,  

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az 

igazgatóhelyetteshez eljuttatja,  

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,  

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,  

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, 

stb.  

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,  

 az osztályozó értekezletet megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók 

osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, 

akkor erre a tényre az értekezlet előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés 

okát a konferencián megindokolja,  

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való kíséretét,  

 

Testnevelő munkaköri leírás  

A munkakör megnevezése: testnevelő  

Közvetlen felettese: általános igazgatóhelyettes 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása, a továbbtanulásra történő sikeres felkészítésük.  

1. A főbb tevékenységek összefoglalása  

 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat  
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 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása  

 a saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a két hónapnál nagyobb mértékű 

lemaradást jelzi az igazgatónak  

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza  

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik  

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb 

helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet  

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja  

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 

osztályzatot, de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának  

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal  

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb munka érdekében elvégzendő feladatokról  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein  

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban  

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,  

 az igazgató beosztása szerint részt vesz, osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai 

méréseken  

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon 

bízták meg a feladattal  

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja  
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 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat  

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi látogatásra, 

stb.  

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel  

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a 

tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, 

akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a 

konferencián megindokolja  

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét  

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatást  

 

Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás  

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök  

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes  

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra  

 

1.  A főbb tevékenységek összefoglalása  

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,  

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési, stb. feladataira,  

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek 

alapján szervezi meg,  
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 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb.  

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,  

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet,  

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért,  

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diákönkormányzati vezetőségével,  

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét,  

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,  

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyére,  

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében,  

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában,  

 részt vesz osztálya programjainak, szerepléseinek, műsorainak előkészítő 

munkálataiban,  

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira,  

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti 

osztálya tanulónak a középfokú  tanulmányokra történő jelentkezését  

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,  

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos 

és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok 

névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba  

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, 

a bejárók, a menzások, adataiban bekövetkező változásokat  
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 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.  

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei  

 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a napló osztályozó részének 

állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az általános 

igazgatóhelyettesnek,  

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja 

a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén  

levélben értesíti a szülőket,  

 írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén  

 az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,  

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára.  

 

3. Különleges felelőssége  

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,  

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,  

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,  

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak.  
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5.AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató 

engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, 

terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A 

foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató szeptember 15-ig hirdeti meg a heti 

időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A 

jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés 

önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező. 

Szakköreink:   rajz (alsó-felső) 

  színjátszó 

  Lego-robot 

  KRESZ 

  énekkar 

 

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a 

tehetséggondozás, a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes 

elsajátításának elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret 

felhasználásáról az igazgató dönt a munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek 

javaslata alapján. 

Egyéni foglalkozások:  - tehetséggondozás (magyar, matematika, történelem, kémia, földrajz, 

idegen nyelv, fizika, biológia)  matematika tábor 

       

      - felzárkóztatás (magyar, matematika, történelem, kémia, földrajz, 

idegen nyelv, fizika, biológia) 

Az egész napos iskola a diákok tanulmányi munkájának segítése csoportos foglakozás 

formájában. Intézményünkben 8 tanulócsoportban működik ez a tanulási forma. 
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A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a minden napos 

testnevelésórákon túl sportköri foglalkozásokat is szervez. A foglakozások célja, hogy 

lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak művelésére és versenyekre 

való felkészülésre. 

Sportköreink: kézilabda, fiú-lány  

  foci, alsó-felső 

  tömegsport 

 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés 

céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai 

háziversenyeken elért eredmények alapján történik. 

Ilyenek: felvételire való felkészítés ( magyar, matematika) 

    versenyre való felkészítés 

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 

házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

A Feszty Galériában negyedéves gyakorisággal különböző jellegű kiállítások 

megrendezésére kerül sor az iskola diákjainak alkotásaiból. Tevékenységének irányítása az 

igazgató által megbízott pedagógus feladata. Ennek helyszíne az első emeleti folyosó. 

Képzőművészeti alkotások mindig láthatók az iskolánkban. Ennek helyszíne az aula és a 

földszinti folyosók. Külön kiállításokat szervezünk különböző iskolai rendezvényekhez 

kapcsolódóan. Feszty-nap, Ovi-suli, Ballagás, stb. 

 

Mozi látogatás keretében a napközis tanulók évente általában két filmet tekinthetnek meg 

iskolai keretben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók 

kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik. 

A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három alkalommal a tanítási 

időben hangverseny-látogatást szervezünk. Minden osztályt egy-egy szaktanár, illetve az 

osztályfőnök elkísér a hangversenyre.  
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A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében.  

 

Iskolánkban igen népszerű az Erdei iskola program. Alsó és felső tagozaton egyaránt 

képviseltetik magukat az osztályok. Kiváló színtere ez a közösségi nevelésnek, és olyan 

nevelési és oktatási formák megvalósítására ad lehetőséget, melyek az iskolai keretek között 

nem elképzelhetők.  

 

Több éves hagyománya van iskolánkban a Nyári turisztikai tábornak és a Sí tábornak. 

Olyan tevékenységi formák, foglalkozások jellemzik ezeket, melyek csak az adott 

helyszíneken valósulhatnak meg. Népszerűsítjük a sportolást, mozgást, természetjárást, 

nevelünk a természet védelmére, szeretetére.  

 

6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

6.1.A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, 

illetve tagja szakmai egyesületeknek.  

Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 

kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és 

vállalkozásokkal. 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási 

Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó 

pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai 

együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse 

a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és 

értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.  

 

 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a 

tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel.  
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Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat 

szakmai ellenőrzését a Komáromi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete végzi. A 

kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:  

 az iskolaorvos  

 az iskolai védőnő  

 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere  

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM- rendelet szerint végzi.  

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

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

iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő 

munkát az igazgatóhelyettes végzi.  

 

 Az iskolai védőnő feladatai  

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja.  

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).  

 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A gyermekvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 
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(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

Munkakapcsolataink: Kapcsolattartó: 

A város óvodáival /nyílt napok, bemutató órák, stb. cél: beiskolázás/ 
Igazgató, helyettesei 

és az osztályfőnökök 

A városi és a járási általános iskolákkal ,kölcsönös részvétel egymás 

sport és kulturális rendezvényein, versenyeken 

Igazgató, helyettesei 

és az osztályfőnökök 

Középiskolákkal, szakközépiskolákkal Igazgató és helyettesei 

Iskolaorvossal, iskolafogászattal Igazgató és helyettesei 

Gyermekkönyvtárral, Könyvtárral, VTV-vel, Mozival 
Igazgató, helyettesei 

és az osztályfőnökök 

 

Komárom-Esztergom megyei Pedagógiai Szakszolgálat és 

Komáromi Tagintézménye 

Igazgató, helyettesei 

és a Gyermekvédelmi 

mb. 

Tám- Pont Gyermek- és Családsegítő Szolgálat 

Igazgató, helyettesei 

és a Gyermekvédelmi 

mb. 

Komáromi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 

Igazgató, helyettesei 

és a Gyermekvédelmi 

mb. 

Uszodával 
Osztályfőnökök, 

testnevelők 

A városban működő sportkörökkel Testnevelők 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetével Igazgató és helyettesei 
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7. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

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

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület éves munkatervében határozza meg. 

Ünnepek, megemlékezések, alkalmak 

Tanévnyitó                              

Október 6.  

Szülők napja                              

Október 23.   

TÖK JÓ hét 

Márton napi vigasságok                         

Mikulás ünnepségek             

Karácsonyi vásár                  

Feszty-nap                              

Farsang                                   

Március 15.                            

Ovi-suli                                   

Anyák napja                          

Gyermeknap                            

Nemzeti összetartozás napja   

Ballagás                                   

Évzáró                         

           

8. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Az előírások betartása védelmet biztosít számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A 

tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos 

munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az 

egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz 

az iskolaorvos és a védőnő. 

Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén: 

A laborfoglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor 

általános, a tevékenységek során pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és 

munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy tanulók 

megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A 

munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelmi 

naplóban és az osztálynaplóban. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a 

tanulókat általános baleset-megelőzési, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt az 

osztálynaplóban is dokumentálni kell. 
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A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és 

tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. 

A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - laboratóriumban, 

testnevelési órán, szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden 

tekintetben megfelelnek. 

A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 

A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, nyakláncot 

stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet. 

A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével 

hagyhatják el. 

Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek 

további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák a laboratóriumokban, 

az elsősegélynyújtó helyen, az orvosi rendelőben és a titkárságon vannak elhelyezve. 

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai 

érvényesek. 

A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz vagy felszerelés az 

iskolába csak az igazgatóhelyettesek engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az 

írásvetítőhöz készült fóliák, rögzített felvételek, a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A 

felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt eszközök 

közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak megfelelően szabad 

használni. A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel 

és engedélyezés előtt az igazgatóhelyetteseknek meg kell győződnie. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata 

tartalmazza.  

Az iskolával tanulói jogviszonyban lévők 18 éves koruk eléréséig az iskola által kötött 

biztosítás alapján rendelkeznek tanulóbiztosítással. 
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8.1. Feladatok bombariadó esetén munkaidőben 

 

1. Akinek tudomására jut, hogy az iskola területén, az épületben vagy az udvaron bármilyen 

robbanó szerkezet van, vagy telefonon bejelentés érkezik robbanó szerkezet elhelyezéséről, 

köteles azt azonnal jelenteni az iskola igazgatójának, távollétében helyettesének. A 

bombariadót az iskola igazgatója vagy helyettese rendeli el az iskolarádión keresztül. 

Közli: 

- a bombariadó tényét, 

- felszólítja a tanulókat, hogy csomagolják össze felszerelésüket, (táskák, 

tornazsákok…) és vigyék magukkal.  

- az órát tartó nevelők vezetésével sorban vonuljanak a szekrényükhöz és öltözzenek 

föl, 

- azonnal hagyják el az iskola épületét, udvarát, 300 méteres körzetét. Az órát tartó 

nevelő irányításával menjenek a legközelebbi időjárástól védett intézménybe.  

 

Amennyiben valamilyen okból az iskolarádió nem használható, akkor a tűzriadó tervben leírt 

módon kell eljárni. Csengetéssel kell jelezni vagy áramszünet esetén a tanáriban  levő 

csengővel kell végigszaladni a folyosókon és kiabálni, hogy  bombariadó. Ezekben az 

esetekben az épületet azonnal el kell hagyni a tűzriadóban leírtaknak megfelelően. 

 

2. A bombariadót telefonon jelezni kell a rendőrségnek a 107- es telefonszámon. 

Az alábbiakat kell közölni: 

Iskolánk pontos nevét és címét: Feszty Árpád Általános Iskola Komárom, Csillag ltp. 

16. 

A robbanó szerkezetről rendelkezésre álló ismereteket, a telefonon érkezett bejelentés 

pontos szövegét. 

A riasztó személy nevét és a telefonszámot, amelyről riasztott. 

Felelős: az igazgató vagy helyettese. 

 

3. A bombariadó elrendelése után a tanulók biztonságos helyre vonultatását az éppen órát tartó 

nevelők végzik az alábbiak szerint: 

Biztosítják a rendet és a fegyelmet. 

Összecsomagoltatnak,  sorakoztatnak. 

A szekrényeket, tantermeket nyitva kell hagyni! 
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Ezt követően hagyják el az iskola épületét, udvarát, 300 méteres körzetét. Menjenek a 

legközelebbi időjárástól védett intézménybe és ott várják meg, hogy a tanulók 

visszajöhetnek-e az épületbe, vagy hogy engedjék-e haza őket. 

 

4. A bombariadó elrendelése után a gyerekek biztonságba helyezését követően az iskola 

épületét a felnőtteknek is el kell hagyniuk. 

 

5. A helyszínre érkező rendőrök és tűzszerészek tájékoztatását az igazgató vagy helyettese 

végzi. 

 

6. Az épületben, ill. az udvarban nem tartózkodhat illetéktelen. Az udvari kapukhoz ezért a 

hivatalsegédek közül 1-2 személyt őrként kell állítani. 

Felelős: Gazdasági ügyintéző 

 

7. A bombariadó alkalmával az épület kiürítése után feszültségmentesíteni kell a tűzvédelmi 

főkapcsolóval, a tűzriadóban leírtaknak megfelelően. 

Felelős: Hivatalsegédek 

 

8.2. Feladatok bombariadó esetén munkaidőn kívül: 

 

1. A bombariadó elrendelése: 

Akinek tudomására jut, hogy az iskola területén, az épületben vagy az udvaron bármilyen 

robbanó szerkezet van, vagy telefonon bejelentés érkezik robbanó szerkezet elhelyezéséről, 

köteles azt azonnal jelenteni az iskola igazgatójának, távollétében helyettesének.  

Munkaidőn kívül, amikor az iskola igazgatója vagy helyettese nincs a munkahelyén, akkor 

telefonon kell őt értesíteni . A kapcsolatteremtés sikere esetén a bombariadót az iskola 

igazgatója vagy helyettese rendeli el. 

Amennyiben az iskola igazgatója vagy helyettese telefonon nem érhető el, vagy bizonytalan, 

hogy ez mennyi időbe telik, akkor a bombariadót az intézmény bármely felnőtt dolgozója 

elrendelheti. 

 

A bombariadót elrendelő feladati: 

 

1. A bombariadót telefonon jelenti a rendőrségnek a 107- es telefonszámon. 
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Az alábbiakat kell közölni: 

Iskolánk pontos nevét és címét: Feszty Árpád Általános Iskola Komárom, Csillag ltp. 

16. 

A robbanó szerkezetről rendelkezésre álló ismereteket, a telefonon érkezett bejelentés 

pontos szövegét. 

A riasztó személy nevét és a telefonszámot, amelyről riasztott. 

 

2. Az iskolaépületbe, ill. az udvarba nem mehet be illetéktelen, ezért udvari kapukhoz a 

hivatalsegédek közül őrnek állíttat 1-2 személyt. 

 

3. Tájékoztatja a helyszínre érkező rendőröket és tűzszerészeket. 

 

Egyéb feladatok: 

Az épületet feszültségmentesíteni kell a tűzvédelmi főkapcsolóval, a tűzriadóban leírtaknak 

megfelelően. 

Felelős: Hivatalsegédek 

 

Amikor a bombariadó tanítás előtt a reggeli órákban van és tanulók érkeznek a kapukhoz, az 

őrnek állított hivatalsegédek közlik velük a bombariadó tényét és hazaküldik őket.  

Felelősök: A kapuknál őrségben álló hivatalsegédek. 

 

Ha az iskolaudvaron már gyerekek vannak, amikor a bombariadót el kell rendelni, akkor a 

tanáriban levő csengővel csengettetni kell. Sorakoztatás után kell a bombariadót kihirdetni, a 

tanulókat hazaküldeni. 

Felelős: Igazgató vagy helyettese 

 

8.3. Egyéb rendkívüli események 

Olyan események bekövetkezésekor, melynél feltételezhető, hogy a tanulók és dolgozók az 

iskola területén nincsenek biztonságban, a bombariadóban leírtaknak megfelelően kell eljárni.  

A bombariadó illetve rendkívüli esemény miatt kiesett tanulmányi idő pótlása: 

Ha az előzőekben leírt események miatt egy-egy alkalommal három, vagy annál több tanítási 

óra elmarad, akkor azokat a tanév vége előtt, rendkívüli tanítási nap beiktatásával pótolni kell. 
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9. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri 

leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként korábban elkészített 

pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni.  

 

Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők 

és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:  

- az alsós igazgatóhelyettes,  

- a felsős igazgatóhelyettes,  

- a gazdasági ügyintéző,  

- a munkaközösség-vezetők,  

- az osztályfőnökök,  

- a pedagógusok.  

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat 

vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a 

munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató 

utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az 

ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a 

pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok 

szükség esetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is 

elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek 

lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal egyértelmű módon 

kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az 

egyesíthetőség a meghatározó elem.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  

- tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),  
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- a naplók folyamatos ellenőrzése,  

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

- az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán,  

- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  

 

9.1. Intézményi önértékelés 

 

A 20/2012-es EMMI rendelet szerint az intézmény vezetője létrehozza az önértékelési 

csoportot, melynek feladatai a következők:  

- önértékelési terv elkészítése 

- az önértékelési feladatok kiosztása 

- óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentum elemzés, feltöltési feladatok 

- a pedagógusok és az intézményvezető értékelésének lebonyolítása 

- az eredmények feltöltése az informatikai rendszerbe 

-  

Az önértékelési csoport tagjai: 

    Balázs Ágnes   Kéglné Vajda Éva 

    Herbsztné P. Andrea  Farkasné H. Gabriella 

    Ipolyiné Halasi Éva  Hermann Veronika 

    Kozenkowné K. Katalin Kiss Mária 

         Regensburgerné H. Ildikó Kajtár Henrietta 

    Slezsák Zsolt   Fazekas Gáborné 

A csoport minden évben a törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően és ütemezésben 

végzi a feladatát.       
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10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem 

derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 

jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik.  

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének.  

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 

csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  
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 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) 

meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  

 

10.1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai: 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében.  

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 

találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

és a szülőt nem kell értesíteni  

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 

eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről  írásban értesíti az érintett 

feleket  

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  
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 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges  

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza  

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti  

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon  

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása  

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.  
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11. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

 a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

 a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 

 

11.1. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított  nyomtatványok kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési 

rendje: 

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

hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, 

és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

55 

 

 

12. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az 

iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola 

honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt.  

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy 

nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az iskola 

könyvtárában. Itt, a könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja 

a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola 

igazgatójától és az igazgatóhelyettesektől, előzetesen egyeztetett időpontban. 

 

13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 az alapító okirat  

 a szervezeti és működési szabályzat  

 a pedagógiai program  

 a házirend  

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok:  

- a tanév munkaterve  

- egyéb belső szabályzatok   

 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók lesznek az iskola honlapján. A hatályos 

alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet 

minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges 

változásakor átadjuk.  
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13.1 Az alapító okirat  

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.  

 

 

13.2 A pedagógiai program  

 

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 Az iskola pedagógiai programja meghatározza:  

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében 

meghatározottakat.  

 Az iskola helyi tantervét, (2013. szeptember 1-jétől választott kerettantervet), ennek 

keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően 

választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az 

előírt tananyagot és követelményeket.  

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét.  

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 

továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját.  

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

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

rendjét,  

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.  

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.  

 

13.3 Az éves munkaterv  

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor.  

 

A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői 

szervezet és a diákönkormányzat véleményét. (20/2012. EMMI rendelet) A munkaterv egy 

példánya a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az 

iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 
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14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ ......... év .................. hó ........ napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes.  

14.2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 

iskolaszék, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz 

kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

igazgató 

P.H. 

 

14.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó 

......... napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

diákönkormányzat vezetője 
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 Aláírásommal tanúsítom, hogy az Szülői Munkaközösség véleményezési jogát jelen szervezeti és 

működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

SZM elnök 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács ......... év .................. hó ......... napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát 

jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

az intézményi tanács elnöke 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet 

1. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

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

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

módosításáról, 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról, 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról, 

javascript:njtDocument('158958.237573');
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32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI 

rendelet, 

A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 

29.) OKM rendelet, 

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

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 

javascript:njtDocument('154929.229241');
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2. sz. melléklet 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata  

Jogszabályi háttér 

Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint 

az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. 
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 Az iskolai könyvtár működésének szabályzata 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4.§ (2)/g szerint a könyvtár SzMSz-e az iskolai SzMSz része  

 163. § (2) Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének 

szabályait  

 

A Feszty Árpád Általános Iskola Könyvtára gyűjteményét, szolgáltatásait, működési rendjét 

az intézmény szükségleteinek és könyvtári környezetének megfelelően alakítja ki az igazgató 

irányításával és az iskola közösségeinek véleményének, javaslatainak figyelembevételével. 

Munkáját összehangolja az iskolai élet különböző területein végzett tevékenységekkel. 

 

A könyvtárra vonatkozó adatok 

Neve: Feszty Árpád Általános Iskola Könyvtára 

Címe: 2900. Komárom, Csillag ltp. 16. 

Telefonszáma: 34/343-601 

Típusa: iskolai könyvtár 

Létesítésének időpontja: 1980. 

Alapterülete: 56 m
2 

 

Érvényes bélyegzői: 

 

 

 

 

 

A könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása 

Az iskolai könyvtár a Feszty Árpád Általános Iskola szervezetében működik, az iskola 

szerves része. 

Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát működtető Komárom Város Önkormányzata, 

valamint a fenntartó, a KIK Komáromi Tankerülete gondoskodik. 

A könyvtár felügyeletét és irányítását az igazgató látja el a nevelőtestület és a diákközösség 

véleményének és javaslatainak figyelembevételével. 

Szakfelügyeleti vizsgálatot az országos iskolai könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő 

szakember végezhet. 
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Tárgyi és személyi feltételek 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

- a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és a szomszédos tanteremmel egybenyitva alkalmas egy iskolai 

osztály egyidejű foglalkoztatására,  

- legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,(állományunk nagysága meghaladta a 

15.000 könyvtári egységet), 

- tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása,  

- rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus 

építéséhez szükséges eszközökkel. Technikai felszereltségünk:, a könyvtári munkához 

számítógép internet hozzáféréssel és  nyomtatóval, 2 db olvasói számítógép, magnó- és CD 

lejátszó, a könyvtárral egybenyitható tanteremben DVD lejátszó és interaktív tábla. 

 

Állományrészek:  

- Könyvek: kézikönyvtár, helytörténet, ismeretközlő irodalom, mesék, versek, ifjúsági 

regények, szépirodalmi művek,  pedagógiai szakirodalom, módszertan, tankönyvek. 

- Folyóiratok 

- Audiovizuális  és az elektronikus dokumentumok : hangkazetta, hanglemez, CD (hangzó), 

videokazetta, DVD, számítógépes dokumentumok (CD, DVD), dia, diafilm. 

 

Az iskolai könyvtár a saját adatbázisát Szirén Integrált Könyvtári Rendszer használatával 

alakította ki. 

 

A könyvtári munkát felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező könyvtárostanár látja el 

félállásban. 

 

A könyvtár működési célja 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység.  
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Iskolai könyvtárunk feladatai  

Alapfeladatok – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

- gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

- az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

- könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

- tartós és ingyenes tankönyvek kölcsönzése tanulóink számára, 

- a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.  

 

Kiegészítő feladatai továbbá:  

- a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

- a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

- tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól,  

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása (ODR), 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (Szirén Központi 

Lelőhely Adatbázis), 

- tankönyvtár kezelése. 

 

 

Az intézmény könyvtári állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.  

Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni  

Állományba csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum kerülhet. 

 

 A Gyűjtőköri Szabályzat külön mellékletet képez 

 

Az állomány nyilvántartása:   
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- Egyedi nyilvántartás: Szirén Integrált Könyvtári Rendszer használatával számítógépen 

történik. Az elektronikusan rögzített adatok leltárkönyv formátumban kinyomtatásra kerülnek. 

A könyvtári számítógépes programban használt betűjelzetek és a nekik megfelelő 

leltárkönyvek:   

- betűjel nélkül  -  Címleltárkönyv 

    - T –  Leltárkönyv II. tartós tankönyvek 

    - B –  Leltárkönyv III. tankönyvek, módszertani kiadványok 

- A –  Leltárkönyv IV. Audiovizuális  és elektronikus dokumentum 

 

- Összesített nyilvántartás: a Szirén integrált könyvtári rendszer használatával. ( A 

Szirén program használata a minisztérium által jóváhagyott.) 

 

- A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni  

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni, de a tankönyvtár nem képezi a könyvtári állomány részét. 

 

Állományfeltárás:  

A könyvtár állományát a Szirén könyvtári programmal tárjuk fel. A hagyományos 

cédulakatalógust tovább nem építjük.  

 

Állományapasztás: 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, Jegyzőkönyv és Törlési jegyzék készítésével. A 

törlést az iskola igazgatója engedélyezi. 

Lehetséges okai:  

-    elavult dokumentumok kivonása, 

- gyűjtőkörbe nem tartozó művek kivonása, 

- megrongálódott dokumentumok selejtezése, 

- olvasó által elvesztett dokumentum selejtezése, 

- állományellenőrzés során hiányzó dokumentumok selejtezése . 

 

Állományvédelem:  
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A könyvtári állomány ellenőrzését az igazgató rendeli el. A leltározás végrehajtásáért, a 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az igazgató és a gazdasági vezető a felelős. A 

tényleges könyvtári munka szabályszerűségéért a könyvtárostanár a felelős. 

 

Az iskola igazgatója ellenőrzi:  

- a könyvtár használatának intenzitását az olvasók körében, 

- a könyvtárhasználati ismeretek oktatását valamennyi tantárgy keretében, 

- a könyvtár szolgáltatásainak minőségét, 

- a nevelőtestület és a könyvtárostanár együttműködését. 

 

A könyvtárostanár feladatait a mellékelt munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója, 

valamint az iskolánkban tanítási gyakorlatot teljesítő tanárjelölt számára  biztosítja.  

Az igazgató engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.  

A könyvtári kulcs a könyvtárostanárnál van, valamint az igazgatói és a gazdasági irodában is 

található egy-egy példány, melyeket csak indokolt esetben az igazgató vagy a könyvtáros 

tudtával szabad használni. 

 

A könyvtárhasználat szabályai 

A használók jogait és kötelességeit a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, melyet a 

könyvtárban, a tanári szobában teszünk közzé. 

A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját a Könyvtárhasználati 

szabályzat tartalmazza. 

 

Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az iskola a 

költségvetésében biztosítja. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, 

hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai 

eszközökről, irodaszerekről és szociális feltételekről. 
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A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros 

feladata. 

 

Záró rendelkezések 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési 

szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete, a benne nem 

szabályozott valamennyi kérdésben az iskola szabályzatában, ill. az érvényes jogszabályokban 

foglaltak szerint kell eljárni. 

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatát el kell helyezni a könyvtárban, a tanáriban és 

az igazgatói irodában. 

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

 

Melléklet:  

Gyűjtőköri szabályzat 

Könyvtárhasználati szabályzat 

Katalógusszerkesztés szabályzat 

Könyvtárostanár munkaköri leírása 

Tankönyvtári szabályzat 

 

Komárom, 2017. június 

 

 

………………………………… 

         könyvtárostanár 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyom:  

 

 

……..……………………………. 

         igazgató 
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Mellékletek: 3. számú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

70 

 

1. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK  

Tárgyi feltételek: 

A könyvtár önálló helyiségben található. Megfelelő könyvtári bútorokkal (szabadpolcok, 

kölcsönzőpult, folyóiratállvány, olvasói asztalok, székek, fogas, táskatartó) berendezett. 

A könyvtári állomány összetétele az általános iskola típusára vonatkozó előírásoknak 

megfelel. A könyvtár a szomszédos tanteremmel egybenyitva alkalmas könyvtári órák, 

foglalkozások és rendezvények tartására. 

Az állomány meghaladja a 15.000 dokumentumot. A következő csoportokat alakítottuk 

ki a könyveknél: kézikönyvtár, versek, mesék, ifjúsági regények, ismeretterjesztő 

könyvek, pedagógiai szakirodalom, helytörténet, tankönyvek, módszertan, 

tartóskönyvek. 

Az állomány a Szirén integrált könyvtári rendszerrel került feldolgozásra. A könyvtár 

összes dokumentuma szerepel a számítógépes adatbázisban. 

Személyi feltételek: 

A könyvtári munkát felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező könyvtárostanár 

látja el félállásban. 

Az iskola alaptevékenysége: 

A tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása, napközis ellátása. 

Az iskola szerkezete, profilja: 

Nyolc évfolyamos általános iskola. 

Emelt szintű oktatás: rajzból első osztálytól, német nyelvből 5. osztálytól. 

Választható idegen nyelvek: angol és német. 

Szakkörök: informatika, könyvbarát, rajz, kerámia, honismereti, matematika, német, 

angol, biológia-kémia és énekkar. 

Az iskolai könyvtár szerepe a pedagógiai programban és a helyi tantervben: 

Kiemelt nevelési - oktatási cél az olvasás megszerettetése és népszerűsítése és az önálló 

tanulás technikájának megtanulása és kreatív alkalmazása. 

Az alsó tagozaton  elsősorban a magyar tantárgy keretében, felsőben az informatika 

tantárgy kertében történik a könyv- és könyvtárhasználatra nevelés, de minden tantárgy 

tantervében megjelenik az adott tantárgy fontosabb dokumentumainak ismerete, 

használata. 

A könyvtár fontos szerepet játszik a tehetséggondozásban, és az iskolai hagyományok 

ápolásában is. Több szakkör rendszeresen a könyvtárban tartja foglalkozásait. A 

versenyekre, vetélkedőkre való felkészülés is a könyvtárban történik a könyvtári 
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állományra és szolgáltatásokra építve. 

Az iskolán kívüli források: 

-  Jókai Mór Városi Könyvtár szolgáltatásainak közvetlen igénybe vétele, 

-  könyvtárközi kölcsönzés. 

 

II. AZ ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS ALAPELVEI 

- Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel, 

ajándék útján is csak a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok kerülhetnek be. 

- A kerettanterv és az iskola pedagógiai programjának teljesítéséhez szükséges 

dokumentumok beszerzése a legfontosabb. 

- Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembe-

vételével fejlesztjük. 

- Szűkös anyagi lehetőségek esetén elsősorban a kézikönyvtárt gyarapítjuk. 

 

III. A FŐGYŰJTŐKÖR ÉS A MELLÉKGYŰJTŐKÖR MEGHATÁROZÁSA 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az infor-

mációkat és információhordozókat, amelyekre az iskolai nevelő és oktató tevékenységhez 

szükség van. 

Főgyűjtőkörbe tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok 

megvalósítását segítő dokumentumok. 

Mellékgyűjtőkörbe a könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését 

szolgáló dokumentumokat soroljuk. A tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények 

kielégítését / saját gyűjteményen belül / csak részlegesen tudja vállalni az iskolai 

könyvtár. 

 

Főgyűjtőkör területei: 

Könyvek 

-  az oktatáshoz szükséges ill. a könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és 

szaklexikonok, általános enciklopédiák, az egyes tudományágak szintézisei, 

történetei, évkönyvek, címtárak, almanachok, egy- és kétnyelvű szótárak, atlaszok, 

törvénytárak, kronológiák, bibliográfiák, repertóriumok, a könyvtári munka 

szakmai, módszertani segédletei; 

-  iskolai tantervek, tankönyvek, tanári segédkönyvek, munkafüzetek, feladatlapok; 

-  pályaválasztási útmutatók; 
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-  munkaeszközként felhasználható ismeretközlő irodalom; 

-  házi és ajánlott olvasmányok; 

-  szépirodalmi gyűjteményes művek, antológiák, szöveggyűjtemények; 

-  iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, 

pályázatokhoz szükséges dokumentumok; 

-  helytörténeti kiadványok, 

-  az iskola történetével, életével, névadójával kapcsolatos dokumentumok; 

-  a pedagógusok ön- és továbbképzéséhez szükséges alapvető és a felkészülést 

elősegítő pedagógiai szakirodalom és határtudományai. 

Periodikum 

-  pedagógiai folyóiratok, 

-  módszertani folyóiratok, 

-  könyvtáros szakmai folyóiratok, 

-  az idegen nyelvek oktatását segítő periodikák, 

-  a tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratok, 

-  a helyi tantervben javasolt gyermek és ifjúsági lapok. 

Kéziratok 

-  pályamunkák 

-  helyi tantervek, segédanyagok, stb. 

AV információhordozók 

Az érvényes taneszköz-alapjegyzékben szereplő AV dokumentumok, a helyi tanterv 

oktatásához szükséges AV dokumentumok, beleértve a számítógépes információ- 

hordozókat is. 

 

A mellékgyűjtőkor területei: 

A nyomtatott és az AV dokumentumokra kiterjesztve: 

-  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 

kielégítő dokumentumok, 

-  a tanítási órákhoz közvetlenül vagy közvetve felhasználható információhordozók, 

-  a következő iskolafokozat oktatási segédletei közül a tanterv, feladatgyűjtemények, 

példatárak, tesztek, 
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-  az egyéni művelődési, szórakozási igényeket kielégítő értékes szépirodalom. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköréből kizárt dokumentumok 

-  egyetemi és főiskolai jegyzetek, tankönyvek, kiv.: ha a kézikönyvként is használhatóak, 

-  irodalmi, esztétikai szempontból értéktelen, kizárólag szórakoztató olvasmányok, 

-  áltudományos művek, 

-  értéktelen, csak szórakoztató AV dokumentumok. 

 

IV. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYJELLEGE  

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok: 

Nyomtatott és kézírásos dokumentumtípusok: 

-  könyv 

-  tankönyv, tartós tankönyv, módszertani segédanyag 

-  periodika: napilap, hetilap, folyóirat 

-  kisnyomtatvány, brosúra 

-  kotta 

-  kéziratok: pl. pályamunkák 

Képes dokumentumok: 

-  kép: sajtókivágások, reprodukciók 

-  állóképek: diafilm, transzparensek, fényképek 

Auditív dokumentumok: 

-  hanglemez 

- magnókazetta 

- CD, DVD 

AV dokumentumok: 

-  hangosított dia 

-  videofilm 

- DVD film 

Egyéb információhordozók: 

-  oktatócsomag 

-  szoftverek, CD-ROM, DVD-ROM 

 

A gyűjtés szintje és mélysége: 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt, azaz teljességgel egyetlen tantárgy, szaktu-



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

74 

 

domány irodalmát sem gyűjti. 

Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom 

megfelelő válogatással tartalmilag teljes legyen. 

A gyűjtés alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. 

Az adott tantárgy oktatásában felhasználható tudományterületek enciklopédikus szintű 

gyűjtése élvez elsőbbséget. 

Kiemelten gyűjtendők a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a 

munkáltató eszközként használatos művek. 

Szépirodalmi műveknél a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei, antológiák 

szöveggyűjtemények élveznek elsőbbséget. 

 

Nyelvi elhatárolás 

A könyvtár elsősorban magyar nyelven gyűjti a dokumentumokat, de az iskolában tanított 

nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű nyelvi segédleteket, a nyelvtudás 

szintjének megfelelő válogatott gyermekirodaimat az adott idegen nyelven gyűjti. 

 

V. RÉSZLETES GYŰJTÉSI SZABÁLYOK 

 Ismeretközlő irodalom gyűjtése  

Kiemelt területek: 

A művészetekhez kapcsolódó kézikönyvek, albumok, a képzőművészeti technikákat leíró 

szakkönyvek. 

A német nyelv tanításához szükséges segédkönyvek, módszertani anyag. 

A névadóról és a városról szóló dokumentumok. 

A teljesség igényével gyűjtjük: 

-  kis-, közép- és nagyméretű alap- és középszintű általános lexikonokat és általános 

enciklopédiákat, 

-  a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet kis-, közép- és 

nagyméretű alapszintű és középszintű elméleti és történeti összefoglalóit, 

-  a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató kis-, közép- és nagyméretű alapszintű szakirányú segédkönyveket, 

-  a tantárgyak, szaktárgyak alap szintű elméleti és történeti összefoglalóit 

-  munkáltató eszközként használatos alapszintű ismeretközlő irodalmat, 

-  az intézmény érvényben levő tanterveit, tankönyveit, munkafüzetéit, feladatlapjait, 

-  a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatókat, felvételi követelményeket 
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tartalmazó kiadványokat, 

-  a városra vonatkozó helytörténeti kiadványokat, 

-  az iskola történetével, névadójával foglalkozó dokumentumokat. 

Válogatva gyűjtjük: 

-  a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató kis-, közép- és nagyméretű középszintű szakirányú segédkönyveket, 

-  munkáltató eszközként használatos középszintű ismeretközlő irodalmat, 

-  az iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű segédleteket. 

Erős válogatással gyűjtjük: 

-  a tanult tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást 

kielégítő alap- és középszintű irodalmat. 

 

Szépirodalom gyűjtése 

Kiemelt terület: Jókai Mór és Feszty Árpád életműve. 

Teljesség igényével gyűjtjük: 

-  átfogó lírai, prózai és drámai antológiákat a világ és a magyar irodalom bemutatására, 

-  házi és ajánlott olvasmányokat, 

-  a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, 

gyűjteményes köteteit, 

-  a magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiákat, 

gyűjteményes köteteket, 

-  a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 

Válogatással gyűjtjük: 

-  tematikus antológiákat, 

-  gyermek és ifjúsági regényeket, elbeszélés- és verses köteteket. 

Erős válogatással gyűjti: 

- a tanított nyelvek oktatásához  és a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos 

irodalmat, 

- regényes életrajzokat, történelmi regényeket, 

- a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi írók műveit.  

 

Pedagógiai irodalom gyűjtése 

-  pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, 

-  fogalomgyűjtemények, szótárak 
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-  pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók, dokumentumgyűjtemények, 

-  a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok megvalósításához 

szükséges szakirodalmat, 

-  a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát, 

-  a műveltségterületek módszertani segédkönyveit, segédleteit, 

-  a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait, 

-  az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjtemények, 

-  oktatási intézmények tájékoztatói, pályaválasztási útmutatók, 

-  általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok, 

-  az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok . 

 

Könyvtári szakirodalom gyűjtése  

Kiemelten gyűjtjük: 

-  az iskolafokozatnak megfelelően a tájékoztató munkához szükséges kézi – és 

segédkönyveket 

-  könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, 

-  könyvtárhasználat módszertani segédleteit, 

-  iskolai könyvtárakra vonatkozó alapjegyzékeket. 

Válogatva gyűjtjük: 

-  elsőfokú általános bibliográfiákat, a fontosabb másodfokú bibliográfiákat, valamint 

szak- és tantárgyi bibliográfiákat, 

-  a könyvtári feldolgozó munka segédleteit. 

 

Hivatali segédkönyvtár 

Gyűjteni kell az iskola irányításához, igazgatásához, gazdálkodásához, ügyviteléhez, valamint 

munkaügyéhez szükséges legfontosabb kézikönyveket, jogszabályokat  és folyóiratokat. 

 

Kéziratok gyűjtése 

-  az iskola pedagógiai dokumentációi, 

-  pályázati munkák (tanári, tanulói), 

-  iskolai rendezvények forgatókönyvei, 

-  iskolai újság és rádió dokumentációi. 

 

Periodika gyűjtemény 
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-  pedagógiai folyóiratok, 

-  módszertani folyóiratok, 

-  könyvtáros szakmai folyóiratok, 

-  az idegen nyelvek oktatását segítő periodikák, 

-  a tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratok, 

-  a helyi tantervben javasolt gyermek és ifjúsági lapok. 

 

Kottagyűjtemény 

Az ének-zene oktatásához, az énekkari munkához kapcsolódó énekes és hangszeres 

zeneművek kottái. 

 

Audiovizuális gyűjtemény 

Az érvényes taneszköz alapjegyzékben szereplő AV dokumentumok, a helyi tanterv 

oktatásához szükséges AV dokumentumok, beleértve a számítógépes információ- hordozókat 

is. 

 

VI. A MŰVELTSÉGTERÜLETEK FONTOSABB DOKUMENTUMAI 

Magyar nyelv és irodalom: 

-  általános és szaklexikonok, enciklopédiák, 

-  irodalomtörténeti összefoglalók, 

-  közmondások gyűjteménye, 

-  adattárak, 

-  nyelvtani kézikönyvek, 

-  szótárak: etimológiai, értelmező, helyesírási, szinonima, 

-  nyelvtani összefoglalók, 

-  nyelvművelő segédkönyvek, 

-  nyelvtani gyakorlókönyvek, 

-  kifejezés-gyűjtemények, 

-  nyelvi játékok, 

-  verselemzési gyűjtemények, 

-  vers-, mese- és népköltészeti antológiák, 

-  szemelvénygyűjtemények, 

-  színháztörténet, 

-  írás-, könyv- és könyvtártörténet, 
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-  szépirodalmi alapművek (magyar, egyetemes), 

-  kötelező és ajánlott olvasmányok, 

-  sorozatok, 

-  módszertani segédletek, 

-  gyermekfolyóiratok, 

-  AV dokumentumok, CD-ROM 

 

Idegen nyelvek: 

-  szótárak, 

-  kifejezés-gyűjtemények, 

-  nyelvkönyvek, 

-  tesztek, 

-  módszertani segédletek 

-  a tanult nyelv kultúrkörébe tartozó fontosabb antológiák, szemelvénygyűjtemények, 

-  AV dokumentumok, CD-ROM. 

 

Matematika 

-  matematikai: - lexikon, enciklopédia, 

-  összefoglalók, 

-  képlet- és feladatgyűjtemények, 

-  gyakorlókönyvek 

-  fejtörők, rejtvények, 

-  matematikatörténet, 

-  adattárak, 

-  módszertani segédletek, 

-  statisztikai zsebkönyvek, 

-  szoftverek, multimédia. 

 

Ember és társadalom 

-  lexikonok, enciklopédiák, 

-  adattárak, 

-  kronológiák, 

-  atlaszok, 

-  forrás- és szemelvénygyűjtemények, 
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-  módszertani segédletek, 

-  napilap, folyóiratok, 

-  fogalomtárak, 

-  monográfiák, 

-  felvilágosító, tanácsadó, mentálhigiénés szakkönyvek, 

- ismeretterjesztő művek, 

-  AV dokumentumok. 

 

Ember és természet: 

-  lexikonok, enciklopédiák, 

-  összefoglalók, 

-  atlaszok, 

-  feladatgyűjtemények, 

-  állat-, növény-, ásvány-, stb. határozók, 

-  földrajzi, biológiai albumok, 

-  természettudományos folyóiratok, 

-  fizikai, kémiai képlet és feladatgyűjtemények, 

-  fizika és a kémia története, 

-  módszertani segédletek, 

-  természettudományi ismeretterjesztő könyvek, 

-  egészségügyi könyvek, 

-  AV dokumentumok, CD-ROM. 

 

Földünk - környezetünk; 

-  természettudományos: - lexikonok, enciklopédiák, 

-  összefoglalók, 

-  atlaszok, 

-  albumok, 

-  folyóiratok, 

-  adattárak, 

- évkönyvek, 

-  módszertani segédletek, 

-  AV dokumentumok. 
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Művészetek: 

-  zenei-, film-, színházi-, művészeti lexikonok, enciklopédiák, 

-  összefoglalók, 

-  művészettörténeti összefoglalók, 

-  képzőművészeti technikák szakkönyvei, 

- opera- és hangversenykalauzok, 

-  kottás- és dalgyűjtemények, 

-  albumok, 

-  AV dokumentumok, auditív dokumentumok, 

-  olvasógyakorlatok, 

-  módszertani segédletek, 

-  szakfolyóiratok. 

 

Informatika: 

-  könyv és könyvtártörténeti dokumentumok, 

-  lexikonok, 

-  oktatókönyvek, 

-  játékprogramok, 

-  feladatgyűjtemények, 

-  gyakorló könyvek, 

-  adatbázisok, 

-  szakfolyóiratok, 

-  szoftverek. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

-  technikai lexikonok, szótárak, 

-  összefoglalók, 

-  technikatörténet, 

-  szakkönyvek, 

-  háztartási mindentudók, 

-  pályaválasztási útmutatók, tanácsadók, AV dokumentumok, 

-  munkavédelmi és KRESZ kiadványok, 

-  ismeretközlő sorozatok, 

-  szakfolyóiratok, 
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-  módszertani segédletek. 

 

 

Testnevelés és sport: 

- sportlexikon, enciklopédia, 

- sporttörténet, 

- összefoglalók, 

- különböző sportok szabálykönyvei, 

- módszertani segédletek, 

- AV dokumentumok. 

 

Komárom, 2017. június 

 

.……………………………. 

könyvtárostanár 

 

 

A gyűjtőköri szabályzatot jóváhagyom: 

 

 

……………………………. 

igazgató 
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4. sz. melléklet 

A Feszty Árpád Általános Iskola könyvtárának 

Könyvtárhasználati szabályzata 

 

 

A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtárat és szolgáltatásait az iskola pedagógusai, tanulói, adminisztratív és 

technikai dolgozói, valamint az iskolában tanítási gyakorlatukat végző pedagógusjelöltek   

használhatják. Más intézmények pedagógusai az igazgató engedélyével kölcsönözhetnek. 

 

Általános szabályok 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai beiratkozás után vehetők igénybe, a beiratkozás díjtalan. 

Beiratkozáskor a következő adatokat kérjük a tanulóktól: név, osztály megnevezése (további 

adatok az osztálynaplóból megtudhatóak). A beiratkozás érvényessége az intézményi  tanulói-  

ill. munkaviszony megszűnéséig tart. A tanulói- vagy a munkaviszony megszüntetése csak az 

esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.  

A tanulónak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a 

könyvtárostanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az 

általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.  

A kölcsönzés és a szolgáltatások nyilvántartása a Szirén integrált könyvtári szoftverrel 

számítógépen történik, mellette Könyvtári munkanaplót használunk a statisztikai adatok 

vezetéséhez. A könyvtár a személyi adatokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a 

könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden 

könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.  

A kabátokat a bejárati ajtónál levő fogason, a táskákat a táskatartóban kell elhelyezni. 

A könyvtárban étkezni, inni és mobiltelefont használni tilos. 

 

A könyvtár szolgáltatásai 

A szolgáltatások a könyvtár nyitva tartási ideje alatt vehetők igénybe, az igénybevétel 

ingyenes. 
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Helyben használat 

A szabadpolcon elhelyezett dokumentumok  korlátozás nélküli egyéni és csoportos 

használata. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

- kézikönyvtári állományrész, 

- folyóiratok, 

- helytörténeti anyagok, 

- audiovizuális dokumentumok, 

- számítógépes dokumentumok. 

 

A több példányban meglevő helyben használható dokumentum kölcsönözhető pedagógusok 

számára, úgy, hogy a kézikönyvtárban maradjon legalább egy példány. Egy-egy tanítási órára, 

indokolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre a 

tanulók is kölcsönözhetnek kézikönyvtári dokumentumot.  

 

Az olvasók szakmai segítséget kapnak a könyvtárostanártól: 

- az információhordozók közötti eligazodásban, 

- az információk kezelésében, 

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

- technikai eszközök használatában. 

 

Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.  

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.  

A tanulók a tankönyveken kívül egyszerre 2 kötet könyvet kölcsönözhetnek, a kölcsönzési idő 

3 hét.  A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. Tankönyvek, oktatási 

segédletek mindenki számára a szükséges időtartamra (legfeljebb egy tanévre) 

kölcsönözhetőek. A korlátozások egyénenként feloldhatók.  

Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre kölcsönözhetik, a dokumentumok száma 

nincs korlátozva. 

Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó 

köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni 

vagy a könyv aktuális beszerzési árát kifizetni. 
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Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos 

szabályokat a Tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 

Könyvtári dokumentumok előjegyzése 

Ha a könyvtár állományában meglévő dokumentumhoz a használó (kölcsönzés miatt) nem jut 

hozzá, kérheti annak előjegyzését. 

 

Letéti állomány biztosítása  

Tanári szobában és a szaktantermekben igény esetén a könyvtár letéti állományt helyez el. Az 

elhelyezett dokumentumokért a letétet használó pedagógusok anyagi felelőséggel tartoznak. 

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást vezetünk. 

 

Csoportos használat 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére tartandó könyvtári órák és foglalkozások 

várható időpontját, témáját és az igényelt szolgáltatások körét egyeztetni kell a 

könyvtárostanárral.  

 

Tájékoztatás 

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítás a könyvtár és dokumentumai használatához 

szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás a könyvtár dokumentumai és 

egyéb források alapján. Az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges 

irodalomkutatás, esetenként témafigyelés végzése. 

Pedagógusoknak szakirodalmi tájékoztatás. 

 

Könyvtári rendezvények, vetélkedők 

 

Számítógép-használat az olvasói számítógépeken. 

 

Másolatkészítés 

Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok 

figyelembe vételével – másolat készítése. 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatóak meg a gyűjteményében, 

könyvtárközi kölcsönzés útján megkéri az olvasónak. Az ilyen módon kölcsönkért 

dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Könyvtárközi 

kölcsönzéskor olvasónknak a kölcsönadó könyvtár által (esetleg) kért díjat meg kell fizetnie.  

 

Nyitva tartás  

A könyvtár minden tanítási nap nyitva tart, iskolai szünidőben zárva van. A könyvtári 

nyitvatartási ideje heti 11 óra. A hét napjaira lebontott nyitva tartás megállapítására tanév 

elején kerül sor. Az érvényes nyitvatartási rendet az iskola bejáratánál, az alsós és felsős 

faliújságon, valamint a könyvtár ajtaján helyezzük el. 

 

Komárom, 2017 június 

 

 

 

 

 

…………………………………..            ………………………………… 

könyvtárostanár                      igazgató 
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Feszty Árpád Általános Iskola könyvtárának 

katalógus-szerkesztési szabályzata 

 

 

A könyvtári állomány feltárása 

A Szirén integrált könyvtári rendszerrel számítógépen történik az állomány adatainak 

rögzítése és feltárása. 

A teljes könyvtári állomány számítógépes feldolgozása megtörtént, így katalóguscédulára 

bibliográfiai leírás már nem készül ill. a cédulakatalógus építését lezártuk. 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és 

tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik. 

 

A dokumentum leírás szabályai 

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

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

mindenkor az adott dokumentum. Az iskolai könyvtár tankönyveknél, módszertani 

kézikönyveknél az egyszerűsített leírást alkalmazza. 

A könyvek feldolgozását bibliográfiai leírásokat tartalmazó adatbázisok segítik: 

1. Szirén adatbázis: a Magyar Nemzeti Bibliográfia Adatbázisának rekordjait 

felhasználva 1976-tól naprakészen. 

2. KELLO (Könyvtárellátó) adatbázisa 2003-tól 

3. Z39.50-es adatbázisok (Szirén  osztott on-line virtuális könyvtára és a világ további 

600 könyvtára) 

A programmal lehetőség van analitika rögzítésére is. Egy dokumentumhoz tetszőleges számú 

analitika tartozhat.  

 

Osztályozás 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 

A Szirén program hierarchikus tárgyszó rendszert, a tárgyszó rendszerek és az ETO 

összedolgozását is tartalmazza. 

 

Raktári jelzetek 
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A dokumentumok polcon való kereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmi 

dokumentumot cutter-számmal, a szakirodalmat szakjelzetekkel is ellátjuk. A raktári  

jelzeteket feltüntetjük a dokumentumokon is. 

 

Adatbázis használata 

Többféle keresést is felkínál a program  

- gyorskeresést,  

- összetett keresést,(dokumentumról bevitt összes adatra, ETO-ra, tárgyszóra), 

- egyszerű keresést (keresési szempont egyszerre ötféle lehet), 

- Google-szerű keresést ( keresési szempont: az összes létező mező, adatelem). 

Meghatározható, hogy a keresett adatelem melyik mezőben legyen. Alapértelmezésként a 

keresés csonkolt, de választható a pontos keresés is. Egyszerre tetszőlege számú keresési 

szempont adható meg. 

A keresési eredményből lista készíthető. A következő listafajták választhatóak: 

- rövid, 

- irodalomjegyzék, 

- leltárkönyv formátumú (csak a saját adatbázisban!), 

- katalóguscédula formátumú, 

- Excel. 

 

Keresni adatbázisunkban jelenleg csak a könyvtári számítógépen lehet, ha elkészül az iskola 

honlapja lehetőség lesz bárki számára a könyvtár online- katalógusának elérésére, 

használatára.. 

 

Komárom, 2017 június 

 

 

 

…………………………………. 

igazgató 
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5.számú melléklet 

A Feszty Árpád Általános Iskola könyvtárának 

Tankönyvtári szabályzata 

  

A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola Könyvtára a következő módon tesz eleget az 

ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyvtári tankönyveket, valamint 

szükség esetén az iskolai könyvtár nyilvántartásába vett tankönyveit, tartós tankönyveit 

kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, 

és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.   

 

Az ingyenes tankönyvek csoportjai: 

1. csoport: 4 évig használt tankönyvek: földrajzi és történelmi atlasz, matematika 

feladatgyűjtemény, 

2. csoport: meghatározott tanévre szóló tankönyvek (melyek nem munkáltató jellegűek), 

3. csoport: munkatankönyvek, munkafüzetek. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 

Tanév elején, augusztusban a  könyvtárostanár a tankönyvfelelősöktől számlával együtt 

tételesen átveszi  az új ingyenes tankönyveket, majd a  tankönyvtári nyilvántartásba vétel 

következik. 

Az iskolai könyvtár Szirén programmal külön adatbázisban, Tankönyvtár néven, a leltári 

szám előtt TK betűjelzéssel  kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges 

tankönyveket. 

 

A kölcsönzés rendje  

A nyilvántartásba vétel után tanév elején, szeptemberben kölcsönzik a tanulók az ingyenes 

tankönyveket. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal 

elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. 

 

Az ingyenes tankönyvek kölcsönzési ideje csoportonként: 

1. csoport: 4 évig lehet használni, ill. amíg a jogosultság fennáll, 

2. csoport: 1 évig ill. amíg az oktatás az adott tankönyvből folyik, 
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3. csoport: használat után leselejtezésre kerülnek, majd a tanulók visszakaphatják. 

 

A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve 

tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárba visszavinni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (1. és 2. csoport  tankönyvei 

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. 

  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni.  

Módjai: 

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés 

  

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató szava a döntő. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak 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 
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A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár 

megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a 

szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek 

beszerzésére fordítható. 

  

Komárom, 2017 június 

 

 

…………………………………… 

igazgató 

 

 

Ingyenes tankönyvellátási kötelezettségünknek eleget téve az alábbiak 

szerint rendelkezünk: 

 
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló 

nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő 

dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a 25 %-át tartós tankönyv, 

illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell 

fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár 

állományába kerül. 

 

3. A kölcsönzés rendje                

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a 

tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege: 

 

 NYILATKOZAT 

 

 Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
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 Az iskolai könyvtárból a 2014/2015-ös tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam. 

 2015. június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket. 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy 

elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, 

végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

 Sorszám  Aláírás     Osztály 

 

 A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, 

 illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

 megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az 

 iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

 rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

4. A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. 

Évente leltárlistát készít: 

 Az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 A napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 Összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 Összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 

15-ig) 

 Listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november) 

 listát készít a könyvtárban található 25 %-ból beszerzett kötelező és ajánlott 

olvasmányokról 

 

5. 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. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 

Módjai: 

1. Ugyanolyan könyv beszerzése 
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2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott 

kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével 

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 

 

 

Komárom, 2016. január 22. 

 

 

 …………………………….. 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

93 

 

 

 

Könyvtáros munkaköri leírása 

 

A könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban 

meghatározott információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse. 

 

Az iskolai könyvtárosi feladatokat főfoglalkozású könyvtáros tanár látja el. 

Munkáját az igazgató irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi. Gondoskodik a 

gyűjtőkör szerinti állománygyarapításról. 

Fokozottan ügyel a pedagógusok szakirodalmi ellátására. 

 

Szakmai feladatok: 

 

1. Állománygondozás 

Állománygyarapítás: 

- felelős az évi költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért 

- a megjelenő kiadványokról tájékozódik 

- szükség esetén egyedi beszerzéseket végez 

- a beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel, figyelembe veszi az iskola 

vezetőségének javaslatait 

- könyvtár gyarapítási céllal pályázatokon vesz részt 

- szerződést köt a könyvtárellátóval 

 

Állományba vétel: 

- a beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal nyilvántartásba veszi 

- a nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja 

- a felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult műveket a rendeleti előírásoknak 

megfelelően törli az állományból 

 

Állományvédelem: 

- a könyvtáros tanár felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért 

- állományellenőrzési rendeleti előírás szerint, az igazgató utasítására elvégzi a könyvtár 

leltározását és selejtezését, erről jegyzőkönyvet készít 



                         A FESZTY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata   
 

94 

 

- pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást 

- a rábízott könyvtári állományért anyagi felelősséggel is tartozik 

 

2. Szolgáltatások 

- kölcsönzés a működési szabályzatban meghatározott módon 

- könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat 

vezet, előkészíti a könyvtári szakórákat 

- rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről (pl. faliújság, tantestületi 

értekezletek keretében) 

- az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat – nevelési értekezlet, évfordulós 

események, tanulmányi verseny, vetélkedő, stb. – irodalomjegyzékkel segíti 

- könyvbarát szakkört vezet, könyvtárhasználati versenyekre tanulókat készít fel 

 

 

 

 

 

3. Egyéb feladatok 

A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösség vezetőkkel, a 

szaktanárokkal. 

Szakmai kapcsolatot tart a helyi, közművelődési könyvtárral. 

 

A könyvtáros heti munkaideje: 40 óra 

Nyitva tartás:    10óra 

- Belső munkák    

- Külső tevékenység    

 

Nyitva tartási feladatok során ellátja a 

- kölcsönzés 

- tájékoztatás 

- könyvtárbemutató foglalkozások 

- raktári rendezés ügyviteli teendőit 

 

Belső munkálatok során elvégzi az alábbi feladatokat: 
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- állománygyarapítás, leltárkönyvek vezetése 

- katalógusszerkesztés 

- bibliográfia készítése 

- irodalomkutatás 

- felkészülés a foglalkozásokra 

- egyéni önképzés 

 

Külső tevékenységek: 

- tájékozódás a könyvpiacon 

- egyéni beszerzések 

- továbbképzés 

- tapasztalatcsere 

 

Könyvtári munkán kívüli feladatok: 

Részt vesz a tantestület értekezletein és rendezvényein, szükség esetén tanórát helyettesít. 

 

Munkatervi feladatait ezek figyelembevételével készíti. 

 

 

 

Komárom, 2016. január 22. 

 

      

 

 

 

                     ……………………………  

        könyvtárostanár 
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6. sz. melléklet 

BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

Érvényes: ………………………………(év/hónap/nap)-tól. 

 

I. Az intézmény bélyegzői 

a) körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva) 

(a bélyegző/k/ lenyomata) 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az igazgató vagy a 

helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes aláírásával érvényes. 

Használatára jogosultak: 

igazgató 

igazgatóhelyettes, az igazgató helyettesítése esetén 

iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

b) kis körbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: a pedagógusigazolványok érvényesítése. 

Használatára jogosultak: 

az igazgató 

az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

c) érettségi vizsgabizottsági bélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az érettségi vizsga dokumentumainak hitelesítése a vizsgaszabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

 az igazgató 

 az iskolatitkár 

 vizsgaidőszakban a vizsga jegyzője. Átvételi elismervénnyel a vizsga helyszínén használhatja.  
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Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

d) érkeztető bélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az intézménybe érkező hivatalos leveleken. 

Használatára jogosultak: 

 az igazgató 

 az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

e) fejbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

 az igazgató 

 az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

f) iktatóbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az iktatott leveleken és dokumentumokon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

 az igazgató 

 az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

 

II. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola igazgatója dönt. 

A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. 

Felelős az iskolatitkár. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

1. A bélyegző lenyomatát. 

2. A bélyegző sorszámát (amennyiben van). 
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3. A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását. 

4. A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.  

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás vagy 

egyéb ok miatt tovább nem használható.  

A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították. Amennyiben a 

pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt fizikailag 

használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni, 

amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a nyilvántartó laphoz. 

Jelen szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti a ……………………………… -n (év/hónap/nap) 

érvénybe lépett bélyegzőhasználati szabályzat. 

 

Dátum: 

 

    

 ……………………………. 

Igazgató 
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