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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA,
JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az általános iskola szervezeti
felépítését, a működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat
és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Az SzMSz az általános iskola pedagógiai programjában rögzített cél- és
feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült:

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai
 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai a közalkalmazottak jogállásáról /Kjt./
 138/1992. évi (X.8) korm. rendelet és módosításai a Kjt végrehajtásáról a közoktatási

intézményekben
 277/1997. évi (XII.22) korm. rendelet a pedagógus - továbbképzésről, szakvizsgáról
 2011.évi CXII. törvény az információs és önrendelkezési jogról és az információ

szabadságáról
 1999.évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről
 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről
 26/1997. (IX.3) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 119/2012 (VIII.28) Kormányrendelet
 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

tankönyvellátás rendjéről

I.1.2. A szabályzat hatálya

Az SzMSz és a mellékletét képező egyéb szabályzatok /vezetői utasítások / betartása
kötelező érvényű az iskola minden közalkalmazottjára és az általános iskolával szerződéses
jogviszonyban állókra.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az igazgató előterjesztése után a nevelőtestület
fogadja el, - a Szülői Munkaközösség, és a diákönkormányzat véleményezési és
jogszabályban meghatározott egyetértési jogának gyakorlása mellett.
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II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,

SZERVEZETI EGYSÉGEK

II.1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS
VEZETŐI SZINTJEI

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet
érvényesítjük, hogy az általános iskola a feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi
követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális
és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe
vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.

II.1.1.A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az
iskolai feladatok ellátása zavartalan, és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet
folytató szervezeti egységek a munkájukat összehangolják.

II.1.2.Az általános iskola szervezeti vázrajza (a szervezeti felépítés grafikus
megjelenítése)

Igazgató

Igazgatóhelyettes

Technikai dolgozók

Könyvtárvezető

Alsós munkaközösség-vezető Felsős munkaközösség-vezető

Pedagógusok Pedagógusok

Diákönkormányzat-vezető
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II.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐJE

II.2.1.A vezető személye

Az általános iskola vezetője-igazgatója, csak a közoktatási törvény által előírt
feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.

A vezetői megbízás legfontosabb követelménye:
- az iskola típusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- pedagógus szakvizsga
- pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás
- valamint a szükséges szakmai gyakorlat.

II.2.2.Az általános iskola igazgatójának jogköre és felelőssége

Az igazgató feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény határozza meg.

Az igazgató kiemelt feladatai:
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű

megszervezése és ellenőrzése,
- a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek

biztosítása a KLIK-en keresztül.
- munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása,
- a közoktatási intézmény képviselete,
- együttműködés biztosítása a szülői munkaközösséggel, a munkavállalói

érdekképviseleti szervekkel, a szülők, diákok képviselőjével, és a
diákmozgalommal,

- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset

megelőzésének irányítása,
- munka és tűzvédelmi feladatok ellátásának biztosítása a döntés - az egyetértési

kötelezettség megtartásával
- az általános iskola működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály, vagy a kollektív szerződés, /közalkalmazotti szabályzat/ nem utal más
hatáskörébe.

Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó – át nem ruházható feladatok:
- a munkáltatói jogok gyakorlása
- a költségvetés pénzügyi felhasználás elvei,
- gondoskodik a hit és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról,
- együttműködik az egyházak képviselőivel.
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- kapcsolatot tart fenn a hivatalos szervekkel.

Az iskola igazgatója - a közoktatási törvénynek megfelelően – egy személyben felelős az
alábbiakért:

- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a pedagógiai munkáért,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,
- a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,
- a tanulók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.

II.3. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

Igazgató és igazgatóhelyettes, míg kibővített vezetősége:
- munkaközösségek vezetői
- könyvtár vezetője
- szakszervezet vezetője
- KT elnöke

Az intézmény hivatalos képviseletére az igazgató jogosult. Jogkörét esetenként a
helyettesre ruházhatja.

Az intézmény által kibocsátott dokumentumok, hivatalos levelek aláírása az igazgató
jogköre.

II.4. AZ IGAZGATÓ HELYETTESÍTÉSI RENDJE

Az igazgató helyettesítése:
Az igazgatót távolléte (szabadsága és betegsége alatt) valamint hivatalos távolléte

esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti.
Az igazgató helyettesítése tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására –

csak külön írásos intézkedésben adott felhatalmazás alapján lehetséges.
Intézkedésre jogosult a felhatalmazott.
Olyan esetben, amikor az igazgatói irodában, és a titkárságon nincs senki, akkor a

napközis nevelőt bízzák meg a telefon ügyelettel, illetve a szülők, vendégek tájékoztatásával.

Mindkét vezető váratlan együttes hiányzása esetén:
A mindennapi gyakorlattal összefüggő, azonnali intézkedést igénylő (balesetveszély

elhárítás, gazdálkodást érintő szükséghelyzet) a titkárság dolgozói a fenntartó felé jelzéssel
élnek, a további intézkedést kérésével.

A fontos – rövid határidejű adatszolgáltatásoknál (az általánosan elfogadott határidőn
belül) az igazgató – igazgatóhelyettes az iskolatitkár közbenjárásával (akár személyes
megkereséssel) teszik meg a megfelelő intézkedéseket.



Petőfi Sándor Általános Iskola 11. oldal
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az igazgatóhelyettes helyettesítése:
A pedagógiai vezető-helyettest, hosszú távú hiányzása esetén a tanári beosztású

munkaközösség-vezető helyettesíti, a szakmai feladatok ellátásában.

A könyvtár vezetőjének helyettesítése:
A könyvtár vezetőjének helyettesítéséről – amennyiben szükségesség válik – a Katona

József Megyei Könyvtár gondoskodik

III. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPDOKUMENTUMAI:
Az iskola jogszerű működését az alapító okirat, és az ezzel való nyilvántartásba vétel

biztosítja.

III.1. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT

2013. január 1-jétől az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK).

(1051 Budapest Nádor utca 32)

A köznevelési intézmény
1. Hivatalos neve: Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola
2. Feladatellátási helye, székhelye: 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.
3. Típusa: általános iskola
4. OM azonosító: 027906
5. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban):

5.1. Köznevelési alapfeladatok:
 általános iskolai nevelés-oktatás

 alsó tagozat
 felső tagozat

 fejlesztő nevelés-oktatás
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók

iskolai nevelése-oktatása
5.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető

maximális gyermek-, tanulólétszám: 216 fő
5.3. Iskolatípusonként az évfolyamok számát

1-8. évfolyam
5.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja:

 együttműködési megállapodással települési/megyei illetékességű
könyvtárral

5.5. Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
 integrációs felkészítés
 képesség-kibontakoztató felkészítés
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5.6. Speciális jellemzők:
- úszásoktatás – sportlétesítménnyel megállapodás alapján
- lovas oktatás 3. osztály részére megállapodás alapján

6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
feladatellátási hely szerint
pontos cím: 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.
helyrajzi szám: 165; 163
hasznos alapterület: 585 nm
jogkör: vagyonkezelői jog KLIK

7. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

III.2. EGYÉB DOKUMENTUMOK

Az iskola tartalmi működését a Pedagógiai Program nevelési terve és a helyi tanterv
határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez és a választott Kerettantervhez kapcsolódva
tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait a hatályos törvényeket és végrehajtási
rendeleteket betartva.

Az általános iskola munkarendjét az iskolai házirend szabályozza.
Az iskola egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét

tevékenységeit, és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, -
valamint a felelősök megjelölésével.

Az általános iskola a minőségirányítási programot, a munkatervet, évente, szervezeti
egységenként a nevelőtestület tanévnyitó értekezletén hagyja jóvá.

IV. A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS ISKOLAI

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

IV.1. TANKÖNYVTERJESZTÉSI REND

A nevelőtestületnek a tankönyvválasztásnál, a helyi tantervkészítés, a pedagógiai
programban foglalt szempontsorok szerint kell tankönyvet választani. Mindenkor figyelembe
kell venni az iskola tanulóinak, és a családok szociális helyzetét. Biztosítani kell, hogy minél
több tartós tankönyvet vételezzünk be a könyvtári állományba. A hivatalos tankönyv
jegyzéken szereplő tankönyvek közül munkaközösségek által jóváhagyott tankönyvcsaládból
kell a tankönyveket megrendelni.

IV.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

- A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, valamint annak
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- módosításáról a 2004.évi LXXVII. törvény.
- A 23/2004.(VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvnyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
- valamint az iskolai tankönyvellátás többszörösen is módosított rendjéről.
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.

IV.3. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az általános iskola tankönyvellátási rendjét a nevelőtestület határozza meg, az egyes
szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével.

A nevelőtestület a tankönyvválasztás során figyelembe veszi az érvényes pedagógiai
programban megfogalmazott alapelveket, különös tekintettel a több éven át való
használhatóság biztosítására, illetve a szülői terhek lehetőség szerinti minél nagyobb arányú
csökkentését.

Az intézmény vezetője a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos főbb döntései előtt kikéri a
Szülői Munkaközösség és az iskolai Diákönkormányzat véleményét.

IV.4. TANKÖNYVTERJESZTÉSI ÜTEMTERV

1. Az általános iskola igazgatója minden év október 1-ig kijelöli a tankönyvterjesztésért
felelős személyt (közalkalmazottat), akivel megállapodást köt erre a feladatra.
2. Az általános iskola minden év november 15-ig felméri, hogy a következő tanítási évben
hány tanuló kívánja igénybe venni a törvényben meghatározott normatív kedvezményeket,
illetve az iskola által nyújtott egyéb lehetőségeket, valamint az ezzel összefüggésben
tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre, illetve az iskola
által nyújtott egyéb kedvezményekből ki és milyen feltételekkel veheti igénybe. Az
igénylőlapok benyújtásának határidejéről az általános iskola annak letelte előtt legalább 15
nappal írásban értesít minden tanulót, szülőt.
3. Az igazgató november 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskola Szülői
Munkaközösségét, és a Diákönkormányzatot a felmérés eredményéről.
4. A nevelőtestület december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről
írásban értesíti a szülőket.
5. Az általános iskola február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelést, figyelembe véve az
iskolában, a következő tanévben tanuló diákok várható becsült létszámát, valamint a
tankönyvellátás rendjét. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt a szülőkkel ismertetni
kell annak tartalmát, hogy nyilatkozhassanak, mely tankönyveket kívánják használt
tankönyvvel helyettesíteni.
6. A következő tanév első tanítási napjáig, azaz szeptember 1-ig az általános iskola minden
tőle elvárhatót megtesz azért, hogy a szükséges tankönyveket a tanulók rendelkezésére
bocsássa.
7. A tankönyvfelelős legkésőbb október 31-ig összesíti a tankönyvrendeléssel kapcsolatos
adatokat, és elkészíti a pénzügyi elszámolásokat.

IV.5. A NORMATÍV ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE
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A normatív kedvezmény iránti kérelmet az OM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott igénylőlapon kell a szülőknek benyújtani.

Az igénylőlapra az iskola rávezeti, hogy a szülő a normatív kedvezményekre való
jogosultságot, igazoló okiratot bemutatta.

A kérelem benyújtási határidejének letelte után az általános iskola nem köteles
figyelembe venni, – kivéve, ha a késedelmes vagy újbóli benyújtás az időközben
bekövetkezett változások miatt következik be.

IV.6. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSHOZ NYÚJTOTT
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA

A normatív hozzájárulás felhasználható a 2001. évi XXXVII. törvény 8/a.§(4)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához (ingyenes tankönyvre jogosultak ellátása),
ezen túl tankönyv, kis példányszámú tankönyv, tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott
és kötelező olvasmányok beszerzésének támogatására.

IV.7. AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE

A tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás feladata a
tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.

IV.8. A TANKÖNYVTERJESZTÉS SORÁN HASZNÁLT
MELLÉKLETEK

- A tankönyvfelelőssel kötött megállapodás.
- A szülőkhöz eljuttatott igénylőlap, és tájékoztató levél.
- Kimutatás a normatív, és egyéb kedvezmények intézményen belüli megoszlásáról.
- A nevelőtestület, a SZMK, és a DÖK képviselője által aláírt feljegyzés, mely a

felmérés eredményét közli.
- A tankönyvtámogatás módjáról szóló írásos feljegyzés, illetve az erről a szülők

felé juttatott tájékoztató levél.
- A tankönyvrendelés során használt megrendelőlapok.
- Tájékoztató levél a szülők felé, a várható költségekről, és a szülői nyilatkozatok az

igénybe venni kívánt tankönyvekről.
- A KELLO-val kötött megállapodás.

V. AZ ELEKTRONIKUS ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI ÉS

HITELESÍTÉSI RENDJE
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Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.

Az elektronikus rendszerek használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárba kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:

- az intézmény törzsre vonatkozó adatok módosítása
- az alkalmazott pedagógusokra óraadókra vonatkozó adatbejelentések
- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista

Az előállított és kinyomtatott dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli és hitelesített tárolása nem
szükséges. Ezeket egy külön mappában kell tárolni. A mappához való jogosultságot
korlátozni kell (iskolatitkár, gazdaságis, igazgató és helyettese).

Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje:

Az elektronikusan előállított dokumentumokat, papíralapú nyomtatványokat az
intézmény igazgatójának alá kell írni, körbélyegzővel lepecsételni.

A nyomtatott alapú iratokat és azok kezelését az Iratkezelési szabályzat tartalmazza
(mellékelve).

VI. TEENDŐK BOMBARIADÓ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI

ESEMÉNYEK ESETÉN

Az intézményben különleges eseményekre is fel kell készülni. Bármilyen rendkívüli
esemény történik azonnal meg kell kezdeni elsősorban az emberi épség védelmét, majd a
vagyon védelmét. A bombaveszély ill. tűz esetén a teendőket a tűzvédelmi ill. bombariadó
terv és a kiürítési tervek tartalmazzák, melyek az SZMSZ mellékletei. Ezek meglétéért és
időbeni felülvizsgálatáért az igazgató a felelős.

VI.1. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

Az iskola, a könyvtár működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden
olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét
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akadályozza, az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az
iskolai épületeket, azok felszereléseit veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, stb.),
- tűz,
- a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az iskola bármely dolgozójának, tanulójának - az iskola, a könyvtár
épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre
utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával.

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- igazgató,
- igazgatóhelyettes

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- az iskola fenntartóját,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket telefonon, illetve szóban értesíteni kell,
és haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett
épületet a benntartózkodó tanulócsoportnak a tűzriadó terv és bombariadó terv mellékleteiben
található „kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.

A tanulócsoportnak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát, vagy
foglalkozást tartó pedagógus a felelős.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden – tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó

nevelőnek a tantermen kívül (mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre
is gondolnia kell.

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

- A tanóra – foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületben a foglalkozást
tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e
esetlegesen tanuló az épületben.
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- A tanulókat a tanterem elhagyása előtt, és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,

tűzszerészek, stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
igazgatójának, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
- az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az általános iskola minden dolgozója és tanulója köteles
betartani!

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.

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

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi
szabályozását az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)”
című igazgatói utasítás tartalmazza.

A tűzriadó terv, és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az iskola igazgatója a felelős.

Az épület kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az iskola alábbi helyiségeiben
kell elhelyezni:

- alsós nevelő,
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- felsős nevelői,
- könyvtár.

VI.2. FELADATOK A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEK
MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Tanulói baleseteknél azonnal értesíteni kell a szülőt és igazgatót, értesíteni kell az
iskolaorvost, súlyosabb sérülés esetén mentőt kell hívni a szülő beleegyezésével. Az esetről
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek elkészítésért az a pedagógus a felelős, akinek a
felügyelete alatt a baleset történt: A jegyzőkönyvet az iskolatitkár tölti ki és továbbítja.

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás, és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

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

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk
ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartani.

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon
tilos és elvárható magatartásformákat.

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell:
- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
- a házirend balesetvédelmi előírásait,
- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, katasztrófa, stb.,)

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
- a tanulók kötelességét a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

Egyéb esetekben:
- Tanulmányi kirándulások, túrák előtt
- Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt.
- A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve tanórán, az iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzéseken
tapasztaltakról feljegyzést készít.

VI.2.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

A tanulók – gyermekek felügyeletét ellátó nevelőknek a tanulót ért bármilyen baleset,
sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

- a sérült tanulót – gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,
- ha szükséges orvost kell hívnia,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

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

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
azt teheti, amihez biztosan ért.

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia.

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet, kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.

VI.2.2. A tanuló- gyermek balesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb
jogszabályok előírásai alapján

A tanuló - gyermek balesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni, és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanuló - gyermek szülőjének, egy példányát pedig
irattárban kell elhelyezni.

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartó felé. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.

Az iskolának – igény esetén – biztosítania kell a szülői szervezet, és az iskolai
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
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Az általános iskolai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat a munkavédelmi
szabályzata tartalmazza, amely az SzMSz 4. számú mellékletben található.

VII. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGEI

VII.1.AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK ÉS TANULÓCSOPORTOK

Azonos évfolyamra járó diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség
tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az
osztályfőnök áll.

Az osztályfőnököt a felelős igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető javaslatát
figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult – az osztályközösségben
tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét
összehívni.

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási
órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám. A
tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrendszervezés indokolja
(informatika).

A tanulók által előállított tárgyak, dolgok, programok a tanulók tulajdonát képezik.

VII.2.A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS MŰKÖDÉSE

VII.2.1. A diákönkormányzat szervezete

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét
érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosítva
van. A diákönkormányzat működését a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület
által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat foglalja magában.

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden
osztályközösség megválaszthatja az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az iskola
diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módón önmaguk
diákképviseletéről döntenek. Az általános iskola teljes tanulóközösségének érdekképviseletét
a választott Diákönkormányzat (DÖK) látja el.

VII.2.2. A diákönkormányzat jogai

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az általános
iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben:
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- az általános iskola szervezeti és működési szabályzatának a tanulókat érintő
részeinek elfogadásakor és módosításakor,

- a házirend elfogadásakor és módosításakor,
- a tanulók vélemény-nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának

rendjéről és formáiról,
- a tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elveiről és formáiról,
- a DÖK számára biztosított helyiség használatról.

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
- saját működésére és hatásköre gyakorlására,
- saját szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről és elfogadásáról,
- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
- egy tanítás nélküli munkanap programjára,
- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
- vezetőinek, munkatársainak megbízására.

Véleményezési jogok:

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

- a tanuló ellen irányult fegyelmi eljárás során,
- a tanulókat érintő programok összeállítása előtt,
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatala előtt,
- a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítése előtt,
- a tanulói pályázatok – versenyek meghirdetése előtt,
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak megállapítása előtt,
- a házirend elfogadása előtt.

VII.2.3. A diákönkormányzat működési feltételei

Az általános iskola tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a
diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit.

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SzMSz és a
házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.

VII.2.4. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
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A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos
kapcsolatot tart az iskola igazgatójával.

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az
iskola igazgatóját.

VII.2.5. Az évi rendes diákközgyűlés idejének meghatározása

Az iskola éves munkatervében határozzuk meg.

VIII.TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATAINAK
RENDJE

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. A tanulók rendszeres egészségügyi
felügyelet és ellátása érdekében az iskola igazgatója megállapodást köt a község
háziorvosával, fogorvosával, a védőnői szolgálattal.

Az iskola igazgatója és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az
iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:

- a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
- a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
- a tanulók fizikai egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése,
- a tanulók kötelező védőoltásokban való részesítése,
- szemészet, színlátás és látásélesség vizsgálata,
- belgyógyászati vizsgálat,
- fogászati kezelés,
- továbbtanulás előtti pályaalkalmassági vizsgálatok végzése.

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosítanak. Az
osztályfőnököket - akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi
vizsgálatokon megjelenjenek - az igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi
ellátásról.

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként
megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő az iskola e célra rendszeresített hivatalos
egészségügyi füzetébe bejegyzi - a kapcsolattartással megbízott igazgatóhelyettes számára.

A szakorvosnak, a védőnőnek kötelessége írásban tájékoztatást adni a szülőknek
- a szűrés, védőoltás időpontjáról, helyéről,
- a védőoltás hatóanyagáról, mellékhatásairól, szükséges teendőkről, stb.
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IX. A TESTI NEVELÉS ÉS A KÖNNYÍTETT
TESTNEVELÉS RENDJE

Közoktatási intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a
testedzést.

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten, testnevelés órán vesznek részt, - többi
napon a testnevelő tanárok sportkör keretében tartanak számukra testedzéseket. Az egészséges
tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti fel, szakorvosi
vélemény alapján.

A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni.
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos

könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozásokat írjon elő a számukra.
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi

testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell
végrehajtania.

X. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS

Az új törvényi előírás alapján készített részletes kidolgozás az Egészségnevelési
Programban található.

A fiatalok egészséges szellemi és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi
felvilágosítást.

Az iskolaorvos vagy más szakember az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges
életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. Különösen fontos, hogy a
tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás,
droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak.

A tetvesség észlelése, és az ezt követő teendők

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben.
A megelőlegezés leghatékonyabb eszköze a szülői gondoskodás. Sokszor a személyes

tapasztalat hiánya is hozzájárul, hogy nem veszik észre, hogy a tanuló a közösségből tetvesen
érkezik haza. Ezért kell nagy gondot fordítani a tisztálkodásra, a rendszeres vizsgálatra.

Ha a közösségben előforduló tetvességről hallunk, a tetűirtó használata meggátolhatja
a terjedést. A fejtetűvel bárki fertőződhet, az nem szégyen, de eltitkolni, nem ápolni
felelőtlenség.

Gyermekközösségben az iskola – egészségügyi hálózat (védőnő) meghatározott
időközönként szűrővizsgálatot végez. Észleléskor soron kívül is. A gyermek kezelése
elsődlegesen a szülő feladata.

Az iskola írásban is értesíti a szülőt a tetvességről. A közösségbe való visszatéréskor
az iskola kérhet a szülőtől írásos igazolást a kezelés idejéről, módjáról.
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XI. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉS A KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE

XI.1. A SZÜLŐI SZERVEZETEK ÉS A SZÜLŐI TESTÜLET

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és
kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet
dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek
megválasztásáról és képviseletéről.

Az általános iskolában működik a Szülői Munkaközösség (SZMK), amely képviseleti
úton választott szülői szervezet. Az SZMK-t a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta
meg, ezért a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az
általános iskola egészét érintő ügyekben. Kt. 59.§.(5.)

XI.2. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezetek általános iskolával kapcsolatos véleményét,
javaslatait a szülői szervezetek vezetői, vagy a választott elnök juttatja el az iskola
igazgatójához.

Az SZMK tanévenként legalább kétszer ülésezik ahol az igazgató tájékoztatást ad az
intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és
javaslatait. Az általános iskolai iratanyagok elhelyezéséről, és a róluk szóló tájékoztatásról is
köteles az igazgató gondoskodni az iskola nyitva tartásának ideje alatt.

Az SZMK elnöke közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval, és tanévenként egyszer
beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről.

XI.3. A SZÜLŐK SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁSI RENDJE

Az általános iskola - a közoktatási törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során
rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők
csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon
történik.

XI.3.1. A szülői értekezlet rendje

Az osztályok szülői közössége számára az általános iskola tanévenként a
munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével.
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató, az osztályfőnök és a szülői szervezet
képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
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XI.3.2. A szülői fogadóórák rendje

Az általános iskola pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a
tanulókról a szülők számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az
osztályfőnök írásban is behívja az iskolai fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi
fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban
időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. A pedagógusok fogadóóráinak rendjét a
tanulók ellenőrzőjébe be kell ragasztani.

XI.4. A SZÜLŐK ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁSI RENDJE

Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos
pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit
gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.

Tájékoztatjuk a szülőket az iskolai élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges
aktuális információkról is. Ezt az üzenő füzetekbe ragasztjuk, vagy a tájékoztató füzetbe írjuk
be, melynek megtekintését a szülő aláírásával igazolja.

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és
írásos értékelést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is
feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli
számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. Az érdemjegyek beírási kötelezettsége
miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítási időtartam alatt.

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet
érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket.

Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynaplóba dátummal, kézjeggyel
ellátva kell bejegyezni.

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről,
magatartásáról és szorgalmáról a negyedévi és a háromnegyedévi szöveges értékelés során.

XII. AZ ISKOLA DOLGOZÓI

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza. Az alkalmazottak egy része az oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi
dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület /tantestület/
határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját.

XII.1.AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK JOGAI

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
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Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget.

A döntési jogkör gyakorlójának, az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel
kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel szóban közölni kell.

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az
adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre
jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok biztosítanak. Döntési jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 %+1 fő)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha tagok kétharmad része jelen van.

Az általános iskola által szervezett rendezvényeken az intézmény dolgozóinak
részvételi joga van, mely egyben kötelezettség is.

XII.2.AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
RENDJE

Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a
választott közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartásnak
különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a
legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, gyűlések, írásos
tájékoztatók stb.

Az általános iskolai kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra,
nevelőtestületi- alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési,
egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az általános iskola egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

XIII. A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGEK

XIII.1. A NEVELŐTESTÜLET

A nevelőtestület az általános iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási
kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus.
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XIII.1.1. A nevelőtestület feladatai és jogai

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex
feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik
minden, az általános iskolát érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a
diákönkormányzat működésével kapcsolatban.

A nevelőtestület döntési jogköre:
- a pedagógiai program elfogadása,
- az SzMSz és a házirend elfogadása,
- a tanév munkatervének jóváhagyása,
- az átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, (MK, BECS)
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
- az igazgatói programok szakmai véleményezése,
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
- a diákönkormányzat működésének jóváhagyása.

XIII.1.2. A nevelőtestület értekezletei

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében több ízben értekezletet tart a tanév
során. Az értekezletek egy részét az általános iskola éves munkaterve rögzíti.

A nevelőtestületi értekezletvonatkozó napirend pontjához az egyetértési jogot
gyakorló - szülői szervezet, diákönkormányzat, stb. - képviselőjét szükség esetén meg kell
hívni.

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb
évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.

A tanév rendes értekezletei az alábbiak:
- tanévnyitó értekezlet,
- félévi és év végi osztályozó értekezlet,
- őszi nevelési értekezlet,
- tavaszi nevelési értekezlet,
- tanévzáró értekezlet.

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada,
valamint a közalkalmazotti tanács, az iskola igazgatója vagy az érdekképviseletek
szükségesnek látja.

XIII.1.3. A nevelőtestület döntései és határozatai
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban
meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai
közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt
pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető írja alá. A döntések az
általános iskola iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.

XIII.2. A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI

XIII.2.1. A munkaközösségek célja

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai
munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösséget hoznak
létre. Működő szakmai munkaközösségeink:

- felsős,
- alsós.
A szakmai munkaközösségek tagjai közül évenként a munkaközösség saját

tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az
igazgató bíz meg a feladatok ellátásával.

XIII.2.2. A szakmai munkaközösségek feladatai

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében:
- fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát,
- szervezi a pedagógusok (belső) továbbképzését,
- támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
- összehangolja az egységes általános iskolai követelményrendszert,
- felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
- összeálltja a vizsgák /különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi-, stb/ feladatait és

tételsorait,
- kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és tanulmányi versenyeket,
- végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat,

XIII.2.3. A munkaközösség vezetők jogai és feladatai

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az általános iskola
nevelőtestületén belül, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles
meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a munkaközösségi
értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban.

A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai:
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- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért,
értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez,

- jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez
igazodó tanmeneteket,

- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti
előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést
kezdeményez az intézményvezető felé,

- összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség
éves munkaprogramját,

- beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a

munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, stb.
- véleményt nyilvánítanak az új kolléga munkájáról

XIII.2.4. Az intézmény szakmai munkaközösségei

- alsós munkaközösség: szakterülete az alsós pedagógiai munka
összehangolása.

- felsős munkaközösség: szakterülete a felsős tanári oktató-nevelő munka
összehangolása.

XIII.3. A NEVELŐTESTÜLET FELADATAI

Az egyes feladatok- és jogkörök átadása:
- A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére

tagjaiból - meghatározott időre bizottságot hozhat létre.
- A bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösségek

vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a
munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában.

XIII.4. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL LÉTREHOZOTT
BIZOTTSÁGOK

XIII.4.1. A Fegyelmi Bizottság

Feladata:
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- a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata,
- az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.

Tagjai:
- az igazgató, az igazgatóhelyettes,
- az érintett tanuló osztályfőnöke,
- egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus,
- egy, a tanuló által felkért pedagógus,
- a diákönkormányzat képviselője.

XIII.4.2. Minőségbiztosítási (mérés-értékelés) Bizottság

Feladata:
- a pedagógiai programban meghatározott nevelési célok és feladatok megvalósításának

vizsgálata,
- a tanulók nevelési szintjének vizsgálata és értékelése,
- a tanulók tanulási szintjének vizsgálata és értékelése,
- konkrét javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében.

XIII.5. AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK NEVELŐTESTÜLETI
MEGÍTÉLÉSE

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek
tanulmányi munkájának értékelését, magatartási, szorgalmi problémáinak megoldását az
érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át.

A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettségek az osztályfőnökökre hárulnak.
Az adott tanulóközösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - az igazgatóhelyettes tudtával
- úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, melyen az osztály pedagógusainak
jelen kell lenniük.

XIII.6. A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGEKRE RUHÁZOTT JOGAI

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

- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, módosítása,
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
- a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel,
- kitüntetésre való javaslattétel,
- a szakmai munkaközösség-vezetők munkájának véleményezése.

XIV.AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK
RENDSZERE
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XIV.1. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK CÉLJA, FORMÁJA ÉS MÓDJA

Az általános iskola a feladatainak teljes körű ellátása érdekében, különösen a
gyermekek jobb egészségügyi ellátása, a gyermekvédelmi feladatok sikeresebb teljesítése, a
szociális juttatások színvonalasabb biztosítása, segítségnyújtás a továbbtanulásban, a
pályaválasztás tényleges teljesülése, és egyéb érdekek megvalósulása miatt rendszeres
kapcsolatot alakít ki, tart fenn, és ápol más intézményekkel, szervezetekkel és szervekkel.

A kapcsolattartás formái és módja:
- a közös értekezletek tartása,
- a szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
- a módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
- a közös ünnepélyek rendezése,
- az intézményi rendezvények látogatása,
- a hivatalos ügyintézés írásban, telefonon, vagy e-mailen.

XIV.2. RENDSZERES KÜLSŐ KAPCSOLATOK

Az általános iskola a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn számos szervezettel, szervvel.

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel:
- KLIK (Kiskunfélegyházai Tankerület)
- a községi önkormányzat
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó iskolaorvossal, fogorvossal,
- védőnői szolgálattal,
- a gyermekjóléti, és ifjúságvédelmi szolgálattal,
- a nevelési tanácsadói szolgálattal,
- a családsegítő központtal,
- a történelmi egyházakkal, a hitoktatókkal, a Pálos renddel
- a helyi civil szervezetekkel (alapítvány, polgárőrség, nagycsaládos egyesület,

sportegyesület, nyugdíjasklub),
- a Pályaválasztási Tanácsadóval,
- a Nevelési Tanácsadóval,
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal,
- a tankerület iskoláival.

XV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

XV.1.A TANÉV RENDJÉNEKMEGHATÁROZÁSA

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő a
kormányrendeletben meghatározottak szerint tart. A tanév helyi rendjét, programjait a
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nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének
figyelembe vételével.

XV.1.1. A tanév rendje és annak közzététele

A tanév helyi rendje tartalmazza az általános iskola működésével kapcsolatos
legfontosabb eseményeket és időpontokat:

- a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
- az iskolai rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
- az osztályozó-, javítóvizsgák rendjét,
- a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül.

A tanév helyi rendjét, valamint az általános iskola rendszabályait (házirend) és a
balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az
első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

A házirendet, a nyitva tartást, és a felügyelet időpontjait az iskola bejáratánál ki kell
függeszteni, a házirend egy példányát át kell adni a szülőknek és a gyerekeknek!

XVI.AZ ISKOLAI FELÜGYELET RENDSZABÁLYAI

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend
szerinti kötelező tanítási órák, és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát
vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel.

Az általános iskola félévente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az
ügyeleti rend beosztásáért az igazgatóhelyettes és az igazgató a felelősek. Elkészítésébe
bevonhatják a munkaközösség-vezetőket is.

Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős a
felügyelet ellátásáért. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után
a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el.

Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza. Az ügyeleti rend kiterjed
a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni időszakokra: reggel 700 órától 730 - ig a reggeli ügyeletet
végző pedagógus, 730 –tól az óraközi ügyelettel megbízott pedagógusok figyelnek a
gyermekekre.

A tanítás nélküli munkanapokon nem tartunk felügyeletet. Az általános iskolai felügyelet
egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza.

Az iskola területe tanítási idő alatt csak igazgatói, osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.

XVI.1. A TANÍTÁSI NAPOK RENDJE

XVI.1.1. A tanulók munkarendje
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A tanulók munkarendjét, az általános iskola életének részletes szabályozását a házirend
határozza meg.

A házirend szabályait az igazgató, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, és az érintett
közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg.

A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az általános
iskola valamennyi tanulójára és az iskolában tartózkodó személyekre nézve kötelező.

XVI.1.2. A tanítási órák rendje

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően tantárgyfelosztással összhangban lévő
órarend alapján történik pedagógusok vezetésével, az osztálytermekben.

A napi tanítási idő (a kötelező tanítási időtartam) 745-től 1330-ig tart (ez a 6. óra vége). A
kötelezően választott tanórákat 1600 óráig be kell fejezni.

Indokolt esetben (időjárási viszonyok) az igazgató rövidített órákat és szüneteket
rendelhet el. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 7 45 - kor kezdődik.

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.

A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - az
igazgató és az igazgatóhelyettes tehetnek.

A tanítási órák a tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.

XVI.1.3. Az óraközi szünetek rendje

Az óraközi szünetek időtartama: 10-15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend
szerint. Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben
szellőztetni kell.

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók - egészségük érdekében -
lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére!

Az étkezést lehetőség szerint 1220 óra és 1400 óra között kell lebonyolítani.
A dupla órák az igazgatóhelyettes engedélyével - óraközi szünet eltolásával - tarthatók,

de a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig.

XVI.1.4. Napközis munkarend

- A napközi időszaka 1300-től 1600-ig tart. A tanulót a szülő 1600-kor köteles elvinni.
- A napközis foglalkoztatás időbeosztása:

1230– 1300 szabad foglalkozás, ebédelés
1300– 1340 tanulás 1340 – 1350 szünet
1350– 1430 tanulás 1430 – 1450 uzsonna
1450 – 1600 tanulás, szabadfoglalkozás

- A tanulási idő (megfelelő létszám esetén) két külön csoportban működik 1300 – 1600-ig.
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- A szakkörökre, illetve egyéb iskolai tevékenységekre a napközis nevelő csak a szülő
írásos beleegyezésével engedheti el a tanulót. Az ilyenkor elmaradt házi feladatok
elkészítéséről, befejezéséről a szülőnek kell gondoskodni.

- A napközis nevelőnek kötelessége átnézni az írásos feladatokat, lehetőség szerint
olvastatni a tanulókat, illetve kikérdezni a szóbeli házi feladatokat (vers, szabályok).

- A napköziből egyedül (kíséret nélkül, felügyelet nélkül) az a diák járhat haza, akinek
szülei ezt írásban kérik.

- Autóbusszal járó tanulók 1445-kor, a vonattal utazók 1500 órakor, az iskolabuszosok
legkorábban 1530-kor távozhatnak az iskolából.

- A váltócipő használata minden napközis tanulónak kötelező.
- A napközis időszakban a tanulócsoport közösen köteles megőrizni a tanterem tisztaságát.
- A délutáni foglalkozás ideje alatt is kötelező a tisztasági csomag használata.
- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák személyesen felel.
- A napközi termének tisztaságáért a napközit vezető nevelő a felelős. Ő felel azért, hogy a

tanulók a termet rendben hagyják el. Probléma esetén, az üzenő füzeten keresztül értesíti a
szülőt.

XVI.1.5. Tanulószobai munkarend

- A tanulószobás nevelő a rend és a fegyelem megkövetelésével biztosítja a tanuláshoz
szükséges feltételeket.

- A tanulószoba 1300 órától 1600 óráig tart.
- A tanulószobáról csak szülői kéréssel – aláírással engedhető el a tanuló.
- A szakköri részvételen, tanórán kívüli foglalkozásokon az érintett pedagógusok névsora

alapján maradhatnak távol a tanulószobáról a gyerekek. A foglalkozások befejezésekor
köteles megjelenni a tanulószobán a tanuló.

- Autóbusszal járó tanulók 1445-kor, a vonattal utazók 1500 órakor, az iskolabuszosok
legkorábban 1530-kor távozhatnak az iskolából.Ezeknél, a gyerekeknél a házi feladat
ellenőrzésére korábban kerül sor.

- Az írásbeli házi feladatot, a tanulószobát felügyelő tanár köteles ellenőrizni és láttamozni.
- A láttamozás, nem a helyes megoldás tényét igazolja.
- A tanuló szobás nevelő igyekszik kikérdezni a szóbeli feladatokat is a tanulók

jelentkezései alapján. (ennek tényét jelölő lapon vezeti)

 Munkarend: 1230 – 1300 szabad foglalkozás, ebédelés
1300– 1340 tanulás 1340 – 1350 szünet
1350– 1430 tanulás 1430 – 1450 uzsonna
1450 – 1600 tanulás, szabadfoglalkozás,házi feladatok ellenőrzése, tanterem
tisztaságának ellenőrzése

A tanulószoba termének tisztaságáért a tanulószobát vezető nevelő a felelős. Ő felel azért,
hogy a tanulók a termet rendben hagyják el. Probléma esetén, az üzenő füzeten keresztül
értesíti a szülőt.

- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák személyesen felel.
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XVI.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAMUNKARENDJE

A vezetők intézményben való tartózkodása

Az általános iskola hivatalos munkaidejében: 700-1700óra között-felelős vezetőnek kell az
épületben tartózkodnia. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SzMSz-ben rögzített
helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.

XVI.2.1. A közalkalmazottak munkarendje

Az általános iskola zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a
hatályos jogszabályok betartásával - az igazgató állapítja meg.

A közalkalmazottak munkaköri leírásait az igazgató készíti el.
Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános

munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az általános iskola
megbízott munkatársa tartja.

XVI.2.2. A pedagógusok munkarendje

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-
oktató munkával, a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál
alapelv az általános iskola zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése.

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettes állapítja meg, - az igazgató jóváhagyásával.

A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni.
A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban

érkeznie (725).
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell valamelyik

vezetőnél, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen!
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén

- lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket a helyettesítő tanárnak át kell adni. A

rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése
előtt fél órával jelezni kell az igazgatóhelyettesnek.

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - tanítási (foglalkozási) órák
megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja, - a
igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A
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megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és
szakmai felkészültségét és az egyenletes terhelés elvét.

XVI.2.3. Ügyeletes nevelők munkarendje

- Reggel 30 perccel korábban érkezik meg az iskolába, mint ahogy az első órára
becsöngetnek. Az ügyeleti munka az alsó tagozatban 730 – 1220-ig, a felső tagozatban 730 –
1330-ig tart. A 6. óra után az ügyeletes nevelő felszólítja a tanulókat az épület elhagyására.
Ellenőrzi, hogy a tantermek ajtaját, az utolsó órát tartó nevelő bezárta-e.

- A reggeli ügyelet 700 órától 730 -ig tart az alsó tagozatos épület folyosóján, jó időben az
iskola udvarán.

- Reggel végignézi a tantermek rendjét, figyel a tanulók fegyelmezett iskolába érkezésére,
és fogadja a tanulókat.

- Becsengetés előtt a felsős ügyeletes átviszi a nevelőibe az osztálynaplókat az igazgatói
irodából.

- Szünetekben a gyerekek között tartózkodik, felügyel, ügyel a balesetmentes játékra, a
környezeti tisztaságra, szemét felszedésre.

- Tanórára való becsöngetéskor sorakoztatja az osztályokat.
 Az udvaron való sorakozáskor csak akkor indítja az osztályokat, ha a következő órát

tartó pedagógus a bejárati ajtónál várja őket.
 Folyosón való sorakozáskor a tanterem előtt áll az osztály, és az órát tartó

pedagógussal együtt vonulnak be.
- Az óraközi szünetben az időjárástól függően intézkedik.

 Az udvari játékokon játszani szünetekben, és a napközis ügyelet ideje alatt lehet –
pedagógus felügyelete mellett.

 Jó idő esetén a benti hetes kivételével minden gyermek az udvaron tartózkodik.
Szünetekben a benti hetesek az osztályterem ajtaját nyitva tartják .

 Az alsó tagozatos tanulók a saját épületük vonaláig terjedő udvarrészen játszhatnak.
 A felső tagozatos tanulók kizárólag a felsős épület és az ebédlő közötti téren

tartózkodhatnak. A raktárépületek mögé nem mehetnek.
 Rossz idő esetén – az épület folyosóján maradjanak a gyerekek, a tanteremben

játszhatnak.
 Télen, csak kabátban mehetnek ki a tanulók az udvarra, becsengetés után a kabátokat

kötelesek a kijelölt helyre elhelyezni.
- Tízórai szünetben felügyel arra, hogy a tanulók kulturáltan étkezzenek.
- Az ügyeletes nevelő a felmerülő problémák esetén elsősorban az osztályfőnököt értesíti,

és joga van írásbeli figyelmeztetésben részesíteni a tanulót.
- Ellenőrzi a mosdók tisztaságát, a felmerült hiányosságokról köteles értesítést adni a

technikai dolgozóknak.
- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák (szülő) személyesen felel. (kártérítési

szabályzat)
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XVI.2.4. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési
rendjét az igazgató állapítja meg. Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell
venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Ezt a munkaköri leírásuk
is tartalmazza!

Az alkalmazottaknak munkaidejük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük,
távolmaradásukról értesíteniük kell az igazgatót.

XVII. RENDSZERES TANÓRÁN KÍVÜLI
FOGLALKOZÁSOK

XVII.1. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.

A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá
a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál.

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az általános iskola meghirdeti, és a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell
jelentkezni a szülők aláírásával.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon való részvétel
kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti az
iskola heti órarendjében.

XVII.1.1. A napközis és a tanulószobai foglalkozások

Az iskola, a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola hivatalos
nyomtatványán.

A napközi-otthoni foglalkozásra, tanulószobára tanévenként előre, minden év májusában,
illetve az első osztályba beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben
is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

A törvény szerint köteles az iskola napközit biztosítani annak, aki évismétlő, aki gyengén
tanul, Kt. 70.§. és 71.§. 71/5. §.

A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
- akik állami gondozottak,
- akik az átlagos alatti szociális háttérrel rendelkező családban élnek,
- akinek mindkét szülője dolgozik,
- akinek napközbeni otthoni felügyelete nem megoldott
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- azok a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek, akiket a jegyző védelem alá
helyezett.

XVII.1.2. Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Minden gyermeknek joga, hogy fejlettségének, képességének megfelelő oktatásban
részesüljön.

Felvételi – eljárási rend a foglalkozásokon való részvételhez:
- az osztályfőnök vagy szaktanár, írásban jellemzést ad a tanuló személyiségéről,

tanulási képességeiről,
- a jellemzést átadja a fejlesztőpedagógusnak, ki ezután elvégzi az általános felmérő

tesztet,
- a felmérés eredményéről, a tanuló képességéről szóló írásos tájékoztatást küld a

Nevelési Tanácsadónak,
- a felmérés eredményéről, a tanuló képességéről szóló írásos tájékoztatást elküldi a

Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsághoz.

Foglalkozáson résztvevők:
- azok a tanulók, akik érvényes nevelési tanácsadói javaslattal rendelkeznek.
- azok a tanulók, akik érvényes szakértői határozattal rendelkeznek.

Osztályfőnök:
- a szakértői határozat, kontroll vizsgálat iktatószámát felvezetik

= az osztálynaplóba,
= az anyakönyvi törzslapra,
= a bizonyítványba.

XVII.1.3. Szakkörök

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat, az igazgató bízza meg.

A foglalkozások előre meghatározott tematika – haladási terv alapján történnek. Erről,
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.

A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a
tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.

A szakkörök működésének feltételeit az iskola biztosítja.

XVII.1.4. Sportkörök
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A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő
tanárok.

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző atlétika sportági foglalkozásokon és
versenyeken való részvételre.

A sportkör vezetőivel a kapcsolattartás a törvényben meghatározottak szerint folyamatos
és rendszeres. A feltételeket a rendelkezésre álló eszközök tekintetében térítésmentesen
biztosítja az iskola a foglakozásokhoz.

XVII.1.5. Könyvtár

Az iskola könyvtára a kijelölt nyitvatartási időben áll a tanulók és a pedagógusok
rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók
igénybevételéről a könyvtár használati rendje rendelkezik.

XVII.1.6. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás.

A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy évfolyam
korrepetálásai, órarendbe illesztett időpontban, az osztálytanító javaslatára, kötelező jelleggel
történnek.

XVII.1.7. Hitoktatás

A hit és vallás-oktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az általános iskola
együttműködik a történelmi egyházakkal.

Az általános iskola tanítási rendjéhez igazodva, a fiatalok hit- és vallás oktatását egyházi
jogi személy által kijelölt hitoktatók végzik.
A köznevelési törvény értelmében a z 1. és 5. osztálytól felmenő rendszerben erkölcstant ill.
hit- és erkölcstant tanítunk kötelező órarendi órában.

XVIII. ESETENKÉNTI TANÓRÁN KÍVÜLI
FOGLALKOZÁSOK

Versenyek és bajnokságok
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A diákok tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való részvétele kiemelkedő
teljesítmények függvényében lehetséges.

Tanulóink az általános iskolai, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.

A versenyeken való részvételt a szülők, illetve a fenntartó biztosítja. A nevezési díjakat
többségükben a szülők fizetik, a utazást igénylő részvételeknél kéri a KLIK és a községi
önkormányzat segítségét.

Kirándulások

Az általános iskola a diákok részére kirándulásokat szervez, amelyen a részvétel önkéntes.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási

szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az
igazgatóhelyettesnek.

A kirándulásokat, egyéb programokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell
tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni, véleményeztetni a
kirándulás szervezései kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható
költségeiről a szülőket az üzenő füzet útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a
kirándulás költségeinek vállalásával kapcsolatban.

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan
lebonyolításához szükséges.

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelés biztosításáról.

Kulturális intézmények látogatása

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények
látogatása a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb
tanulócsoportok számára.

Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges.
A részvételi költségeket (utazás) költségkímélő megoldásokkal próbáljuk csökkenteni.

Egyéb rendezvények

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, szakkörök, stb.,) egyéb rendezvényeket
is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények, lebonyolításához akkor kell kérvényt
benyújtani az igazgatóhoz, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve
amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.

XIX.A TANULÓI JOGVISZONY ÉS A TÁVOLMARADÁS
IGAZOLÁSA
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XIX.1. A TANULÓI JOGVISZONY ÉS KÖVETELMÉNYEI

XIX.1.1. A tanulói jogviszony létesítése és feltételei

Az általános iskola tanulói közösségének tagja az, aki jelentkezés, felvétel, vagy átvétel
útján a tanuló bekapcsolódik az általános iskola életébe. A tanulói jogviszony létesítéséről, a
felvételéről és az átvételéről az iskola igazgatója dönt.

A köznevelési törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, megszűnését és a
tanulói jogviszonyból eredő jogokat és kötelességeket.

A diákigazolvánnyal kapcsolatos teendőket az iskolatitkár végzi a megfelelő
kormányrendeletek alapján.

XIX.1.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák

A pedagógiai program részletesen szabályozza.

XIX.2. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSA ÉS ANNAK IGAZOLÁSA,
A HIÁNYZÁS INDOKLÁSA

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli
foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein.

A tankötelezettség alapján a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást
kell hozniuk. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási
napig szülői igazolást adhat a tájékoztató füzetbe bejegyezve. A hiányzás miatti tanulmányi
elmaradást pótolni kell.

A távolmaradási engedély

A szülő gyermeke számára - előre tudott jelentős családi esemény miatt írásban előzetes
távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök,
ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai
alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell.

Igazolt és igazolatlan hiányzások

A tanuló a tanítási óráról való késését, és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba
jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az
osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást.

A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a
távolmaradásra.

Igazolatlan az a hiányzás, amelyet sem szülői beírás, sem orvosi igazolás nem igazol.
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A tanórákról való három késés egy igazolatlan órát jelent. Az igazolatlan hiányzás
fegyelmi vétség, mely az adott hónapban rossz (kettes) magatartási jegyet von maga után.

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a napközis illetve a
tanulószobás nevelővel együttesen jár el. Tapasztalataikat jelzik az igazgató felé, aki
kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. Az 5.
igazolatlan óra után értesíteni kell a szülőt írásban, felhívni a figyelmét a mulasztás
következményeire. 10 óra, majd 30.óra ill. 50 óra igazolatlan hiányzás esetén értesíteni kell az
illetékes kormányhivatalt ill. a gyermekvédelmi szolgálatot.

XX. A TANULÓK DICSÉRETE ÉS JUTALMAZÁSA

XX.1.1. A DICSÉRET ÉS JUTALMAZÁS ELVEI

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- a tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,
- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,
- eredményes kulturális tevékenységet folytat,
- kimagasló sportteljesítményt ér el,
- jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló

együttes munkát végez,
- egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevének öregbítéséhez.

XX.2.2. A DICSÉRET, JUTALMAZÁS FORMÁI

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga
után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.

Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat a tájékoztató füzetbe
és az osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretes és sikeres tanulók nevét a fali hirdető
táblán, vagy szóban a tanulóközösség előtt közzé kell tenni.

Az írásos dicséretek formái:
- tanítói, tanári, nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.



Petőfi Sándor Általános Iskola 43. oldal
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási
dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni.

Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános
nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az
iskola.

A 8 éves kiemelkedő tanulmányi munkáért nevelőtestületi dicséretben részesül a diák.
A dicséretes tanulók könyv vagy tárgyjutalomban részesülhetnek a nyilvánosság előtt

(alsó tagozaton legfeljebb 1 jó osztályzat, felső tagozaton legfeljebb két jó osztályzat).
Ugyanez az elismerés illeti meg a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az iskola

jó hírét egyéb módon öregbítő tanulókat.

XXI.A TANULÓK FEGYELMEZÉSE

XXI.1. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben
részesítendő.

A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések
megelőzésére szolgáló nevelési eszköz, - jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási
osztályzatát.

Írásos fegyelmező intézkedések: - a szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetésen
túlmenően a következők lehetnek:

- tanítói, tanári, nevelői intés,
- osztályfőnöki intés,
- igazgatói intés.

Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni
a tanulót - kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé.

A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az
osztálynaplóba is be kell írni.

Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi.

XXI.2. FEGYELMEZŐ BÜNTETÉSEK

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás
alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő.
Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a
nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult.
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Munkája során a törvény rendelkezései az irányadók.
A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők:

- megrovás,
- szigorú megrovás,
- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása.

XXII. A TANULÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

Ha a tanuló az általános iskolának jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása
után a kárt meg kell térítenie.
A kártérítés mértéke: - gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egyhavi

összegének 50 %-át,
- szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi

összegét nem haladhatja meg.

XXIII. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK
HASZNÁLATI RENDJE

XXIII.1. AZ ÉPÜLET EGÉSZÉRE VONATKOZÓ
RENDSZABÁLYOK

XXIII.1.1. Az épület rendje

Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben Magyarország címerét kell
elhelyezni.
Az általános iskola teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles: - a közösségi tulajdont védeni,

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
- az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni,
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,

- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

XXIII.1.2. Biztonsági szabályok

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a nyitvatartási idő alatt is a bejárati kapukat, az
üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb
helyiségeket.
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A takarítók feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen, hogy
illetéktelen személyek ne juthassanak az általános iskola területére.

A karbantartó gondoskodik a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát az
iskolatitkárnak kell leadni.

Az osztálytermeket a pedagógusok kötelesek nyitni és zárni. A szaktantermeket, a tanítási
órát tartó szaktanár vagy az általa megbízott tanuló nyitja és zárja.

A tantermek zárását az utolsó órát tartó pedagógus végzi. A takarítók az épület bezárását
ellenőrzik, feladatuk a pontos kódolás is.

XXIII.1.3. Az általános iskola nyitva tartása

Az általános iskola a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 700 órától 1700 óráig tart
nyitva.

Az iskola hivatalos munkaideje tanítási napokon 715 órától 1700 óráig tart.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt - eseti

kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az igazgató

által engedélyezett, szervezett programokhoz kapcsolódik.

Az általános iskolát egyébként zárva kell tartani!
Az általános iskola tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.

XXIII.1.4. A látogatás, belépés rendje azok számára, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel

A látogató az iskolatitkárnak köteles megnevezni a látogatott személyt, vagy a jövetele
célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát.

A meghívott vendégek, és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről az iskolatitkár
értesíti a vendéglátót, illetve az iskola igazgatóját.

Azokban a helyiségekben, amelyekben a gyermekek nevelése, oktatása folyik, külső
személyek csakis pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak (például szülőértekezlet,
fogadóóra).

Az igazgatói iroda, iskolatitkári iroda, folyosó, a külső személyek részére indokolt
esetben nyitva állnak (például ügyintézés).

Az iskolában pártrendezvényeknek nem biztosítunk helyet a pártsemlegesség elvének
betartásából eredően.

Az iskolában a közoktatási törvény szerint kizárólag olyan reklámtevékenység folytatható,
amely a tanulók egészséges életmódra nevelését segíti.
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XXIII.2. A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSÜK HASZNÁLATI
RENDJE

XXIII.2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata

A dolgozók az általános iskola helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és
olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az
iskola egyéb feladatainak ellátását.

Ha iskolai alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola
helyiségeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának
megjelölésével.

Az intézmény teljes területén tilos a dohányzás!

XXIII.2.2. A tanulók helyiség használata

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit, a tanítási időben és
az után is csak pedagógusi felügyelettel használhatják.

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában,
- a házirend betartásával.

XXIII.3. TANTERMEK HASZNÁLATI RENDJE

A tanulók a termekben a tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus felügyelettel
tartózkodhatnak. A tanórák végén a tantermeket mindig az órát tartó pedagógus hagyja el
utoljára.

Jó idő esetén, a benti hetes kivételével (felelősi munkát végző tanuló kivételével) nem
maradhat bent más tanuló a teremben. A benti hetes feladata szünetekben szellőztetni, minden
tanóra előtt tisztára törölni a táblákat.

A tantermeket a tanulók közösen az osztályfőnökkel, szaktanárokkal együtt esztétikusan
dekorálják.

A tanulók kötelessége vigyázni a termek tisztaságára, épségére, (falak, padok, táblák,
díszítés, szemléltető eszközök). Szándékos rongálás esetén a javítás költsége a kárt okozó
tanulót terheli.

Az alsó tagozatos épületben váltócipő használata kötelező, a felső tagozatban ajánlott.
Az utolsó tanóra végén a székeket fel kell tenni a padra, az ablakokat be kell csukni, a

szemetet össze kell szedni a padfiókokból, a földről. A tanítási nap végén a tantermeket be
kell zárni, a kulcsot a tanárikban kell leadni.

XXIII.4. A SZAKTANTEREM HASZNÁLATI RENDJE
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A szaktanteremben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben kizárólag
szaktanár jelenlétében – tartózkodhatnak.

A speciálisan felszerelt szaktanteremben, a könyvtárban, és az ebédlőben, informatika
teremben - jól látható helyen - külön helyiség használati rendet kell kifüggeszteni.

Az eszközök, berendezések hibáját a pedagógus jelenti az igazgatónak, és a gazdasági
ügyintézőnek.

A hibás eszközöket le kell adni a gazdasági ügyintézőnek a hiba megjelölésével.
Újbóli használatba vételről a gazdasági ügyintéző tájékoztatja a pedagógust.
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az általános iskola területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban

előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az
osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni.

A gazdasági ügyintéző feladata a kár felmérése, és a kártérítést a szülővel, a
gondviselővel megfizettetni.

XXIII.5. KÉMIA – FIZIKA ÓRA MUNKARENDI SZABÁLYZATA

A tanórák során mindig be kell tartani a tanár utasításait, a baleset- és tűzvédelmi
szabályokat. A foglalkozáson, a tanórán bekövetkezett balesetről azonnal értesíteni kell a
tanárt.

Az asztalon nem lehet feleslegesen táska, ruhanemű, könyv, csak az eredmények
felvezetéséhez szükséges füzet, ceruza.

A kísérleteket, vizsgálatokat fegyelmezetten, csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni,
és végezni. A kísérletek végzése során be kell tartani a tanár, a szakkönyv utasításait, és az
óvó rendszabályokat.

Mindig csak az előírt mennyiséggel szabad dolgozni, az eszközök tisztántartási
szabályainak betartásával. Kézzel nem szabad a vegyszerekhez nyúlni.

A tanterem elhagyása előtt meg kell győződni arról, hogy a vegyszerek lezártan
visszakerüljenek a helyükre, a vízcsap el legyen zárva, az elektromos eszközök ki legyenek
kapcsolva.

XXIII.6. EBÉDLŐ HASZNÁLATI RENDJE

Az 1. szünetben az 1-2. osztály reggelizik osztályfőnökeik felügyeletével, a 2. szünetben
a 3.-4. -5. osztály tízóraizik osztályfőnöki felügyelettel.

Ebédelni 1220 perctől az ebédlőbe csak pedagógus vezetésével és engedélyével, sorakozó
és kézmosás után lehet bemenni. Ebédelés során azok a tanulók élveznek elsőbbséget,
akiknek 6. és 7. órájuk is van.
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Ebéd közben kulturáltan, csendben kell viselkedni. Az ebédhez üdítőt behozni tilos. A
tálaló konyhában csak az egészségügyi könyvvel rendelkezők tartózkodhatnak.

XXIII.7. MOSDÓK HASZNÁLATI RENDJE

A mosdókat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az alsó tagozatos gyerekek
kézmosáskor mindig vigyék magukkal a tisztasági csomagot. A mosdók ajtaját kijövetelkor
be kell csukni.

Bármilyen hiba észlelése esetén (pl. áll a víz a kövezeten, a mosdókagylóban, stb.,) szólni
kell a pedagógusnak, vagy a karbantartónak, vagy a takarítóknak.

XXIII.8. FOLYOSÓ HASZNÁLATI RENDJE

A folyosón futkározni, csúszkálni TILOS!
A folyosón található szekrények ajtaját be kell csukni, a bútorok, faliújság épségére

mindenkinek ügyelni kell.
A napközis, menzás tanulók a tanítás befejezésekor a táskáikat a folyosón lévő

tornapadokra helyezik el.

XXIII.9. KÖNYVTÁR HASZNÁLATI RENDJE

Könyvtárunk kettős funkcióval működik, iskolai és községi könyvtári feladatokat lát el.
Nyitvatartási ideje az éves munkatervben, a jogszabályok, helyi sajátosságok és igények
szerint – meghatározott időtartamban kerül megállapításra, melyet a Katona József Megyei
Könyvtár is jóváhagy.

A könyvtárba a belépés, a dokumentumok, az iratanyagok, könyvtári könyvek használata
mindenki számára ingyenes. A belépéskor belépési nyilatkozatot kell kitölteni, ezzel
egyidejűleg ismertetésre kerül a kártérítési szabályzat.

Könyvtárat a könyvtáros nyitja, és zárja. Ott tartózkodni – bármilyen céllal, csak a
könyvtáros jelenlétében, vagy annak tudtával lehet.

Könyvet olvasni, és a számítógéppel dolgozni csak csöndben, és fegyelmezetten lehet.
Könyvtárban a kölcsönzés, helyben olvasás, a számítógépek, az Internet használata a

nyitvatartási időben történik, kivételes esetben előre egyeztetett időpontban foglakozások
megtartására kinyitható a könyvtár.

A könyvtárban a könyvtárossal egyeztetve bármely tanítási óra megtartható.
Óvni kell a kölcsönözhető és a helyben olvasható könyvek épségét. Mindenkinek

kötelessége, hogy betartsa a kölcsönzési határidőt.

XXIII.10. FALUHÁZ NAGYTERME – TORNATEREM HASZNÁLATI
RENDJE
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Testnevelési órára az adott szaktanárral, a délutáni sportkörre a foglalkozást tartó
pedagógussal lehet átvonulni a nagyterembe. Tornacipőt csak az öltözőben szabad felvenni.

A tanórára szükséges sporteszközöket csak a pedagógus irányításával lehet kihozni a
szertárból, majd az óra végén az ő felügyeletével oda visszavinni. A sportszereket a baleset
megelőzése érdekében minden tanulónak fegyelmezetten kell használnia.

A nagyteremben mindenkinek a szaktanár utasításainak megfelelően kell viselkednie.
Különös figyelmet kell fordítani a parketta, és a falak épségére. Az év elején ismertetett
balesetvédelmi szabályokat be kell tartani

XXIII.11. AZ UDVAR HASZNÁLATI RENDJE

Az óraközi szünetekben mindkét tagozat tanulói a saját udvarrészükön játszhatnak. A
szünetekben a tanulóknak úgy kell viselkedni, hogy sem önmaguk, sem társaik testi épségét
ne veszélyeztessék. Az ügyeletes nevelőknek a gyerekek között kell tartózkodni.

A sportpályán szünetekben tilos tartózkodni, a melléképületekbe bemenni szintén tilos. A
sportpályán való focizásra az ügyeletes nevelő engedélyével és jelenlétében van lehetőség.

Az ügyeletes nevelő irányításával az udvaron lévő szemetet meghatározott időben más –
más osztály gyűjti össze.

XXIV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HAGYOMÁNYOK
ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE

XXIV.1. A HAGYOMÁNYÁPOLÁS CÉLJA ÉS TARTALMI
VONATKOZÁSAI

A hagyományápolás célja

Az általános iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a tanulói közösség minden tagjának
kötelessége.

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.

Az általános iskola egyéb, helyi hagyományai közé tartozó rendezvények, a közösségi
élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre
nevelik.

XXIV.2. NEMZETI ÜNNEPEK
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A nevelőtestület döntése alapján általános iskolai szintű ünnepélyt tartunk az alábbi
nemzeti ünnepek előtt: október 23. és március 15.

A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az
alábbiak: aradi vértanúk napja, mikulás, diktatúrák áldozatainak emléknapja, nemzeti
összetartozás emléknapja-(felsősöknek)

XXIV.3. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HAGYOMÁNYOS
RENDEZVÉNYEI

Ünnepélyek: - tanévnyitó ünnepély,
- karácsonyi ünnepély,
- farsang,
- a család napja,
- gyermeknap,
- tanévzáró ünnepély.

Megemlékezések: - az állatok világnapja,
- a föld napja,
- a madarak-fák napja,
- a versmondó verseny,
- a mesemondó verseny.

XXIV.3.1. A hagyományápolás külsőségei, feladatai

1. Ajánlott viselet

Az általános iskola ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában
kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő
eseményei, vagy követésre méltó személyei iránt.

A pedagógusok ünnepi öltözete:
sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, (öltöny), fehér ing, nyakkendő.

Ünnepi ruha lányok részére:
sötét szoknya, fehér blúz, nyakkendő.

Ünnepi egyenruha fiúk részére:
sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő.

Az iskola hagyományos sportfelszerelése:
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lányok részére: fehér póló, piros tornanadrág-felsősöknél hosszúnadrág
megengedett, tornacipő, zokni.
fiúk részére: piros nadrág, fehér trikó, tornacipő, zokni.

2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az
igazgató, és a nevelőtestület a munkatervben határozza meg.

Alapelv, hogy az általános iskolai rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és
sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok
és a tanulók számára - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes
terhelést adjon. A bemutatandó műsor tervét az igazgató vagy a helyettes véleményezi.

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

XXV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉS
RENDJE

A pedagógia ellenőrzés színterei:
Tanórához és
szabadidős

tevékenységhez
kapcsolódó

Iskolán kívüli
tevékenységek
és kapcsolat-
rendszerek

Minőségfejlesz-
tés

Pedagógiai
attitűdök,
módszerek,
eljárások

Egyéb

Óralátogatás
különböző céllal

Tábor
Kirándulás

Tanulói
szokásrendszer

Szociális
érzékenység

Gyermekvédelem
Továbbtanulás
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(pályakezdő, új
kolléga, tantárgy-
gondozás,
aktivitásmérés)

DÖK Értékelés
(osztályzatok
aránya,szülői
tájékoztatás)

Beiskolázás
Ügyeleti rendszer
Házirend

Dokumentumok
ellenőrzése (pl.
tanmenet)

SZMK
Mérések,
vizsgálatok

Empátia A tanítás nélküli
munkanapok
felhasználása

Taneszközök,
tankönyv
kiválasztása és
felhasználása,
gazdaságossága

Közművelődési
intézmények
(múzeum,
színház,
könyvtár)

Tantárgyi,
neveltségi
szintfelmérés,
attitűd vizsgálat

Bánásmód Továbbképzésen
való részvétel
ellenőrzése

Rendezvények,
ünnepségek

Fogadóórák,
szülői
értekezletek

Partneri
elégedettség
mérése

Pozitív értékelés Az iskolai munka-
közösségek együtt-
működésének
szintje

Könyvtár,
napközi,
tanulószoba,
szakkör,
korrepetálás ,
verseny

Belső
szabályozók
betartásának
ellenőrzése

BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (az SzMSz részeként)

MIT ÉRTÉKELÜNK KIK ÉRTÉKELIK MIKOR HOGYAN
Tanévindítás, 1. hét és
szeptember hó munkái

Munkaközösség-
vezetők, igazgató és
helyettese

1. hét eltelte után
illetve okt. eleje

Isk. vezetőin szóban

Éves programterv
kiemelt feladatai

Iskolai vezetés Programterv szerint Szóban és írásban

Tanulás Szaktanárok, oszt.
főnökök

Folyamatos Havi min. 1 minősítő
érdemjegy

Magatartás Osztályban tanítók Havonta Szóban és írásban
(napló, ellenőrző)

Szorgalom Osztályban tanítók Havonta Szóban és írásban
(napló, ellenőrző)

Rendezvények Igazgató és helyettese Közvetlenül és év
végén

Szóban és írásban

Munkaközös. munkája Igazgatóhelyettes és
igazgató

Évente Szóban és írásban
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Sporttevékenység Edzést vezető,
testnevelő és igazgató

Félévkor és évente Szóban és írásban

Versenyeredmények
(tanulmányi, egyéb)

Osztályfőnökök,
szaktanárok, és az
igazgató

Aktuális időpontban,
Évvégén

Szóban (kihirdetve)
Írásban

Vizsgák-attitűd Érintett szaktanár,
igazgató, vizsgázók

Vizsga után Szóban, írásban

Diákönkormányzat
munkája

Önkormányzatot
segítő pedagógus,
igazgató

Félévkor, év végén Szóban és írásban

Munka és
balesetvédelem

Igazgatóhelyettes és
igazgató

Évente Szóban

Épület, udvar,
környezet védelme,
tisztasága

Napközis pedagógus,
igazgató és igazgató-
helyettes

Félévente Szóban

Továbbtanulás,
felvételi eredmények,
tapasztalatok

Érintett
osztályfőnökök, és
igazgató

Év végén Szóban és írásban

Tanárok munkája Munkaközösség-
vezetők, igazgató,
igazgatóhelyettes,
szülők, tanulók
diákparlament

Évente

Kétévente

Szóban, írásban

Kérdőív alapján
ill.szóban

Osztályfőnökök
munkája

Munkaközösség-
vezetők, igazgató-
helyettes, igazgató

Évente Szóban

Könyvtár Könyvtáros,
igazgatóhelyettes,
igazgató

Évente Szóban

Iskola munkája Szülők, SZMK Részlegesen, évente,
kétévente

Szóban, írásban,
kérdőíven

Helyi pedagógiai
program

Igazgatóhelyettes, az
igazgató, a tantestület
véleménye, javaslata
alapján is

Évente Írásban

Helyi tantervek Munkaközösségek,
szaktanárok

Évente Írásban

SZEMPONTOK A TANÍTÁSI ÓRA ELEMZÉSÉHEZ

1. A tanítási óra anyaga hogyan illeszkedett a tanulási folyamatba?
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2. A tanítási óra anyaga megfelelt-e a céloknak?
3. A választott módszerek alkalmasak voltak-e az óra anyagának megtanításához?
4. A feladatok mennyisége megfelelt-e a fejlesztési céloknak?
5. Elegendő volt-e a feladat az új ismeret feldolgozásához?
6. Mely feladatok segítették legjobban az ismeretszerzést?
7. Eltért-e a tervezéstől? Mennyiben? Miért?
8. Melyik feladat keltette fel legjobban a tanulók érdeklődését?
9. A tanítás mely fázisában élte át a tanuló a felfedezés örömeit?
10. A választott tevékenység hogyan szolgálta a megismerési képesség fejlesztését?
11. Élt-e a pedagógus a problémafelvetés módszerével?
12. Milyen képességek fejlesztésére került sor az órán?
13. Megfelelő volt-e a tanulók nyelvi kifejező képessége?
14. A kommunikációs képességek fejlesztését hogyan szolgálta a tanítási óra?
15. Milyen ellenőrzési, értékelési módszereket használt?
16. Milyen következtetésekre jutottak a tanulók a tevékenységek útján?
17. A tanulók önállóságának mértéke megfelelt-e az elvárásoknak?
18. Kialakultak-e a közös munkavégzés feltételei?
19. Hogyan mozgósította a tanulókat a meglévő tapasztalatait?
20. Hogyan győződött meg a pedagógus a feladat megértéséről?

XXVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXVI.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával
és a közoktatási törvény által meghatározott közösségek véleményezésével és egyetértésével,
lehetséges.
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XXVI.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TOVÁBBI SZABÁLYZATAI

Az általános iskola eredményes és hatékony működéséhez szükséges további
rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák.

Ezek a szabályzatok jelen SzMSz változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben
jogszabályi előírások, belső iskolai megfontolások vagy az általános iskola felelős
igazgatójának megítélése ezt szükségessé teszik.

XXVI.3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a diákönkormányzat a
jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorolt, melynek
tényét a diákönkormányzat képviselője tanúsítja:

.......................................... ...............
diákönkormányzat

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a szülői képviselet a
jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorolt, melynek
tényét a szülői képviselet képviselői tanúsítják:

…………………………………….
iskolai szülői munkaközösség

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az általános iskola igazgatójának előterjesztése
után a nevelőtestület 2014. aug. 29. napján elfogadta.

………..………………………..
igazgató
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