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I.

rész

Általános rendelkezések
1.

A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

a) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
b) A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapját a köznevelésről
szóló hatályos törvény és a vonatkozó jogszabályok alkotják.
2.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

a) A Mocsáry Antal Általános Iskola szervezeti felépítésére vonatkozó szabályzatot az
intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el.
b) Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol a
szülői szervezet és a diákönkormányzat.
c) Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá.
d) Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, a szülők, az alkalmazottak és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában és az intézmény honlapján.
3.

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya

a) A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok,
igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve
kötelező érvényűek.
b) A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó fenti jóváhagyási időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény
előző szervezeti és működési szabályzata.
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II.

rész

Az intézmény általános jellemzői
1.
A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái,
jogosítványai
a)

Az intézmény neve: MOCSÁRY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA
Rövidített neve:
Az intézmény címe (székhelye): 3182 KARANCSLAPUJTŐ, RÁKÓCZI ÚT 70.
E-mail cím: mocsaryiskola@gmail.com
OM azonosítója: 032231
Tagintézményei:

Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézménye,
Karancsalja, Rákóczi út 111.
Mocsáry Antal Általános Iskola Etesi Tagintézménye,
Etes, Rákóczi út 92.

Telephelyei:
-

Karancslapujtő, Rákóczi út 70.

-

Karancslapujtő, Kossuth út 1.

-

Karancslapujtő, Kossuth út 9.

-

Karancsalja, Rákóczi út 111.

-

Karancsalja, Rákóczi út 130.

-

Etes, Rákóczi út 92.

-

Etes, Rákóczi út 45.

b) Az intézmény típusa: ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény alaptevékenysége:
-

általános iskolai nevelés-oktatás,

-

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,

-

fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,

-

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése-oktatása

Az általános iskola alaptevékenységén túl az alábbiakban megjelölt feladatokat is ellát
-

Könyvtári tevékenység
Sport, szabadidős képzés
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2.

A közoktatási intézmény jogállása és képviselete

a) Az intézmény
alapítója: Karancslapujtő Község Önkormányzata
fenntartója: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Az intézmény bélyegzőinek felirata:
hosszú bélyegző:
Mocsáry Antal Általános Iskola
3182 Karancslapujtő Rákóczi út 70.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
-

intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek,
tagintézmény-vezető
az intézményvezető által meghatalmazott személy.

b) A közoktatási intézmény képviselője a kinevezett intézményvezető.
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III.

rész

A közoktatási intézmény vezetése
1.
a)

Az intézmény felelős vezetője
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, és dönt az intézmény
működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerződés nem utal más hatáskörbe.
A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.
A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt.
Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény
más alkalmazottjára átruházhatja.

b) Az intézményvezetőt helyettesítheti:
- általános helyettes
- pedagógiai helyettes
- tagintézmény-vezető
- rangidős munkaközösség-vezető
A tartósan távollevő intézményvezető-helyettest átmeneti jelleggel a helyettesítési sorban
következő rangidős munkaközösség-vezető helyettesíti.
2.

A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik:
-

3.

a nevelőtestület vezetése
a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése
a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a
diákönkormányzattal való együttműködés
a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése

Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai

a) Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
- az intézményvezető-helyettesek
- tagintézmény-vezető
- ügyintéző
- az iskolatitkár
Az intézményvezető-helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör
megtartásával a tankerületi igazgató adja. Az intézményvezető helyettesi megbízást az
intézményben határozatlan időre alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott
időre szól.
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Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége
mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz.
Az ügyintéző és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük
és felelősségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra.
b) Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és
beszámolási kötelezettséggel.
4.

Az intézmény vezetősége

a) Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységet) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
- az intézményvezető
- a tagintézmény-vezető
- az intézményvezető helyettesek
- a szakmai munkaközösségek vezetői
- a diákönkormányzat vezetője
- a szakszervezeti alapszervezet titkára
c) Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen, illetve a felmerülő igények és feladatok
szerint megbeszélést tart, melyről szükség szerint írásban emlékeztető feljegyzés készül.
Operatív nem az intézmény egészségét érintő döntések előkészítésében, igazgató- és
helyettesei, igazgató és munkaközösség-vezető, szűkített vezetői értekezlet, hoz
döntéseket.
Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a
szülői szervezettel, a diákönkormányzat diákképviselőivel, közalkalmazotti tanáccsal és a
PSZ alapszervezettel.
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IV.

rész

Az intézmény szervezeti rendje
1.

Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei

a) A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek
meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és
zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően.
b) Az intézmény szervezeti egységei.
- 1-2. osztályok
- 3-4. osztályok
- 5-6. osztályok
- 7-8. osztályok
- ügyintéző csoport
d) A közoktatási intézmény szervezeti (működési) egységeinek élén az alábbi felelős
beosztású vezetők állnak.
- pedagógiai helyettes
- általános helyettes
- tagintézmény-vezető
e) pedagógiai szakszolgálat munkatársai
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2.

Az intézmény szervezeti vázrajza
INTÉZMÉNYVEZETŐ
Általános helyettes
5-8. osztályok
Iskolaorvos, védőnő
Pályaválasztás
Óraadók
Belső ellenőrzési csoport
Ifjúságvédelem
Pedagógiai helyettes
1-4. osztályok
Munkaközösség-vezetők
Pedagógusok
Eü. referens
Szakkörök
DSE
SNI, BTMN
KGYTK
Tagintézmény-vezetők
Tagintézmények

Diák- és felnőtt érd.védelmi szervezetek

szervezetek
Gazdasági ügyintéző

Diákönkormányzatot segítő
pedagógusok

Iskolatitkár
Szakszervezeti tisztségviselők
Gondnok

Takarítók
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V.

rész

A közoktatási intézmény működési rendjét meghatároz
dokumentumok
1.

A törvényes működés alapdokumentummal

Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg:
-

3.

szakmai alapdokumentum
pedagógiai program
helyi tanterv
tantárgyfelosztás
órarend
a jogszabályban előírt szabályzatok
szakvélemény SNI, BTMN
pedagógus alkalmazottakkal kapcsolatos dokumentumok
tanügyi okmányok:
o beírási napló
o törzslap
o osztálynapló (e-napló)
o bizonyítvány
fejlesztési tervek
gyermekvédelmi nyilvántartás
közalkalmazotti szabályzat
Halmozottan Hátrányos Helyzetűek nyilvántartása
éves munkaterv és beszámolók
jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei
kollektív szerződés
házirend
diákönkormányzat SZMSZ-e
esélyegyenlőségi terv
működési engedély
együttműködési megállapodások
beiskolázási terv, továbbképzési program
értékelési szabályzatok
minősítés, tanfelügyelet, önértékelés dokumentumai

A pedagógiai program

a) A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A törvény biztosítja az intézmény szakmai
önállóságát.
b) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
- az iskolában folyó nevelési, oktatási tevékenység módozatait, a NAT és az ÉKP
előírásainak megfelelően.
- az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamain
tanított tantárgyat, a kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az
előírt tananyagot és követelményeit
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-

-

az iskola magasabb évfolyamaira lépés feltételeit
az iskola beszámoltatását, az ismeretek számonkérésének formáit és
követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját
a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket,
esélyegyenlőség biztosítását
az intézmény szervezeti és működési céljait, az iskolába elfogadott alapértékek
megvalósításának módjait
a gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb feladatait, a veszélyeztetettség
kezelésének módjait

c) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
3.

Az éves munkaterv

a) Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok,
feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével.
b) Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, véglegesítésére, elfogadására
a tanévnyitó tantestületi értekezleten kerül sor.
4.

A további intézményi működést meghatározó dokumentumok

A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodások, amelyeket a
jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá.
5.

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus
aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok
hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során szükség esetén nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai
hálózatában tároljuk. A tárolt dokumentumokhoz a hozzáférési jogot korlátozni kell,
ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.
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6.

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás célja és feladata
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz
történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. EMMI rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
 az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.)
Kormányhatározata a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátásról:5-9.
évfolyamon.
Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 tankönyvkölcsönzéssel,
 használt tankönyvek biztosításával,
 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.





Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl
sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló
szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató
– a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
Az iskola igazgatója minden év április 20-ig köteles felmérni, hány tanuló esetében kell
biztosítani az Nkt. szerinti térítésmentes tankönyveket, illetve a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. tv. (továbbiakban: tankönyvtörvény) szerinti
normatív kedvezményt.
A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban: tankönyvrendelet) 5. mellékletében
meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az iskolának.
A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás alkalmával kell
biztosítani a szülők számára.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő
okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat,
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet
biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet 11. melléklete szerint kiállított
igazolás). A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv.
értelmében a tanuló október 1-jei tanulói jogviszonya alapozza meg a normatív kedvezmény
igénybevételének alapját.
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Az államilag ingyenes tankönyvek - az első és második évfolyamon használt tankönyvek,
valamint munkafüzetek és a munkatankönyvek kivételével - tartós tankönyvként kezelendők,
tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó
tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt
képeznek a tanév közben azonos tankerületi központhoz tartozó intézmények között iskolát
váltó tanulók, mert ők magukkal vihetik a tankönyveket, amennyiben a befogadó iskolában is
ugyanazokat a könyveket használják. Az átvitt tankönyveket a tanév végén a befogadó
intézmény könyvtárában kell leadniuk.
A tankönyvellátás feladatai
határidő

feladat
az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása
a tankönyvlisták összeállítása

a tanulói adatok
rendszerében

aktualizálása

intézményvezető
április

a

felelős(ök)
munkaközösségvezetők,
tankönyvfelelős,
szaktanárok

KELLO április

tankönyvfelelős

tankönyvlisták kiadása

április

tankönyvfelelős

tankönyvlisták begyűjtése

április

osztályfőnök,
tankönyvfelelős

tankönyvrendelés leadása KELLO rendszerében

április

tankönyvfelelős

a tankönyvrendelés módosítása
új beiratkozók rendelésének leadása a KELLO felé

június

tankönyvfelelős

a kölcsönzött tankönyvek begyűjtése

június

osztályfőnökök

a kiszállított tankönyvek átvétele

augusztus

tankönyvfelelős

a tankönyvek kiosztása

augusztus,
szeptember

tankönyvfelelős,
osztályfőnökök

pótrendelés, visszáruzás

szeptember

tankönyvfelelős

évközi rendelések

folyamatos

tankönyvfelelős

A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:
Az intézményvezetőfelelős
 a tankönyvellátás megszervezéséért,
 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért
 a tankönyvfelelős megbízásáért
 az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért.
A tankönyvfelelős
 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel
(igazgató, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a
Kellóval,
 dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot,
 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást,
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átveszi és kiosztja a tankönyveket.

A könyvtáros
 bevételezi az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket,
 gondoskodik azok, ill. a normatív kedvezményből beszerzett tankönyvek
kikölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről,
A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását:
 előnyben részesítik a tartós tankönyveket,
 szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,
 évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket.
Az osztályfőnökök
 kiosztják és begyűjtik a normatív kedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat,
 kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt,
 részt vesznek a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött könyvek
begyűjtésében.
A szaktanárok a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok
számára a megrendelni kívánt tankönyvet.
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7.

Munkaköri leírások

Munkaköri leírás
Munkakör: tanító, tanár
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkakör ellátásához szükséges szakmai képzettség:
- Első-negyedik évfolyamon tanítói, tanári,
- Az ötödik-hatodik évfolyamon a tantárgynak megfelelő szakos tanári és a nem szakrendszerű
120 órás pedagógus képzés,
- A hetedik-nyolcadik évfolyamon a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettség.
Munkarend: Kötelező tanóráinak megkezdése előtt 15 perccel köteles az oktatási intézményben
megjelenni.
Munkakör célja: Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglalt feladatok ellátása, és az
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program célkitűzésének megvalósítása, a kultúra és az értékvilág
teljességének közvetítésével.
Feladatok: A pedagógus alapvető feladata a szaktárgyak tanítása, a tanulók nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy
a) Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket
tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,
b) Nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, és fejlettségét, fogyatékosságát,
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását, illetve bármilyen
oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz,
c) A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a
tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,
d) Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
e) A gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására,
f) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek,
g) A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
h) A gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
i) A gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéséhez szükséges ismereteket átadja,
j) Művészeti, műveltségi területen kiemelten kezeli a palóc hagyományok ápolását, az
identitástudat megőrzését és az európaiság gondolatát,
k) Osztályfőnöki teendőit intézményvezetői megbízás alapján látja el.
Pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül, de a kötelező óraszámba nem beszámítható
feladatok:
- A tanítási órákra való felkészülés, foglalkozási tervek készítése, segédanyagok készítése
- A tanulók munkájának értékelése (például dolgozatjavítás)
- Részvétel az iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon
- Iskolai értekezleteken (tantestületi, tanulók tudását, magatartását értékelő konferencián,
nevelési értekezleteken) részvétel
- Házi továbbképzéseken, nyitott napokon, szakmai bemutatókon való aktív részvétel,
bemutatók vállalása, azok szervezési, lebonyolítási munkáiban való tevékenység,
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-

Területi, megyei egyéb továbbképzéseken megjelenés, információk tantestület felé továbbítása
Családlátogatás, különösen 1. és 5, osztályban, valamint az osztályfőnök megítélése szerint
szükség esetén
A tanulók felügyeletének ellátása, óraközi folyosó- és udvari, utaztatási ügyeletek ellátása
Munkaközösségek munkájában való részvétel
Az iskolai programban, munkatervben szereplő tanulmányi kirándulások megszervezése,
azokon részvétel
Iskolai ünnepélyeken s egyéb, az éves feladattervben és az iskolai pedagógiai programjában
rögzített rendezvényeken való megjelenés, azok előkészítő-szervező munkái, ott a
gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzése
Téli-tavaszi szünetekben munkavégzés beosztás szerint
Tanítás nélküli munkanapokon munkavégzés a program vagy beosztás szerint, az iskolai
kötelező adminisztráció (naplók, anyakönyvek, a külön díjazásért végzett munkák pénzügyi
nyilvántartásához készült alapdokumentumok vezetése) pontos végzése
Szertárrendezés, szakleltárok évenkénti egyeztetése,
Belső helyettesítés: az intézményből tartósan távollévő dolgozó (GYES, tartós betegség)
munkaköre belső helyettesítéssel látható el

Általános rendelkezések:
- Oktató nevelő munkájával kapcsolatos problémákat időben jelentse az intézmény vezetőjének.
Ebben az esetben munkája további menetéről tájékoztatást ad.
Jelen munkaköri leírásban nem szabályozott részekben a Kollektív Szerződés, a Köznevelési törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történő
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, illetve a munka törvénykönyve szabályai az irányadók.
Karancslapujtő, ………………………………
………………………………………
intézményvezető
Karancslapujtő, …………………………
………………………………………
tanító, tanár
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Munkaköri leírás
Munkakör: intézményvezető-helyettes
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkaidő: Heti munkaidő: 40 óra.
Munkakör ellátásához szükséges szakmai képzettség:
- tanítói vagy tanári
Munkavégzés helye: Karancslapujtő, Rákóczi út 70.
Munkarend:
Kötelező tanóráinak megkezdése előtt 15 perccel köteles az oktatási intézményben megjelenni. A napi
munkaideje 8.00 órától 16.00 óráig tart.
Munkakör célja:
Az intézményi alapdokumentumba foglalt feladatok ellátása, és az Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Program célkitűzésének megvalósítása, a kultúra és az értékvilág teljességének
közvetítésével.
Feladatok:
A pedagógus alapvető feladata a szaktárgyak tanítása, a tanulók nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy:
a) Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket
tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse
b) Nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, és fejlettségét, fogyatékosságát,
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását, illetve bármilyen
oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz
c) A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a
tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye
d) Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében
e) A gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására
f) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek
g) A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon
h) A gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa
i) A gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéséhez szükséges ismereteket átadja
j) Az oktatás során kiemelten kezelje a palóc hagyományok ápolását, az identitástudat
megőrzését és az európaiság gondolatát
k) Szakkörök vezetése
l) Az intézményből távollévő dolgozó helyettesítésének ellátása
m) Differenciált képességfejlesztésre fordított foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás)
Pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül még:
- A tanítási órákra való felkészülés, foglalkozási tervek készítése, segédanyagok készítése
- A tanulók munkájának értékelése (például dolgozatjavítás)
- Részvétel az iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon
- Iskolai értekezleteken (tantestületi, tanulók tudását, magatartását értékelő konferencián,
nevelési értekezleteken) részvétel
- Házi továbbképzéseken, nyitott napokon, szakmai bemutatókon való aktív részvétel,
bemutatók vállalása, azok szervezési, lebonyolítási munkáiban való tevékenység
- Területi, megyei egyéb továbbképzéseken megjelenés, információk tantestület felé továbbítása
- Családlátogatás, különösen 1. és 5, osztályban, valamint az osztályfőnök megítélése szerint
szükség esetén
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A tanulók felügyeletének ellátása (reggel, óraközi szünetekben, ebédlőbe kíséréskor)
Munkaközösségek munkájában való részvétel
Az iskolai programban, munkatervben szereplő tanulmányi kirándulások megszervezése,
azokon részvétel
- Iskolai ünnepélyeken s egyéb, az éves feladattervben és az iskolai pedagógiai programjában
rögzített rendezvényeken való megjelenés, azok előkészítő-szervező munkái, ott a
gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzése
- Iskolai szünetekre eső munkanapokon, tanítás nélküli munkanapokon: munkavégzés az
aktuális beosztás szerint
- Szertárrendezés, szakleltárok évenkénti egyeztetése
- Kulturális és sportfoglalkozások, programok szervezése iskolán belül, ezeken részvétel
- Különböző iskolán kívüli programok szervezése, ezeken részvétel
- Tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel
- Kísérés kulturális, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, iskolán kívüli
programokra
- Nyári tábor, erdei iskola munkájának megszervezése, előkészítése, lebonyolítása
Igazgatóhelyettesi tevékenysége során ellátandó feladatok:
- Részvétel az intézmény munkájának szervezésében, az iskola kötelező dokumentumainak,
szabályzatainak elkészítésében
- Szükség esetén vagy megbízás alapján az intézmény képviseletének ellátása
- A pedagógusok, a munkaközösségek, tanszakok tevékenységének ellenőrzése, értékelése
- Az intézmény belső és külső továbbképzésének szervezése, koordinálása
- A munkatervben meghatározott programok megvalósításának szervezése, irányítása
- Pedagógiai tevékenysége mellett kiemelten gondoskodik az intézmény vagyonvédelméről
- Együttműködés a pedagógiai szolgáltató intézményekkel
- Az iskola pályázati tevékenységének irányítása, szervezése, segítése
- Munkája során egyeztetés a diák- és felnőtt érdekképviseleti szervekkel
- Az intézményből távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezése
- Együttműködés a tagintézmény vezetőjével, a közös munkák koordinálása
- Az iskolai programok összehangolása
- Kapcsolattartás az iskolaorvossal és az egészségügyi szakreferenssel
- A tanulók felügyeletének megszervezése
- Az intézményi statisztikai feladatok elvégzése
- Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése
- A SNI és BTMN-es tanulók csoportjának és a velük foglalkozó pedagógusok munkájának
irányítása, ellenőrzése, értékelése
- A továbbtanulási feladatok, tevékenységek koordinálása
- A Diákönkormányzat és a Diák Sportegyesület vezetőivel való kapcsolattartás
-

Általános rendelkezések:
Oktató, nevelő, vezető munkájával kapcsolatos problémákat időben jelentse az intézmény
vezetőjének.
Jelen munkaköri leírásban nem szabályozott részekben a Kollektív Szerződés, a Köznevelési
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben
történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet, illetve a munka törvénykönyve szabályai az irányadók.
Karancslapujtő, ………………………………
………………………………………
intézményvezető
Karancslapujtő, …………………………
intézményvezető-helyettes
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Munkaköri leírás
Munkakör: gondnok
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkaterületet felügyeli: intézményezető
Munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Munkáját szorgalmi időben: 7 óra 00 perctől 15óra 00 percig
szorgalmi időn kívül: 8 órától 16 óráig végzi.
Közvetlen munkaterület: Az iskola valamennyi épülete, udvara.
Feladatok:
Felügyel a nagyiskola főbejáratánál.
Az iskola gáztüzelő berendezéseinek kezelése.
A fűtési rendszerben keletkezett meghibásodást az iskolavezetésnek azonnal jelenteni
köteles.
Az iskolában kisebb karbantartási tevékenység ellátása.
Az intézményhez tartozó utak, járdák tisztán tartása, balesetmentesítése.
- Az intézmény főbejáratának tisztán tartása.
- Téli hóeltakarítási és síkosság elleni védekezési feladatok ellátása.
- Szemétszállításra előkészítés, szemétgyűjtés zavartalanságának biztosítása.
- Az udvaron található füves terület gondozása.
- A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően használja, állagmegóvásukról gondoskodik.
- Figyelemmel kíséri az általa használt eszközök, munkagépek állapotát, egyeztet az
igazgatóval a pótlásról, javításról, újabb eszközök beszerzéséről.
- A berendezések meghibásodását azonnal jelenti az intézmény vezetőjének.
- Segít a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
- Munkavégzése során szükség szerint segíti a takarítók munkáját.
- Munkavégzése során figyelembe veszi a pedagógusok kéréseit.
- Szükség szerint vezeti az iskolabuszt.
- Az iskola épületeinek biztonsága érdekében ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, csapokat.
- A tűz- és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja.
- Betörés vagy tűz esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint önállóan
intézkedik.
- A fentieken túl köteles azokat a feladatokat ellátni, amivel munkahelyi vezetője megbízza.
- Irányítja a közmunka programban mellé adott segítő személyeket.
-

Általános rendelkezések:
Munkaidő alatt eltávozni csak engedéllyel lehet.
A munkaidő be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.
Három napnál rövidebb időtartamú hiányzás esetén a kieső ember feladatait el kell látni.
Magasan lévő tárgyak tisztítását csak két személy végezheti.
Munkájához kérheti a takarítók segítségét.
Munkavégzése során köteles figyelembe venni a pedagógusok kéréseit.
Túlmunkára az intézmény igényei szerint behívható.

Karancslapujtő, ……………………….
................................................
intézményvezető
Karancslapujtő, …………………………..
................................................
munkavállaló
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Munkaköri leírás
Munkakör: iskolatitkár
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkaterületet felügyeli: intézményvezető
Munkaidő: heti 40 óra
Munkakör ellátáshoz szükséges szakmai (iskolai) képzettség: érettségi
Munkarend: Munkáját a szorgalmi időben: 7 órától 15 óráig
Közvetlen munkaterület: iskolatitkári iroda
Munkakör célja: Segíti az iskolai vezetés és a nevelők munkáját.
Feladatok naprakészen:
- A névre szóló küldeményeket továbbítja
- A hivatalos leveleket beiktatja – külön az iskolait és a gazdaságit
- Irattároz
- Figyeli a határidőket
- előkészíti az irodaszerek, nyomtatványok beszerzését
- Elvégzi a gépelési munkát, fénymásolást (válaszlevelek, feladatlapok, jelentések, beszámoló,
alkalmazási okiratok, utalások stb.)
- Lebonyolítja a telefonhívásokat, közvetíti az üzeneteket,
- Vezeti a tanuló-nyilvántartást, felmentéseket,
- Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket.
Feladatok alkalmanként:
- Segít a gazdasági munka lebonyolításában (pl: leltáraknál, számítógépes feldolgozásnál)
- Az ügyintézőt távollétében helyettesíti.
Záró rendelkezések:
Időben jelzi az iskola igazgatójának, ha hosszabb időre távozni kíván (szabadság, betegség). Ebben az
esetben munkája további menetéről tájékoztatást ad.
Karancslapujtő, …………………………………..
………………………………………
intézményvezető

.
Karancslapujtő, …………………………………..

………………………………….
iskolatitkár
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Munkaköri leírás
Munkakör: gazdasági ügyintéző
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkaterületet felügyeli: intézményvezető
Munkaidő: heti 40 óra
Munkakör ellátásához szükséges szakmai (iskolai) képzettség:
Érettségi és középfokú szakirányú végzettség
Munkarend: Munkáját a szorgalmi időben: 7.30 órától 15:30 óráig
Közvetlen munkaterület: gazdasági iroda
A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak összefoglalása
- A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás bizonylatolásáról.
- Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát.
- Munkaügyi feladatai részeként:
o új felvétel esetén előkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést
követően,
o kiállítja az adatfelvételi lapot, előkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a
bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez,
bérszámfejtéshez,
o munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően előkészíti
a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére,
o előkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok,
dokumentumok előkészítéséről,
o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes
dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd
ezeket megküldi a bérszámfejtő részére
o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,
o az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. elszámolást
továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére
o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról
- Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának
lebonyolításában.
Feladatok folyamatosan:
- Elvégzi a fénymásolási teendőket,
- Nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat, elszámolási utalványokat,
- Ügyel azok pontos kitöltésére.
Feladatok alkalmanként:
- Segít a költségvetés előkészítésében, a statisztikák, táblázatok kitöltésében,
- Közreműködik az iskolai leltáraknál,
- Az iskolatitkárt távolléte alatt helyettesíti,
Záró rendelkezések:
Időben jelzi az iskola igazgatójának, ha hosszabb időre távozni kíván (szabadság, betegség). Ebben az
esetben munkája további menetéről tájékoztatást ad.
Karancslapujtő, …………………………………
………………………………………
intézményvezető
Karancslapujtő, …………………………………
……….……………………………
gazdasági ügyintéző
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Munkaköri leírás
Munkakör: takarító
Munkáltató: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Munkaterületet felügyeli: intézményvezető
Munkaidő: heti 40 óra
Munkarend: Munkáját szorgalmi időben: 13 óra 30 perctől 21 óra 30 percig napi szorgalmi időn kívül:
8 órától 16 óráig végzi.
Közvetlen munkaterület: az iskola tantermei és vizesblokkjai.
Munkakör célja: Az intézmény belső tereinek és közvetlen környezetének tisztán tartása.
Feladatok:
- A takarítóra bízott terület tisztántartása
- Tantermeket, folyosót és egyéb helységeket naponta kell portalanítani és felmosni
- Bútorokat, tanulóasztalokat, szemléltető eszközöket portalanítás után nedves ruhával át kell
törülni
- A falak lábazatát szükség szerint, az ablakokat folyamatosan tisztán kell tartani
- Különös gondot kell fordítani a vizesblokk mindennapos takarítására, fertőtlenítésére
- A fentieken túl köteles azokat a feladatokat ellátni, amivel munkahelyi vezetője megbízza
- napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
- mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület
állandó tisztán tartását
- szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat,
fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét
- napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az
asztalok lapját fertőtleníti
- kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendszeres
ürítése, tisztítása
- szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat
- nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolását, a
függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását
- folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos
munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén az
intézményvezetőnek
- a nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat,
amelyek napi munkájához tartoznak
- a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával
- a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az intézményvezető utasítása
szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
Általános rendelkezések:
- Munkaidő alatt eltávozni csak engedéllyel lehet
- A munkaidő be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet
- Három napnál rövidebb időtartamú hiányzás esetén a kieső ember feladatait el kell látni
- Három napnál hosszabb idejű távollét alatt helyettesről az intézmény gondoskodik
- Magasan lévő tárgyak tisztítását csak két személy végezheti
- Munkájához kérheti a gondnok segítségét
- Munkavégzés során köteles figyelembe venni a pedagógusok kéréseit
- Bármilyen jellegű meghibásodást a munkáltatónak azonnal jelezni kell.
Karancslapujtő, ……………………………
………………………………………
intézményvezető
Karancslapujtő, …………………………….
.
………………………………………
munkavállaló
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VI. Rész
Az intézmény munkarendje
1.

Közalkalmazottak munkarendje

a) A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és munkavégzés egyes
szabályait a közoktatási törvény rögzíti.
2.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje

a) Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok
betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése
érdekében.
Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével az egyes egységek vezetői
tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
szabadság kiadására.
b) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje
ügyviteli dolgozók: hétfő - péntek: 7 óra 30 perctől 15 óra 30 percig.
takarítók: szorgalmi időben: 13 óra 30 perctől 21 óra 30 percig,
szorgalmi időn kívül: 8 órától 16 óráig.
3.

Pedagógusok munkarendje

a) A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A pedagógus
munkakörbe tartozó feladatok leírását a többletmunka és megbízások pénzügyi vonzata
miatt a kollektív szerződés tartalmazza.
b) A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes
munkaideje a tanítási időkeretből , valamint a nevelő illetve a nevelő-oktató munkával
és a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő
feladatok ellátásához szükséges időből áll.
c) A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási
rendjének) függvényében, a nevelő végzettségét figyelembe véve.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának
zavartalan működésének biztosítását figyelembe kell venni.
Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembevételére.
d) A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak
helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének
vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A
pedagógus megfelelő helyettesítéséről az igazgatóhelyettesek rendelkeznek.
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A hiányzó pedagógus lehetőség szerint hiányzásának kezdetekor a helyettesítendő
tanórák anyagát az intézményvezető-helyettesekhez eljuttatja, hogy akadályoztatása
esetén a helyettesítő tanár a tanulók számára tudja az előrehaladást biztosítani.
d) Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a
tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az
igazgatóhelyettes engedélyezi.
f) A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség
szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani.
g) A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak
meghallgatása után, a jogszabály által meghatározott időkeretben.
h) Az intézmény vezetői munkarendjüket úgy állapítják meg, hogy szorgalmi időben 7 óra 30
perctől 16 óráig mindig legyen intézkedő képes személy az intézményben,
tagintézményben, a vezető távollétében gondoskodni kell az intézkedési jogkörrel
megbízott pedagógusról.
Szünetekben az igényeknek megfelelő ügyeleti rendet tartanak a vezetők.
4.

Az intézmény tanulóinak munkarendje

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit,
valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását.
A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga,
másodsorban a pedagógusok és az ügyeletbe beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti rend
megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata.) A házirendet - az intézmény vezetőjének
előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja el, a törvényben meghatározott személyek
egyetértésével.
5.

A tanév helyi rendje

a) A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A szorgalmi idő az
ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be.
b) A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves
munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt:
- a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program
módosításáról, az új tanév feladatairól)
- az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról
- a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról
- a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól
- az éves munkaterv jóváhagyásáról
- a házirend módosításáról
c) Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való
megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára
egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. Az
intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben.
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d) A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az
osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten
pedig a szülőkkel. Az intézmény belső rendszabályait (házirendjét) ki kell függeszteni az
épület bejáratánál a folyosón.
6.

A tanítási (foglakozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

a) Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján
történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben.
b) A tanítási órák időtartama 40 illetve 45 perc. Az első tanítási óra reggel 7 óra 55 perckor
kezdődik. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet
el.
c) A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási
órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A
kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon
történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják.
d) Az óraközi szünetek időtartama: 10, illetve 25 perc, a házirendben feltüntetett csengetési
rend szerint. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint
az udvaron töltik, vigyázva saját és társaik testi épségére.
Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. Az óraközi szünet
ideje nem rövidíthető, 45 perces órák esetén legkisebb időtartama 10 perc. Dupla órák
szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók igazgatói engedéllyel. A 30 perc vagy annál
rövidebb órák esetén a szünet időtartama 5 percnél rövidebb nem lehet.
e) 700 órától 7.40-ig felügyeletet tartanak az e feladatra kinevezett nevelők.
7.

Az intézményben tartózkodás rendje

a) Az intézmény nyitva tartása:
 Szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások, rendezvények
befejezéséig.
 Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
 Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésére az igazgató ad
engedélyt.
b) A köznevelési intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az intézmény
látogatását:
 a tornacsarnok és egyéb helyiségek a bérleti szerződésében foglaltak szerint
 előzetes bejelentés és megállapodás alapján
c) A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes engedélyével
hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai
rendszabályok határozzák meg (házirend).
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8.

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

a) Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar
Köztársaság címerével kell ellátni.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, megsértése a
Házirendben meghatározott büntetést von maga után
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
- az energia-felhasználással való takarékoskodásért
- a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért
b) A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelettel
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat
az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon a tanuló jelentkezés alapján
vehet részt, amit az igazgató hagy jóvá. A továbbiakról a házirend rendelkezik.
c) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak
az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
f) Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.

9.

Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük
életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem
tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul
kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti
az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az
értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata
nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel
ellentétes utasítás hiányában – az első udvar. A felügyelő tanárok a náluk lévő
dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó
tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a
tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
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Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
10.

A dohányzással kapcsolatos előírások

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú
területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe
látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai
rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek
fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót,
aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint –
egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha
távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás
tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az
intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény
munkavédelmi felelőse.
11.

Az intézmények helyiségeinek bérbeadási rendje

Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok
ellátását) - az igazgató javaslatára – a fenntartó dönt.
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VII. rész
Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
1.

Az intézmény nevelőtestülete

a) A nevelőtestület - a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és
oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelőtestület tagjai a nevelési - oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört
betöltő alkalmazottai, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú
végzettségű dolgozói. Az intézmény nevelőtestületének nem tagjai a máshol főállásban
lévő, nyugdíjas, szerződéses vagy óraadói viszonyban oktató pedagógusok.
b) A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a
nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és
más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező
és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
2.

A nevelőtestület értekezletei, mikroértekezletei

a) A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
- tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet
- félévi és év végi osztályozó értekezlet
- őszi és tavaszi nevelési értekezlet
b) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 30%-a, valamint az intézmény igazgatója
vagy vezetősége szükségesnek látja. A nevelőtestület értekezletein rövidített jegyzőkönyv
készül az elhangzottakról.
c) A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését, (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását mikro-értekezleti formában végzi.
A nevelőtestület mikro-értekezletén csak az adott osztályközösségben tanító
pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. A mikro-értekezletek állandó időpontjait a
munkaterv rögzíti, felelősök az osztályfőnökök. Mikro-értekezlet, szükség szerint az
osztályfőnök megítélése alapján - bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak
megoldására.
3.

A nevelőtestület döntései, határozatai

A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába
kerülnek.
A munkaközösségek javaslataikat a nevelőtestület elé terjeszthetik döntéshozatal céljából.
4.

A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és az intézmény állandó bizottságai

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, ill. egyes jogköreinek
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gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, a szülői szervezetre vagy a
diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
5.

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

A közoktatási törvény szerint a szakmai munkaközösségek, tanszakok a nevelési-oktatási
intézmény pedagógusainak szakmai módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez,
ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is
létrehozható. A munkaközösség koordinálására a munkaközösség-vezetőt határozatlan időre
az intézmény igazgatója bízza meg.
Munkaközösségek:
 Humán munkaközösség
 Reál munkaközösség
 Fejlesztő munkaközösség
 Művészeti munkaközösség
 Alsós munkaközösség
 Testnevelés munkaközösség
 Tagintézményi tanítói munkaközösség
 Osztályfőnöki munkaközösség
6.

A szakmai munkaközösségek tevékenysége

a) A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján - a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban - a szakmai munkaközösségek feladatai:
- szervezik, koordinálják az intézményben folyó szakirányú tevékenység
színvonalát, minőségét
- fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat
- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek
kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését
- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók
ismeretszintjét
szervezik a pedagógusok belső továbbképzését, véleményezik a pedagógus
álláshelyek pályázati anyagát
- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek
- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi
közösséget
- szakmai műhelymunkát végeznek
- javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására és büntetésére
b) A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai:
- összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a
munkaközösség
- irányítja a munkaközösség
- felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért
- módszertani és szaktárgyi értekezletet tart, bemutató foglakozásokat (tanórákat)
szervez, segíti a szakirodalom felhasználását
- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak időterveit, felügyeli
a tanterv szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést
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-

-

javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a pedagógusok
jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására
ellenőrzi a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, munkafegyelmét,
intézkedést kezdeményez az igazgató felé
képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az
iskolán kívül
összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség
tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető
részére
állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség tanárait.
figyeli a szakmai körbe tartozó pályázati lehetőségeket
felügyeli a pedagógusok adminisztratív tevékenységét
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VIII. rész
Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje
1.1.

Az iskolaközösség

Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek az iskolahasználók közösségének összessége.
1.2.

Az alkalmazotti közösség

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló
technikai, adminisztratív dolgozókból áll.
1.3.

A szülői közösség

a) A közoktatási törvény rendelkeznek a szülők közösségéről, valamint az iskolaszékről.
Ennek alapján az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők meghatározott
jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket
hozhatnak létre. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az alábbi jogokat
állapítja meg a szülői közösség számára:
- kezdeményező,
- véleményező,
- javaslattevő
az intézmény nagyobb közösségét érintő kérdésekben
A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (szülői
választmány).
b) Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői
munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZK-elnök
vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez.
1.4.

A Diákönkormányzat

A közoktatási törvény rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő
kérdésekben.
a) A Diákönkormányzat működési rendje

"A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a
választó tanulóközösség fogadja el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá."
Az intézmény diákönkormányzatának nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és
működési rendjét a nevelőtestület hagyja jóvá.
b) Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint
választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a
nevelőtestület előtt az IDB képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat
tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A
diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat
az iskola vezetőségéhez.
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c) Az iskolagyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma,
amelyen fegyelmi, tanulmányi és pedagógiai szakmai területekről kapnak tájékoztatást. Az
iskolagyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze.
1.5.

Az osztályközösség

Az iskolába felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó tanulókból, meghatározott
közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy tanévre alkotott iskolai osztály.
Az osztályközösségek diákjai a tanórákat az órarend szerint látogatják. Az osztályközösség,
mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége küldöttet delegál az intézmény
diákönkormányzatába.
Az osztályközösség önmaga diákképviseletéről dönt.
1.6.

Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök

Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt, az
igazgatóhelyettes javaslatát véleményét kikérve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök
jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro-értekezletének összehívására a téma
megjelölésével, amelyről tájékoztatja az intézmény vezetését.
-

-

-

-

-

-

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: ismernie kell tanítványait az intézmény
pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés
tényezőit figyelembe veszi
együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását
koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja
óráikat aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a
tanítványaival foglalkozó nevelőtanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős,
gyámügyi munkatárs, stb.)
figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére
minősíti a tanulók illem, önművelés, munkatanulás (magatartását, szorgalmát),
minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti
mikro- és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, a tájékoztató
füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók illeméről
(magatartásáról), tanulmányi előmeneteléről
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló, illetve
valamennyi kötelező dokumentum precíz vezetését, a félévi és év végi statisztikai
adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt)
saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya
tanulójának, amelyről tájékoztatja az igazgatót, igazolja a gyerekek hiányzását
gondoskodik
osztálya
kötelező
orvosi
vizsgálatáról,
az
általános
igazgatóhelyettessel együttműködve
tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében, végrehajtásában, együttműködik a szabadidő-felelősökkel.
az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására,
segélyezésére, büntetésére
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1.7.

A belső kapcsolattartás általános formái és rendje

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott pedagógus vezető, a
választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A
kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések,
iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek
kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola, éves munkaterve
tartalmazza, melyeket az iskola faliújságán ki kell függeszteni (a kapcsolattartás
helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja.)
1.8.

A szülők tájékoztatásának formái

A közoktatási törvénynek megfelelően az iskola a tanév során
-

szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn
túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák)
rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a tanulók tájékoztató füzetében,tájékoztató
levélben)
Szülők telefonos kérdései a személyiségi jogokat nem sértő információkat
biztosítja.
Nyílt tanítási napokon biztosítja az intézmény az érdeklődő szülők számára
a”beavatottság” megteremtését.
Közösségi oldalak zárt csoportjában
Kréta e-Ügyintézés modulja

a) A szülői értekezletek
Az iskola tanévenként 3 osztály szintű szülői értekezletet tart.
Az osztályok szülőinek az osztályfőnök tartja a szülői értekezletet. A szülők a tanév rendjéről,
feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő első
évfolyamosok szüleit az iskola a tanév kezdetét megelőző első szülői értekezleten tájékoztatja
a beiratkozott tanulók tanévkezdésének zavartalansága érdekében. Az új osztályközösségek
szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök megnevezi az osztályban tanító valamennyi
pedagógust. A 7. és 8. osztályos tanulók szüleinek részére pályaválasztási szülői értekezletet
tartunk november, december folyamán.
Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői közösség elnöke hívhat össze az
igazgatóval egyeztetve - a felmerülő problémák megoldására.
b) A szülői fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként 3 alkalommal tart szülői fogadóórát.
Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke
pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal.
d) Rendszeres írásbeli tájékoztatás

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos
bejegyzést az e-naplóban (KRÉTA) feltüntetni. A rendszeres visszajelzés szükségessége
miatt a heti egy - vagy kétórás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti három vagy
ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta legalább 1-2 érdemjegy alapján osztályozható
a tanuló.
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1.9.

Az intézmény külső kapcsolatai

Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az intézmény a következő társintézményekkel:
- Salgótarjáni Tankerületi Központtal
- Oktatási Hivatallal
- OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal
- önkormányzatokkal, a szülői szervezettel
- az intézményt támogató alapítványok kuratóriumával
- óvodákkal, Karancsberény, Karancslapujtő, Mihálygerge, Karancsalja,
Egyházasgerge
- patronáló intézményekkel és más jogi személyekkel:
- a rendőrséggel, a GYVK-val, szakszolgálatokkal
- hitoktatókkal, egyházakkal
- civil szervezetekkel
1.10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.)
NM-rendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek.
alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen
segítő munkát az igazgatóhelyettesek végzik.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári
szobában.
Az iskolai védőnő feladatai
-

-

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket
(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát,
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti
Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat
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ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást
rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
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1.11. A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számára heti 4 óra testnevelés és egy óra néptánc órát tartunk a mindennapos
testmozgás keretében.
1.12. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten –
felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az
iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató
megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok
aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi
előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár
a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára
pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári
felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését a
munkavédelmi felelős végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatón vesznek részt.
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IX. rész
A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
1. A tanulók felvétele
A köznevelési intézmény tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, amely
jelentkezés alapján történik. Felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A
köznevelési törvény szabályozza az iskolai jogviszony létrejöttét.
2. A gyermek tanulói jogai és kötelességei
A könevelési intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait a köznevelési törvény
szabályozza.
Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek
teljesítésének A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel
kapcsolatos részletes szabályokat a házirend tartalmazza.
3. A tanulói jogviszony megszűnése
A közoktatási intézményekhez a gyermekeket, tanulókat fűző jogviszony megszűnéséről a
köznevelési törvény rendelkezik.
4.

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi
meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a
tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a
tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a
nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló
szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény
vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés
esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja.
Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket
kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga
visszaszáll az alkotóra.
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Az osztályozó vizsga rendje

5.

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és
a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) átvételnél az iskola igazgatója előírja,
f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az a), b), c), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a
választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az
osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az a vizsgára jelentkezni. Az
igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.
A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai

6.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
-

-

-

-

-

-

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
40

-

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai

7.

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban
értesíti az érintett feleket
az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
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az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
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X. rész
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
1. A tanórán kívüli foglakozások célja
Az iskola - a tanórai foglakozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglakozásokat szervez.
Az intézményben az alábbi tanórán kívül szervezett foglakozási formák léteznek: tanulást
fejlesztő foglalkozás (TFF), tanulószoba, napközi, szakkörök, alprogrami foglalkozások,
diáksportkör, tanulmányi és sportversenyek, könyvtári foglalkozás, kulturális rendezvények,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, KGYTK foglalkozások, fejlesztő
foglalkozások.
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató
bízza meg. A foglakozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a
látogatottságról e-naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működésért. A
szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben.
A Diák Sportegyesület (DSE) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport
megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. A DSE, mint szervezeti
forma, önálló szabályzat alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri
foglalkozásokon, versenyeken.
A fejlesztés célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A fejlesztést az igazgató által megbízott pedagógus tartja.
A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési, körzeti, megyei, regionális és
országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
Az iskola könyvtára tanévenként megállapított nyitvatartási idejében, valamint a könyvtári
tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Használati rendjét a könyvtár
SZMSZ-e tartalmazza.
Az iskola tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is
tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az
intézmény vezetőségének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi
részvételt.
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XI. rész
Az intézményi hagyományok ápolása
1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
a) Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
b) Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:
Tanévnyitó ünnepély, Őszi Mocsáry Napok: sál- és nyakkendőavatás
(szeptember/október), Október 23., Március 15., Tavaszi Mocsáry Emlékünnepség
(április/május), Tanévzáró ünnepély, Ballagás, Augusztus 20., kiállítások, bemutatók,
jeles napok
Az iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvények:
Őszi túra, Télapó, Karácsonyi ünnepély, Farsangi Karnevál, Gyermeknap, Szaktárgyi,
tanulmányi versenyek, sport versenyek, művészeti programok
Alkalomszerűen az iskolarádió műsort szolgáltat a kijelölt felelős és a média szakkör
közreműködésével.
2. A hagyományápolás külsőségei
a) Jelképünk:
I. Embléma
Mocsáry Antal Általános Iskola emblémája

Karancsalja tagintézmény emblémája:
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II. Zászló
 Emblémával ellátott, fehér alapú 90x140 cm-es
III. Szignál
 A HONFOGLALÁS című film zenéjéből
• HÍRNÖKÖK /Koltai Gergely szerzeménye/
• FELHÍVÓ-JEL
• 8+8
• 16 ÜTEM
DALLAM HÁROMSZOR
IV. Jelvény
 26 mm-es kör alakú emblémával ellátott kitűző
• 1. osztályos tanulók részére minden év szeptemberében/októberében
átadott jelvény
V. Sál, nyakkendő
 5. osztályos lányok részére minden év szeptemberében/októberében átadott
világos színű sál
 5. osztályos fiúk részére minden év szeptemberében/októberében átadott
sötét színű nyakkendő
b) Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
 Lányok: sötét szoknya, fehér blúz
 Fiúk: sötét nadrág, fehér ing
c) Az iskola dolgozóinak kötelező ünnepi viselete
 Nők: sötét kosztüm, fehér blúz, az iskola emblémájával ellátott sál
 Férfiak: sötét öltöny, fehér ing, sötét színű, az iskola emblémájával ellátott
nyakkendő

45



XII. rész
Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
1. A belső ellenőrzés célja
a. A jogszabályokban és az intézmény Szabályzataiban meghatározott előírások betartása
b. Az intézményben folyó oktató- nevelő munkáról információ biztosítása a vezetés
számára. A vezetői hatékonyság folyamatos ellenőrzése.
2. Az ellenőrzés fajtái
a) Tárgya szerint
 Átfedő
 Tematikus
 Cél jellegű
 Utóirányzat
b) Formája szerint
 közvetlen
 közvetett
c) Gyakorisága szerint
 folyamatos
 időszaki
 eseti
d) Vizsgálat körét tekintve
 teljes körű
 célirányos
3. A belső ellenőrzés területei
1. Pedagógiai









Tanórákhoz kötődő
Tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódó
Iskolán kívüli tevékenység
Gyermekvédelem
Munkavédelem
Házirend
Minőségfejlesztés

2. Tanügyigazgatás
 Dokumentáció rendje
 A tanév szervezése
3. Átfogó
4. Egyéb

 Önértékelés (pedagógus, vezető, intézmény)
 Technikai
 Ügyviteli

A munkafolyamatba épített ellenőrzéseket a munkaköri leírásokban foglaltak szerint kell
elvégezni.
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XIII. rész
Az iskolai könyvtár SZMSZ-e
I.

A könyvtárra vonatkozó azonosító adatok:

a. A könyvtár neve:
Mocsáry Antal Általános Iskola iskolai könyvtára
b. A könyvtár székhelye és címe:
3182. Karancslapujtő, Rákóczi út 70.
c. A könyvtár létesítésének időpontja:
A könyvtárszoba 1957-ben került kialakításra az iskola épületében.
d. A könyvtár bélyegzője:
Mocsáry Antal Általános Iskola Könyvtára
Karancslapujtő
e. A könyvtár fenntartója:
Az iskolai könyvtár fenntartója a Salgótarjáni Tankerületi Központ.
II.

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló
szervezeti egység.
Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait.
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető
fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és
használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető (akadálymentesített) könyvtárhelyiség, amely
alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály
egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább négyezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez,
katalógus építéséhez szükséges eszközökkel
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és
együttműködik a Községi könyvtárral is.
Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján
végzi. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.
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III.

Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,
szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
IV.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár, illetve az iskola vezetősége– munkaköri
feladatként – a következő feladatokat látja el:
- előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
- közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
- folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számának változását,
- követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását,
- követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
- az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó
vagy újonnan kiadott tankönyveket,
- a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező
tankönyv elvesztéséből keletkező hiány pótlására.
V.

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell
venni
 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tartós tankönyveket
szintén nyilvántartásba kell venni
A könyvtár szolgáltatásai a következők
 szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, szakkönyvek kölcsönzése
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 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő
segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.)
kölcsönzése,
 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok helyben
történő használata,
 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
 nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról
VI.

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe
veheti.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben 3 hét. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vették ki).
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló a tankönyvet használja. Egyéb
ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében
változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje:
Hétfő:
14:40-15:40
Kedd:
12:00-14:00
Csütörtök: 12:00-14:00
A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók a könyvtár
ajtajára és az iskolai faliújságra kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos
információkból tájékozódhatnak.
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XIV. rész
Záró rendelkezések
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