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1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja 
és hatálya 

 

1.1 Az intézmény feladatai 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek feladata az alapító okiratban 

meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az alapdokumen-

tumokban meghatározottaknak megfelelően. 

 

1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

Az SZMSZ az intézményen belül jogszabályként funkcionál, előírásai kötelező erővel bíró sza-

bályok. Megtartásáért a közoktatási intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

Rendelkezéseit be kell tartani az intézménnyel kapcsolatba lépőknek is. 

  

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az in-

tézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azo-

kat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

  

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racio-

nális és hatékony megvalósítását szabályozza.  

 

1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

• A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény 

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

• 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről 

• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről 

• 1992. évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításá-

ról 

• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
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• 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszol-

gálatokról 

• 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmé-

nyekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 

• 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról 

• 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről 

• 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről  

• 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 

• 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésé-

ről 

• 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

• 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

 

1.4 Az intézmény szabályzatai, dokumentumai 

 

Dokumentum Előíró jogsza-

bály 

Kötelező fe-

lülvizsgálat 

Jóváhagyó Egyeztetési kötele-

zettség (megjegyzés) 

 

Alapító okirat 

Közoktatási törvény 
1992. évi XXXVIII. 
törvény az államház-
tartásról 88.§ 
217/1998. Korm. 
rendelet 

Jogszabályi elő-
írás szerint, illet-
ve módosítási 
kezdeményezés 
alapján 

fenntartó Bejelentési kötelezettség 
(törzskönyvi nyilvántartást 
vezető szervnél, illetve, 
jegyzőnél, főjegyzőnél) 

SZMSZ SZMSZ-ben részle-
tezve 
 
 
 

 Jogszabályi elő-
írás szerint, illet-
ve módosítási 
kezdeményezés 
alapján 
(nyilvánosságra 
kell hozni) 

1.4.1 Nevelő- 

1.4.2 testület > 

1.4.3 Fenntartó 

Óvodaszék, iskolaszék, 
kollégiumi szék, vagy szü-
lői közössége, diákönkor-
mányzat a 11/1994. rende-
let 5.§-ban meghatározott 
kérdésekben 
Jegyzőkönyvek! 

Házirend Közoktatási törvény 
40.§ (7.8.9.), 
102.§, 103.§ 
11/1994. MKM ren-
delet 

Jogszabályi elő-
írás szerint, illet-
ve módosítási 
kezdeményezés 
alapján (nyilvá-
nosságra kell 
hozni) 

Nevelőtestület  >  
Fenntartó 

Óvodaszék, iskolaszék, 
kollégiumi szék, vagy szü-
lői közössége diákönkor-
mányzat a 11/1994. rende-
let 6.§-ban meghatározott 
kérdésekben 
Jegyzőkönyvek! 
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Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező fe-
lülvizsgálat 

Jóváhagyó Egyeztetési kötelezett-

ség (megjegyzés) 
Nevelési/pedagógiai 
program 
(Helyi tanterv, Helyi 
Nevelési Program,  
egészségnevelési és 
környezeti nevelési 
program) 

Közoktatási törvény 
44-51.§, 102.§, 103.§ 

Érvényesség le-
jártakor, illetve 
jogszabályi elő-
írás szerint, vagy 
módosítási kez-
deményezés alap-
ján (nyilvános-
ságra kell hozni) 

Nevelőtestület  >  
Fenntartó 
(szakértői véle-
mény kell) 

Kötelező az óvodaszék, is-
kolaszék, (Kt. 61.§) vagy a 
szülői közösségének (Kt. 
59.§) véleményét beszerez-
ni. 
Jegyzőkönyvek! 

Minőségirányítási 
program 

Közoktatási törvény 
40.§, 102.§, 103.§,  
3/2002. (II.15.) OM 
rendelet a közoktatás 
minőségbiztosításáról 
és minőségfejleszté-
séről 

Jogszabályi elő-
írás szerint, illet-
ve módosítási 
kezdeményezés 
alapján (nyilvá-
nosságra hozni!) 

Alkalmazotti kö-
zösség > 
Fenntartó 

Kötelező az óvodaszék, is-
kolaszék, vagy szülői kö-
zösség véleményét besze-
rezni 
Jegyzőkönyvek! (évente ér-
tékelést kell készíteni, meg-
küldeni a fenntartónak) 

Továbbképzési prog-
ram 

277/1997. Korm. ren-
delet 

5 évente (2008) Nevelőtestület Közalkalmazotti tanács vé-
leményének beszerzése kö-
telező 

Beiskolázási terv 
 

277/1997. Korm. ren-
delet 

Évente, március 
15-ig 

Intézményvezető Közalkalmazotti tanács vé-
leményének beszerzése kö-
telező. 

Az intézmény éves 
munkaterve 

11/1994. MKM ren-
delet 2.§ (+fenntartói 
előírások) 

Évente Nevelő-testület 
(Kt. 57.§ (d) 

Óvodaszék, iskolaszék, szü-
lői közösség, DÖK, véle-
ménye. 
Jegyzőkönyvek! 

Munkatervi beszámo-
ló 

fenntartó Évente Nevelő-testület 
(Kt. 57. § (d) > 
fenntartó 

Jegyzőkönyv az elfogadás-
ról. 

Kinevezések, átsoro-
lások 

Kt. 15, 16, 17.§ 
Kjt. 21.§ 

Jogszabályi elő-
írások szerint  

Intézményvezető  

Munkaköri leírások Jogi előírás nincs, a 
Munka Törvény-
könyv alapján ajánlott 

Feladatváltozás 
esetén 
 

Intézményvezető Átvételét a közalkalmazott 
nem tagadhatja meg, de 
jogvitát kezdeményezhet. 

Közalkalmazotti sza-
bályzat 

1992. évi XXXIII. 
törvény a közalkal-
mazottak jogállásáról 

 Közalkalmazotti 
tanács vezetője, 
intézményvezető 

 

Adatkezelési szabály-
zat 

Közoktatási törvény  Intézményvezető Ha nincs iratkezelési sza-
bályzat. Egyeztetési kötele-
zettség: óvodaszék, iskola-
szék, (szülői közösség), 
DÖK 

Munkavédelmi sza-
bályzat 

1993. évi XCIII. tör-
vény a munkavéde-
lemről  72.§  
44/2007. OKM ren-
delet 

Feltételek válto-
zása esetén 

Intézményvezető Megismertetése a dolgo-
zókkal, tanulókkal kötelező. 
 
A oktatásról jegyzőkönyv 
kell. 

Tűzvédelmi szabály-
zat 

1996. évi XXXI. tör-
vény a tűz elleni vé-
dekezésről.... 19.§ 
44/2007. OKM ren-
delet 

Feltételek válto-
zása esetén 
 
(tűzriadó) 

Intézményvezető Megismertetése a dolgo-
zókkal (tanulókkal) kötele-
ző. (munkába-álláskor) 
Oktatásról jegyzőkönyv 
kell. 

Számítástechnikai és 
szoftver védelmi sza-
bályzat 

1992. évi LXIII. tör-
vény 10. § a személyi 
adatok védelméről és 
a közérdekű adatok  

Feltételek válto-
zása esetén 

Intézményvezető Megismerését aláírással kell 
igazolni. 

Tanügyi nyilvántar-
tások 

11/1994 (VI. 8.) 
MKM rendelet 4. 
melléklet 

 Intézményvezető  
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Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező fe-

lülvizsgálat 

Jóváhagyó Egyeztetési kötelezett-

ség (megjegyzés) 
 
Esélyegyenlőségi terv 

2003. évi CXXV. 
törvény az egyenlő 
bánásmódról és az 
esélyegyenlőség elő-
mozdításáról 

 
 

 
Intézményvezető 

Az ötven főnél többet fog-
lalkoztató költségvetési 
szerveknek kötelező 

DÖK SZMSZ Közoktatási törvény 
63.§ 

 Tanulóközösség > 
nevelőtestület 

nevelőtestület 

Óvodaszék iskola-
szék, vagy Intézményi 
szülői közösség 
ISZMSZ  
(Kollégiumi szék) 

Közoktatási törvény 
60.§, 61.§ 

Jogszabályi elő-
írás szerint, illet-
ve módosítási 
kezdeményezés 
alapján 

iskolaszék - 

Eszközjegyzék 11/1994 (VI. 8.) 
MKM rendelet 54.§, 
7. számú melléklet 

 Intézményvezető, 
fenntartó 

 

Dohányzási „szabály-
zat” 
(munkáltatói intézke-
dés) 

1999. évi XLII. tör-
vény a nemdohány-
zók védelméről 4.§ 
 

SZMSZ-ben vagy 
házirendben 

Intézményvezető Megismerését aláírással kell 
igazolni. 

FEUVE 217/1998 (XII.30.) 
Kormányrendelet  
az államháztartás 
rendjéről (45/A. §) 
 

Jogszabály mó-
dosítás szerint. 
A tartalmát érintő 
szervezeti válto-
záskor 

Intézmény-vezető  

Iratkezelési, elektro-
nikus ügyintézési sza-
bályzat 

11/1994 (VI. 8.) 
MKM rendelet 4. 
melléklet 
217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 145.§ 
193/2005. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 

Feltételek válto-
zása esetén 

Intézmény-vezető Megismerését aláírással kell 
igazolni. 

Belső ellenőrzési sza-
bályzat 

-217/1998.(XII.30.) 
Kormány rendelet 
145.§, 
-193/2003.(XI.26.) 
Korm. rendelet  

 Intézmény-
vezető, fenntartó 

Pénzügyi ellenőrzést az ön-
kormányzat végez 
> jegyző, Ötv. alapján 
(1990. évi LXV. tv.) 

Pénzkezelési szabály-
zat 

2000. évi C törvény a 
számvitelről, 14. § 

 Intézmény-
vezető, gazdasági 
vezető 

Jogszabály módosítás ese-
tén a hatálybalépéstől szá-
mított 90 napon belül mó-
dosítani 

 
Leltározási szabályzat 

2000. évi C törvény a 
számvitelről,  
249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet. 

Jogszabály mó-
dosítás esetén a 
hatálybalépéstől 
számított 90 na-
pon belül módo-
sítani kell 

 
Intézmény-
vezető, gazdasági 
vezető 

 

Selejtezési szabályzat 2000. évi C tv. 
249/2000.(XII. 24.) 
Korm. rendelet 

Jogszabály mó-
dosítás esetén a 
hatálybalépéstől 
számított 90 na-
pon belül módo-
sítani kell 

Intézmény-
vezető, gazdasági 
vezető 
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1.5 A szabályzat hatálya 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező 

érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára valamint az intézménnyel szerződéses jogvi-

szonyban állókra.  

 
Térbeli hatálya vonatkozik az intézmény (valamennyi intézményegység, tagintézmény, telep-

hely, tagozat) egész területére, valamint az általuk szervezett külső rendezvényekre. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestüle-

tek (óvodai, általános iskolai, művészetoktatási intézmény) és a szakszolgálati alkalmazotti kö-

zösség együttes ülése fogadja el - a diákönkormányzatok egyetértési jogának gyakorlásával. A 

szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejű-

leg hatályát veszti az előző SZMSZ. 

 

Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol – jogszabályban meghatározottak 

szerint – az iskola diákönkormányzata és a szülők közössége. Az egyetértési jog gyakorlásának 

lehetőségét az iskola főigazgatója biztosítja, egyúttal felelős is érte. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelősei az intézményegységek, 

tagintézmények igazgatói. 

 

A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb 

háromévenként felül kell vizsgálni. 
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1.6 Az intézmény nyilvános dokumentumai 

1.6.1 Pedagógiai Program (óvodai nevelési programja + általános iskola ~ + alapfokú művé-

szetoktatási intézmény pedagógiai programja), Minőségfejlesztési Program   

Az óvoda nevelési programjáról, az általános iskola és az alapfokú művészetoktatási in-

tézmény pedagógiai programjáról, a változásokról a csoportvezető óvodapedagógusok, az 

osztályfőnökök (osztálytanítók) és a tanszakvezetők a tanulókat az első tanítási napon, a 

szülőket a tanév/nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatják. A tájékoztatás doku-

mentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv valamint az osztály- és csoportnap-

lók. A dokumentumok az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

helyben olvashatók, továbbá megismerhetők az intézményi honlapon. 

1.6.2 Házirend 

A házirendet minden óvodába, iskolába és művészetoktatási intézménybe beiratkozott 

gyermek/tanuló szülője írásban megkapja beiratkozása alkalmával. Megtalálható a fel-

adat-ellátási helyek aulájában (folyosóján) és az intézményi honlapon. A házirend legfon-

tosabb –változott – pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, 

osztályfőnöki órán. 

1.6.3 Környezet-és egészségnevelési program  

A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben ol-

vasható. (honlap). Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. 

1.6.4 Az ügyeleti rend  

A tagiskolák ügyeleti rendje a tanári/nevelői szobákban és az aulákban kerül 

kifüggesztésre.  

1.6.5 Az intézmény éves munkaterve 

A munkaterv gyermek- és tanulócsoportokra, osztályokra, szülőkre vonatkozó pont-

jait  a csoportvezető óvodapedagógusok, az osztályfőnökök (osztálytanítók) és a tanszak-

vezetők ismertetik a tanulókkal az első osztályfőnöki órán, a szülőkkel az első szülői ér-

tekezleten. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári/nevelői szobákban és a honlapon 

elhelyezésre kerül. 
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2 Általános rendelkezések 
 
Az intézmény elnevezése: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási   

                                            Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szak- 

                                            mai Szolgáltató Intézmény 

Rövidített neve: Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

OM azonosító: 034 111 

Törzsszáma: 011822-2   

Címe: 8693 Lengyeltóti, Csokonai Vitéz Mihály u. 15. 

Elérhetőségek: 

Főigazgatóság:  

           Telefon: 85/ 530 035; 530 036;     

              Fax: 85/ 530 025 

                          E-mail: titkarsag@fodorisk.hu 

                                foigazgato@fodorisk.hu 

Honlap: www.fodorisk.hu 

 

Gazdasági iroda:  

                             Telefon: 85/ 530 035, 530 025 

                         E-mail: gazdasagi@fodor-lengyeltoti.sulinet.hu 

 

Székhelyiskola: 85/ 530 025 

E-mail: iskola@fodoisk.hu 
 

Bélyegző felirata: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes   

                               Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

                               8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

Rövidített felirattal: Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

                                   8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

Rövidített név: FIÓ34111 

 

Székhelyintézmény: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intéz- 

                                   mény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgálta- 

                                   tó Intézmény 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
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A székhelyintézmény által ellátott feladatok:  

  – általános iskolai oktatás 

  – pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

             – alapfokú művészetoktatás 

             – óvoda 

              – egységes pedagógiai szakszolgálat 

 

Intézmény jellege: a Kt. 33. § (1) b) szerinti többcélú közös igazgatású közoktatási intéz-

mény. A 33. § (4) alapján létrehozott közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intéz-

mények feladatait látja el. Az intézményben egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intéz-

ményegység is működik. 
 

Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek: 

o általános iskola 

o óvoda 

o alapfokú művészetoktatási intézmény 

o egységes pedagógiai szakszolgálat 

o pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 

 

Tagintézmények: 

1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája 

 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 32. 

2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 

  8697 Öreglak, Fő u. 102. 

3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája 

 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  

4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája 

 8697 Öreglak, Fő u. 92. 

5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája 

 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 1. 

6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán 

Óvodája 

 8695 Buzsák, Fő tér 2.; (Óvodai feladatellátási hely: Buzsák, Petőfi u. 2.) 
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7. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Lur-

kó Óvodája 

   8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.; (Óvodai feladatellátási hely: Szabadság u. 44.) 

8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája és Tarkarét 

Óvodája 

  8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.  

 

Telephelyek, feladatellátási helyek:  

 

1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája 

 Hácsi Telephely: 8694 Hács, Fő 31. 

2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája 

 Öreglak-Barátihegyi Tagozat, 8697 Öreglak-Barátihegy) 

3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán 

Óvodája 

 Táskai Óvodai Telephely, 8696 Táska, Arany J. u. 2. 

  

Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Az alapító okirat száma, kelte:  

   

A szervezeti és működési szabályzat hatálya: a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltató Intézmény valamennyi intézményegységére, tagintézményére (telephelyére) és va-

lamennyi állományban lévő dolgozójára vonatkozik.   

  

Érvényessége: 2011 július 1-től visszavonásig. 
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2. 1. Az intézmény által ellátott tevékenységek 

2.1.1 Alaptevékenységek:  

Alapfeladatok 

• óvodai nevelés  

• sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

• nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-8. évfo-

lyam, 

• napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

• sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai oktatása 

• alapfokú művészetoktatás 

• pedagógiai szakszolgálatok ellátása 

o nevelési tanácsadás 

o korai fejlesztés  

o logopédia és gyógytestnevelés  

o továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

o utazó szakember-hálózat működtetése a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésben-oktatásban részt ve-

vő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátására 
• intézményi étkeztetés  

• pedagógiai szakmai szolgáltatás 

• Szakmai munkaközösség működtetése  

• Információs rendszer működtetése 

• Pedagógusok képzésének összehangolása 

• Tapasztalatcsere látogatások szervezése 

• Közös pályázatok készítése 

• Módszertani segédanyagok közös készítése 

• Versenyek szervezése, összehangolása 

• Rendezvények szervezése, szakmai nap         

• Bemutató foglalkozások szervezése          

• Tehetséggondozó műhelyek szervezése  

o pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási 

intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a 

helyi (= kistérségi) közoktatási feladatellátás szervezését; 

o szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megis-

mertetése és terjesztése; 
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o pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és 

tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őr-

zése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; 

o igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek 

készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk 

közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhaszná-

lásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai pedagógiai program 

készítésében való közreműködés; 

o a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése; 

o a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; 

Kiegészítő feladatok:  

• intézményi vagyon működtetése  

• intézmény-üzemeltetés 

• iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (felnőttokta-

tás) 

• munkahelyi vendéglátás 

• egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 

• máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 

2.2 Az intézmény jogállása 

Többcélú intézmény, amely feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, tevé-

kenységüket összehangoló intézményegységekből álló közös igazgatású közoktatási intéz-

ményként látja el. 
A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény a költségvetési típusok szerinti 

besorolása alapján közszolgáltató közintézmény. A gazdálkodás szempontú besorolása alap-

ján önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes 

jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, részjogkörű költségvetési egységekkel. Az intéz-

mény vezetője teljes munkáltatói, valamint bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A pénz-

ügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített pénzügyi és számviteli 

szervezeti egység működik  a gazdasági vezető irányításával.  

Az intézmény képviseletében kizárólagosan a főigazgató, kivételes esetekben az általa megha-

talmazott személy jár el.  
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2.3 A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény egységei és 
hivatalos elnevezései 

1. Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Intézményvezetés – 8693 

Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

2. Fodor András Általános Iskola 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmé-

nye – 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 

4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálata – 8693 

Lengyeltóti, Tűzoltó utca 8. 

5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda – Kincsem Óvodája – 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó 

u. 8. 

6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda – Kincsem Óvodája Hácsi Telephely, 8694 Hács, 

Fő 31. 

7. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája – 8698 

Somogyvár, Kossuth. L. u.32. 

8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája – 8697 Öreglak, Fő 

u. 102. 

9. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája – 8695 Buzsák, Fő 

tér 2.  

10. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája – 8697 Öreglak, Fő u.92. 

11. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája Barátihegyi telephely – 8697 

Öreglak, Fő u.92. 

12. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája– 8698 Somogyvár, Kossuth. 

L. u.32. 

13. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Tulipán Óvodája, 8695 Buzsák, Petőfi 

u. 2. 

14. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Tulipán Óvodája Táskai Telephely, 

8696 Táska, Arany J. u. 2. 

15. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája – 8695 

Szőlősgyörök, Iskola u. 2. 

16. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája – 8695 Szőlősgyörök, Szabadság 

u. 44.) 

17. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskola és Tarkarét Óvodája 

– 8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 

18. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gazdasági Ellátó Szervezete – 8693 Lengyeltóti, 

Csokonai u. 15. 

19. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Élelmezés – 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
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3 Az intézmény szervezeti felépítése 
 
 

Lurkó Óvoda 

Kincsem Tagóvoda 

Tündérkert Tagóvoda 

Hácsi Telephely 

Óvoda 

Barátihegyi telephely 

Tulipán Óvoda 

Táskai telephely 

Általános iskola 
Szak- 

szolgálatok 

Kerekerdő Tagóvoda 

Szent László Király 
Általános Iskola 

Alapfokú 
Művészetoktatási  

Intézmény  Fodor András Általános Iskola  

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Öreglaki Általános Iskola 

Lotz János Általános Iskola Tarkarét Óvoda 

Buzsáki Általános Iskola 

Gazdasági Ellátó  
Szervezet 

Élelmezés 

 Csalogány Alapfokú 
Művészetoktatási  

Intézmény  

Főigazgatóság Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
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4 A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 
 

Lurkó Óvoda 

Kincsem Tagóvoda 

Tündérkert Tagóvoda 

Hácsi telephely 

Főigazgató-helyettes II. 

Barátihegyi telephely 

Tulipán óvoda 

Táskai telephely 

Szak- 
szolgálatok 
(igazgató) 

Főigazgató-
helyettes III. 

(gazdasági vezető) 

Kerekerdő Tagóvoda 

Buzsáki Általános Iskola 

Szent László Király 
Általános Iskola 

Csalogány Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény 

Fodor András Általános Iskola  

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Öreglaki Általános Iskola 
Gondnok/ 

élelmezésvezető 

Titkárság 

Csalogány Alapfokú  
Művészetoktatási  

 Intézmény igazgató  

Általános főigazgató-helyettes 

Tarkarét Óvoda Lotz János Általános Iskola 

Főigazgató Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
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4.1 Az intézményegységek közötti feladatok megosztása 

 

4.1.1 Intézményvezetés 

A titkárság 

 

Az intézmény főigazgatójának közvetlen irányításával működik, 

• Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi 

irattározást, a központi postázást.  

• Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs fel-

adatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, emlékeztetőit. 

• Nyilvántartja az állásfoglalásokat, határozatokat és a határidőket.  

• Koordinálja az intézményegységek/tagintézmények kapcsolattartásából adódó adminiszt-

rációs feladatokat.  

• Ellátja az intézményvezetés kiszolgálásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, a meg-

rendeléseket. 

• Előkészíti és szervezi az intézményvezetés közszerepléseivel, társadalmi kapcsolataival 

összefüggő feladatokat. 

• Ellátja az intézményvezetés munkájához kapcsolódó protokoll feladatokat. 

• Koordinálja az intézményvezető-helyettes, a gazdasági szervezet vezetője és az intéz-

ményegység-vezetők/tagintézmény-vezetők szabadságolását és távollétének engedélye-

zését. 

 

A gazdasági szervezet:  

 

Élén a gazdasági szervezet vezetője áll, aki az intézményvezető gazdasági helyettese. Kinevezett 

vezetőként ellátja 

• a költségvetési tervezéssel,  

• az előirányzat felhasználással  

• a pénzellátással,  

• az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, 

• az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 

hasznosításával, 

• a bér- és munkaerő-gazdálkodással, 

• a készpénzkezeléssel,  

• a könyvvezetéssel, 

• a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel,  

• az adatszolgáltatással,  

• a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat. 
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• A jóváhagyott költségvetés keretein belül felméri az intézmény karbantartó, állagmeg-

óvó, felújítási feladatait, ezek elvégzését ütemezi.  

• A külső és belső szakemberek által elvégzett feladatok szakmai tartalmát ellenőrzi. 

• Kapcsolatot tart az intézmény tűz- és munkavédelmi feladatait ellátó külső szervvel. 

• Gondoskodik a katasztrófavédelmi- és prevenciós feladatok végrehajtásáról. 

 

4.1.2 Élelmezés 

 
Szervezeti felépítés 

 

Feladatit a szakmai tekintetben önálló gazdasági ellátó szervezeti egység keretében, a gazdasági 

vezetőnek alárendelve látja el a gondnok-élelmezésvezető irányításával, akinek a munkáját a 

készletnyilvántartó könyvelő és a pénztáros segítik. 

 
Feladatok 

 

Az egységnek, mint ellátónak az alapvető feladata a többcélú intézmény keretében működő isko-

lák és óvodák gyerekeinek és felnőtt dolgozóinak szervezett étkeztetése, (tízórai, ebéd, uzsonna) 

korszerű élelmiszeranyagok felhasználásával, valamint előfizetéses étkeztetés biztosítása és ren-

dezvények szervezése, lebonyolítása.  

 

4.1.3 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

 
Szervezeti felépítés 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló – összetett – intézményegység élén az igazgatói címet 

viselő intézményegység-vezető áll.  
 

Feladatok 

 

Az intézményegység ellátási körzete: A Pogányvölgyi Kistérség Közigazgatási területe.  

 

A Nevelési Tanácsadó a kiskorúak mentálhigiénés ellátásában közreműködő pszichológiai-

pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmény, mely sajátos komplex módszerekkel és gyakorla-

ti eljárásokkal igyekszik elősegíteni a családban nevelkedő 3-18 éves gyermekek és fiatalok 

egészséges személyiségfejlődését és szocializációját.  
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Az intézményt igénybevevők lehetnek közvetlenül a szülők (gondviselők) egyéni jelentkezés 

alapján, vagy gyermekintézmény javaslatára, illetve orvosi beutalóval vagy anélkül. Közvetlenül 

jelentkezhet serdülő, egészségügyi feladatokat ellátó intézményrendszer, nevelési-oktatási in-

tézmény (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, védőnői hálózat, óvoda, iskola, közép-

fokú oktatási intézmény). 

 

A vizsgálatok megkönnyítése érdekében az intézmény kérheti a pedagógus véleményét írásban, 

orvosi zárójelentés vagy a vizsgálatot végző szerv írásos problémamegfogalmazását. 

 

Az intézményben történt vizsgálatokról, diagnosztikus eredményekről, javaslattételről a Nevelési 

Tanácsadó szakvéleményt ad a szülőnek, a vizsgálatot kérő intézménynek. 

 

A többcélú intézmény keretein belül ambulánsan működő pedagógiai szakszolgálat az alábbi te-

vékenységeket látja el konzultációs team munkában: 

 
• 0-6 éves korú, eltérő fejlődésű kisgyermekek komplex gyógypedagógiai diagnosztikája, terá-

piája, fejlesztése, gondozása, sérülés-specifikus szakellátás (gyógytorna, stb.) 

• az integrált oktatás, nevelés megvalósulásának segítése 

• 3 – 18 éves korú beszéd- és tanulási zavarral küzdő tanulók logopédiai ellátása 

• 6 – 18 éves korú tanulók gyógytestnevelésben való részesítése 

• A 0-6 éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek esetében együttműködés a bölcsődével, óvo-

dákkal. 

• Sajátos nevelési szükségletű gyermekek komplex vizsgálata, diagnózis felállításában való 

közreműködés, gondozónők, óvónők kérésére a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság 

szakvéleményének értelmezése 

• Egyéni fejlesztő programok készítése, betanítása. 

• Konzultációs és hospitálási lehetőségek biztosítása 

• Az iskolákkal való együttműködés a logopédiai és gyógytestnevelési szolgáltatásban, a sérült 

gyermekek integrált oktatásának, nevelésének megvalósulásában való aktív közreműködés 

• az SNI integrált gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatása 

• Pályaválasztási tanácsadás 

• Utazó szakember-hálózat működtetése a többi gyermekkel, tanulóval együtt azonos óvodai 

csoportban, iskolai osztályban, nevelésben-oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók ellátására 

• Iskolapszichológusi szolgáltatás 
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4.1.4 Óvoda 

Az intézményegység 9 feladatellátási helyen (3 óvoda tagintézményként, 3 óvoda tagintézmény 

intézményegységeként, 3 óvoda telephelyként), 9 településen látja el a közoktatásról szóló tör-

vény 24. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait 

 

 

 
Szervezeti felépítés 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység élén főigazgató-helyettesként az 

óvodavezető áll. Vezetői feladatait (irányítás, szervezés, vezetés) az intézményegység-

vezetőkkel és a tagóvoda-vezetőkkel együttműködve végzi. 

 

 

 

Lurkó Óvoda 

Kincsem Tagóvoda 

Tündérkert Tagóvoda 

Hácsi Telephely 

Óvoda 

Barátihegyi Telephely 

Tulipán  Óvoda 

Táskai Telephely 

Kerekerdő Tagóvoda 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Lotz János Általános Iskola Tarkarét Óvoda 

Buzsáki Általános Iskola 
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Feladatok 

 

Az óvoda a gyermek 3 éves korától az iskolába lépésig nevelő intézmény. Alapfeladata az alapí-

tó okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes 

óvodai életet magában foglaló, foglalkozások kertében folyik. Ellátja a gyermekek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is.  

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő, a nevelőtestü-

let(ek) által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott óvodai nevelési program alapján folyik. 

 

A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel és a többcélú intézmény intézmény-

egységeivel együttműködve biztosítja a nevelést, a személyiségfejlesztést, az iskolai életmódra 

felkészítést, az iskolába lépéshez szükséges kompetenciák elsajátítását. Az iskolával szorosan 

együttműködve törekszik az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. 

 

Az esélyhátránnyal induló gyermekek felzárkóztatását óvodai integrációs program szerint 

végzi. Szülői igényre egyes tagóvodákban a nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai neveléséről 

és iskolai oktatásáról szóló irányelvekre épülő cigány etnikai kisebbségi nevelés folyik magyar 

nyelven. 

 

A szakszolgálattal együttműködve gondoskodik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésé-

ről, fejlesztéséről. 

  

4.1.5 Általános Iskola 

Lurkó Óvoda 

Tulipán óvoda Buzsáki Általános Iskola 

Szent László Király Általános Iskola 

Fodor András Általános Iskola  

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Öreglaki Általános Iskola 

Tarkarét Óvoda Lotz János Általános Iskola 

Általános iskola 
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Az intézményegység 6 feladatellátási helyen (6 településen) látja el a közoktatásról szóló törvény 

26. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait.  Az általános iskolák közül 1 a székhely intéz-

mény intézményegységeként, 2 tagintézményként, 3 tagintézmény intézményegységeként műkö-

dik. A somogyvámosi feladatellátási helyen csak alsó tagozatos osztályok indíthatók. 

 
Szervezeti felépítés 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység élén az általános főigazgató-

helyettes áll. Vezetői feladatait (irányítás, szervezés, vezetés) az intézményegység-/ tagintéz-

mény-igazgatókkal együttműködve látja el. 

 
Az általános iskolák feladatai 

Az intézményegység 8 évfolyamos általános iskolai oktatási feladatot lát el. A szülői igényeknek 

megfelelően biztosítja a napköziotthoni és tanulószobai ellátást, valamint alsóbb évfolyamokon 

az iskolaotthonos nevelést és oktatást. 

 

Képességkibontakoztató felkészítés keretében végzi a hátrányos helyzetű tanulók gondozását, 

biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.  

 

Egyes tagintézményekben szülői igényre a nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai neveléséről és 

iskolai oktatásáról szóló irányelvekre épülő cigány etnikai kisebbségi nevelés folyik magyar 

nyelven.  

 

4.1.6 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben a közoktatásról szóló törvény 

31. § (1) bekezdése szerinti művészeti nevelés és oktatás folyik.  Az intézménynek - az Alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározottak szerint - tizenkettő 

évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyam-

okon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát 

tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

Az intézmény élén az igazgató áll. 

 
Az alapfokú művészetoktatás feladatai 

 

A művészeteket szerető, értő és művelő gyerekek nevelése, ezáltal kreatív, harmonikus szemé-

lyiség formálása. Az áltagos képességű gyerekek pedagógiai programban vállalt művészeti neve-

lése mellett magas szintű tehetséggondozás, szakirányú pályára felkészítés. A Pogányvölgy mű-

vészeti neveléssel kapcsolatos igényeinek kielégítése. 
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4.2 Intézményegységek közötti szervezetek, kapcsolatok 

  

4.2.1 Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei 

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy 

az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően 

magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, vala-

mint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti 

egységeket.  

 

4.2.2 A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi 

feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szer-

vezeti egységek munkájukat összehangolják.  

4.2.3 Szervezeti együttműködés 

Az együttműködés formái:  

� központi vezetői értekezletek, és a 4.2.4. – 4.2.5. pontokban részletezett kapcsolatok, 

� a közös hagyományok ápolásában való közreműködés. 

A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza. 

 

4.2.4 Intézményi szintű munkaközösségek 

Az intézményi szintű munkaközösségek élén a többcélú intézmény főigazgatója által megbízott 

munkaközösség-vezetők állnak. A munkaközösségek éves program alapján a főigazgató-

helyettesek szakmai felügyelete mellett működnek. A munkaterv teljesüléséről minden tanév vé-

gén beszámolót készítenek. A működés személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gon-

doskodik. Az intézményi költségvetés az alább felsorolt munkaközösségek működéséhez a Kjt. 

Vhr. 14/C. §-a alapján pótlékot, a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 7-8. pontja szerint he-

ti 1 óra órakedvezményt biztosít: 

1. Minőségfejlesztési munkaközösség 

2. Mérés-értékelési munkaközösség 

3. Fejlesztő pedagógusok munkaközössége 

4. IPR munkaközösség 

5. Óvodapedagógusok munkaközössége  

6. Alsós pedagógusok munkaközössége 

7. Osztályfőnökök munkaközössége 

8. Biológiát, földrajzot, kémiát, természetismeretet tanítók munkaközössége 
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9. Magyar nyelv és irodalmat tanítók munkaközössége 

10. Matematika-fizika tanárok munkaközössége 

11. Idegen nyelvet tanítók munkaközössége 

12. Történelmet tanítók munkaközössége 

13. Informatikát tanítók munkaközössége 

14. Testnevelő tanárok munkaközössége 

15. Művészeti munkaközösség 

 

4.2.5 Intézményegységek közötti kapcsolatok 

Áttanítások, közös foglakoztatások 

 

A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező órái-

kat különböző intézményegységekben, különböző településeken tarthatják meg. Az áttanításokat, 

a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztások véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változó 

munkahelyen foglalkoztatja az intézmény. 
 

Közös művészeti csoportok 

 

A közös művészeti csoportok a résztvevő intézményegységek/ tagintézmények vezetőinek közös 

szakmai irányításával működhetnek. (pl.: énekkar, zenekar, néptánc-csoport, színjátszó-csoport) 
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5 A többcélú intézmény irányítási struktúrája 
 

5.1 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat irányítási struktúrája 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményegység vezető 

Gyógypedagógusok, 

 Terapeuták, 

Utazó gyógypedagógusok 

Pszichológus 

Korai fejlesztés szak-

alkalmazottai 

Fejlesztőpedagógusok 

Szakalkalmazottak 

(logopédusok, 

gyógytestnevelő) 

Gyógypedagógiai 

asszisztensek 
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5.2 Az óvodák irányítási struktúrája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

Dajkák 

Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok 

Tündérkert Óvoda 
Tagóvoda-vezető 

Kerekerdő Óvoda 
Tagóvoda-vezető 

Kincsem Óvoda 
Tagóvoda-vezető 

 

Óvodapedagógusok 

Intézményközi munkaközösség-
vezetők 

Dajkák Dajkák Konyhai dolgozók Konyhai dolgozók 

Udvarosok, takarítók 

Konyhai dolgozók 

Buzsáki Általános Iskola és Tulipán Óvoda 

Tagintézmény-vezető helyettes 

Óvodapedagógusok 

Dajkák Konyhai dolgozók 

Intézményegység-vezető 
(főigazgató-helyettes II.) 

Szülők Közössége 

Gyermekvédelmi felelős 

Minőségügyi vezető 

Gazdasági-vezető 

Gárdonyi G. Általános Iskola és Lurkó Óvoda 

Tagintézmény-vezető helyettes 

Lotz János Általános Iskola és Tarkarét Óvoda 

Tagintézmény-vezető helyettes  Hácsi Telephely  
 vezetője  

Barátihegyi Telep-
hely vezetője 

Táskai Telephely 
vezetője 
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5.3 Az általános iskolák és az alapfokú művészetoktatás irányítási struktúrája  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Intézményegység-vezető 
(általános főigazgató-helyettes) 

Igazgató 
Szent László Király  

Általános Iskola 

Igazgató 
Alapfokú  
Művészet-
oktatási  

Intézmény 

Tanszak-
vezetők 

Gyermekvédelmi felelős 

igazgatóhelyettes 

Intézményközi munkaközösségek 

Pedagógusok 

Minőségügyi vezető 

Szülők Közössége 

Igazgató  
Öreglaki 

Általános Iskola 

Igazgató 
Fodor András 

Általános Iskola 

Igazgató  
Buzsáki 

Általános Iskola 
és Óvoda 

igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

Pedagógusok Pedagógusok Pedagógusok 

Diákönkormányzat 

Igazgató 
Gárdonyi  

G. Általános 
Iskola és 
Óvoda 

Igazgató 
Lotz János 
Általános 

Iskola Óvo-
da 

Pedagógusok Pedagógusok 

Szakalkalmazottak 

igazgatóhelyettes 

Szakalkalmazottak Szakalkalmazottak Szakalkalmazottak Szakalkalmazottak Szakalkalmazottak Szakalkalmazottak 
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5.4 A gazdasági ellátó szervezet irányítási struktúrája 
 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                             

 

        

 

 

Gondnok – 

Élelmezés-vezető 

 
Könyvelők 

 

 
Pénztáros 

 

 
Konyhák, melegítő-
konyhák dolgozói 

 

Gazdasági vezető 
(Főigazgató-helyettes ) 

 
Könyvelő,  

Készlet-nyilvántartó 
 

Tagintézményi 

ügyviteli dolgozók 

 
Fűtők, 

Karbantartók 
 

 
Takarítók, 
portások 

 

 
Titkárság 

 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e 

  33 

5.5 Az Élelmezés irányítási struktúrája 
 

                                                                                     Gazdasági vezető 
                          Élelmezésvezető                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            Beszállítók 

 

 

 

                                                               

                                                                     Könyvelő                                 Pénztáros                                                    

         

                                                                                                   

 

 

 

                                                 

                             

 

        

 

 

Főszakács 
(Központi konyha) 

Lengyeltóti 
 

Szakács 
(buzsáki 
konyha) 

 

Szakács 
(hácsi konyha) 

 

 
Melegítőkonyhák 

 

Tagintézményi ügy-
viteli dolgozók 

 

Szakács 
(szőlősgyöröki 

konyha) 
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6 A döntés-előkészítés és a döntéshozatal fórumai 
 

6.1 Stratégiai szint 

 

6.1.1 Az alkalmazotti értekezlet  

 

Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott 

vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített 
 
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. 

Az értekezletről emlékeztető készül. 

 

Döntési jogköre: Az alkalmazotti értekezlet dönt az intézményi szintű Minőségirányítási 

Program (IMIP) elfogadásáról. 

 

Véleményezési jogköre: az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának meg-

változtatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, az intézményvezető megbízá-

sával és a megbízás visszavonásával és a költségvetés meghatározásával, módosításával ösz-

szefüggő döntésekben.  

 
Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési 

jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az intézményegységek-

hez eljuttatott hivatalos főigazgatói levél útján történik. 

 

6.1.2 A szakalkalmazotti értekezlet 

Tagjai: a vezetők és az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített munka-

körökben közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében foglalkoztatottak. 

 

• Az intézmény alaptevékenységével összefüggő szak-alkalmazotti munkakörök: 

 - pedagógus-munkakörök (óvodákban, iskolákban, művészetoktatási intézményben) 

 - szakszolgálatnál gyógypedagógus, gyógypedagógus-logopédus, gyógytestnevelő,  

 fejlesztőpedagógus, pszichológus munkakör 

 

• Az alaptevékenységet közvetlenül segítő munkakörök: 

 - dajka 

 - gyógypedagógiai asszisztens 

 - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 - felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók (pl.: könyvelők, rendszergazda) 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  35

 

Döntési jogkör:   

 

• Az intézmény nevelési / pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. 

• Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása 

• Az intézmény házirendjének az elfogadása 

• A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztása.  

• Az éves munkaterv és elfogadása 

• Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

• A pedagógiai / nevelési program valamint a szervezeti és működési szabályzat fenntartói 

jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtása 

 

Véleményezési jogkör 

• Az intézményigazgatói megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési 

jogkör 

 

A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogköréből az Igazgatótanácsra ruházza: 

  

• Döntést az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadását 

• Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását 

• A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztását.  

 

A szakalkalmazotti értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intéz-

mény igazgatója, az igazgatótanács vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri az intéz-

ményigazgatótól. A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 

fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet határo-

zatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó prog-

ram és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a szakalkalmazotti érte-

kezlet titkos szavazással határoz.  

 

Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdés-

ben véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az intézményigazgató azt megvizsgálja, és ar-

ra 30 napon belül indokolt írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az intézményegység-

vezetők gondoskodnak. A szakalkalmazotti értekezlet üléseiről jegyzőkönyv vagy emlékez-

tető készül. 
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6.1.3 Igazgatótanács 

 

Szavazati joggal rendelkező tagjai:  

 

- az intézmény főigazgatója, 

- az általános főigazgató-helyettes, 

- óvodai főigazgató-helyettes, 

- a gazdaság főigazgató-helyettes, 

- az intézményegység-vezetők, 

- a tagintézmények vezetői 

- székhelyintézmény intézményegység-vezetője 

- az intézményegységek képviseletében egy-egy fő (1 óvoda + 1 általános iskola + 1 művé-

szetoktatási intézmény + 1 szakszolgálat) 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

- Minőségügyi vezető 

- Gyermekvédelmi felelős 

- Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 
Az igazgatótanácsi tagság személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet, kivéve az intéz-

mény egység vezetőjét, akit akadályoztatás esetén a helyettese vagy a jelen SZMSZ-ben a 

helyettesítésével megbízott személy képvisel. 

 

Az Igazgatótanácsi tagság létesítése 

 

Az Igazgatótanács intézményegységi, tagintézményei képviselőit az érintett egységek alkal-

mazottai titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. 

 

Minden közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatárs javaslatot tehet és válaszható az igaz-

gatótanácsi tagságra. A megválasztáshoz a választásra jogosultak 50 %-ának +1 főnek titkos 

szavazás során megszerzett szavazata szükséges. Második fordulóban csak a két legtöbb sza-

vazatot kapott jelölt indulhat. Szavazategyenlőség estén az intézményegység vezető dönt. A 

megbízás kettő évre szól. 

 

A tagság megszűnik:  

• az megbízás elteltével 

• a tagságról való lemondással 

• a tagságból való visszahívással 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. 
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A lemondás írásban az intézményegység vezetőjének történt átadással, a visszahívás az al-

kalmazottak 50 %-a + 1 fő javaslata alapján, a megválasztással azonos javaslati és szavazási 

folyamat végén, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött 

napon válik hatályossá. A tagság megszűnésekor az új tag megválasztása megkezdhető.  

 

Az Igazgatótanács működése 

 

Az Igazgatótanács évente legalább két alkalommal ülésezik előzetes ütemterv alapján. Ügy-

rendje az SZMSZ melléklete. Rendkívüli ülést a többcélú intézmény főigazgatója vagy a ta-

gok kétharmada kezdeményezhet az okok megjelölésével. 

 

Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Dönté-

seit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a főigazgató 

szavazata dönt. 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek intézményegység-vezetői 

megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, a fegyelmi döntéshez, az igazgatótanácsi tagok 

kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érin-

tett személy a szavazásban nem vehet részt.  

 

Az IT tagjainak feladata alkalmazotti közösségeiket tájékoztatni az IT napirendjéről, előter-

jesztéseiről, állásfoglalásairól, döntéseiről. Minden olyan esetben, amikor jogszabály vagy az 

IT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van.  

 

Az Igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az 

értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesz-

tést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását ismertetni kell.  

 

Az Igazgatótanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a 

fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában, amelyet az előké-

szítő bizottság végez.  

 

Napirendi javaslatot az intézmény valamennyi közalkalmazottja tehet. Az előterjesztők köre 

kiegészül a javaslattevővel. A javaslattevők által megjelenített alternatívákat az IT választott 

tagjai képviselik.  

 

Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Igazgatótanács személyi döntéseket 

érintő ügyekben valamint saját hatáskörében zárt üléseket rendelhet el. 
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Döntési jogköre: 

• Az intézményegység-vezetői pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről. 

• Az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról. 

• Az intézményegység-vezetőkkel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi 

büntetés megállapításáról. 

• Az intézményegységek feladatainak összehangolásáról. 

• Szervezeti egységek létrehozásáról és megszüntetéséről.  

• A pedagógiai / nevelési programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekről és az azt 

szolgáló személyi, tárgyi feltételekről. 

• Az intézmény belső kitüntetéseinek odaítéléséről. 

• Saját ügyrendjéről. 

 

Átruházott hatáskörben dönt 

 

• Döntés az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadása.  

• Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

• A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról.  

 

Véleményezési jogköre: 

Véleményezi: 

• Az alkalmazotti- és szakalkalmazotti értekezletek által elfogadásra kerülő intézmé-

nyi szintű szabályzatokat, az intézmény éves beszámolóját. 

• A nagy értékű intézményi fejlesztési, beruházási és felújítási terveket.  

• Az intézmény költségvetési tervének javaslatát. 

• A fenntartóhoz továbbítandó felújítási igényeket. 

• Minden olyan kérdést, melyről a főigazgató véleményt kér 

 

 

6.2 Nem stratégiai kérdések döntési fórumai 

6.2.1 A vezetőségi értekezlet 

Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más 

testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményigaz-

gató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti az Igaz-

gatótanács elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. In-

formációt közvetít a napi működés formájáról. A vezetőségi értekezletet a főigazgató, távol-

létében az általános főigazgató-helyettes vezeti. 
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Tagjai:  

• a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetői, 

• a székhelyiskola intézmény-egység vezetője, 

• a tagintézmények vezetői, 

• a gazdasági-vezető 

 

A vezetőségi értekezlet saját munkaprogramja szerint a szükségletnek megfelelő rendszeres-

séggel ülésezik, a témától függően meghívhat még más tagokat is. A vezetői értekezletekről 

írásbeli emlékeztető, feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető 

az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.  

 

6.2.2 A szakmai csoportok vezetőinek értekezlete 

 

A tartalmukban és tevékenységükben azonos típusú intézményegységek koordinációs testü-

letei. Legalább kéthavonta üléseznek. 

 

Formái: óvodai, általános iskolai szakmai csoportok, szakszolgálatok, művészetoktatás. 

Tagjai: az intézményigazgató és helyettesei, a megfelelő típusú intézményegységek vezetői 

és a tagintézmény-vezetők. 

 

6.3 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 

Az intézmény dolgozói közül feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök 

felett vagy a közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni 

o a főigazgató, 

o a főigazgató helyettesei, 

o a gazdasági szervezet vezetője, 

o az intézményegységek/tagintézmények vezetői (beleértve a székhelyintéz-

mény vezetőjét is) 

o az intézményegységek/tagintézmények általános helyettesítéssel megbízott 

vezető-helyettesei (beleértve a székhelyintézmény vezetőjének helyettesét is) 

o a közbeszerzési eljárás résztvevői, 

o a gondnok-élelmezésvezető, 

o készletnyilvántartó könyvelő. 
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6.4 Az intézményi érdekegyeztető fórum 

Tagjai:  

• Az intézményben működő reprezentatív szakszervezetek képviseletében egy-egy fő, 

• Az intézményi Közalkalmazotti Tanács képviseletében egy fő, 

• az intézményigazgató, illetve megbízottai. 

 

A törvényben előírt egyeztetési kötelezettségeknek eleget téve évente legalább kétszer ülé-

sezik. Ha az érdekképviseletek és a KT által delegáltak képviselőinek több mint 50%-a 

igényli, az ülést össze kell hívni. 

 

6.5 Intézményegységi döntéshozatali fórumok 

 

6.5.1 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 
Alkalmazotti értekezlet: 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott. Döntéseit egy-

szerű szótöbbséggel hozza. 

 

 Döntési jogköre: 
• A Minőségirányítási Program elfogadása 

• Az intézményegység intézményi szintű képviseletét ellátó szakalkalmazott megvá-

lasztása. 

Véleményezési jogköre:  

• Az intézményegység-vezetői állásra pályázó személyének véleményezése.  

 
 

Szakalkalmazotti értekezlet 

Tagjai: a vezető, valamint az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített 

munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel hozza. 

 

Döntési jogköre: 
• A Szakmai Program elfogadása 

• Az éves munkaterv és beszámoló elfogadása. 

• A munkát elemző értékelések, beszámolók elfogadása. 

• Az éves továbbképzési terv elfogadása. 

• Etikai állásfoglalás elfogadása. 
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• A szülőkkel való kapcsolattartás elveinek meghatározása. 

• Az intézményegység Házirendjének elfogadása.  

• A szak-alkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztása. 

 

Véleményezési jogköre:  

• Az intézményi szintű szabályzatok véleményezése. 

• Minden olyan kérdés, amelyről a főigazgató véleményt kér.  

• Vezetői pályázat véleményezése.  

• Az intézményegység költségvetéséből vagy egyéb forrásból rendelkezésre álló szak-

mai előirányzat felhasználása. 

• Az intézményegység hagyományteremtésének kialakítása. 

• Az intézményegység hosszú távú szakmai programjának a kialakítása. 

 

6.5.2 Óvoda 

 
Alkalmazotti értekezlet 

 

Tagjai: Az óvodák (adott tagóvoda) valamennyi dolgozója. 

 

Döntési jogköre: 
• Az óvodák Minőségirányítási Programjának elfogadása 

• Az óvodák intézményi szintű képviseletét ellátó szakalkalmazott megválasztása. 

• A tagóvoda intézményegységi képviseletét ellátó szakalkalmazott megválasztása. 

Véleményezési jogköre:  

• Az óvodavezetői (= óvodai intézményegység vezető = főigazgató-helyettes II.) állás-

ra pályázó személyének véleményezése.  

• A tagóvoda-vezetői állásra pályázó személyének véleményezése.  

 
Összehívása: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó, 

minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívásáról az intézményegység vezető rendelke-

zik az információ áramlás rendje szerint. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha 

tagjainak legalább kétharmada jelen van. (a tartós, legalább 2 hete távollévők kivételével). 

Az értekezletről emlékeztető készül. A döntéseit – az intézményegység-vezető megbízás ki-

vételével – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

A tagóvodai alkalmazotti értekezlet tagja az adott tagóvoda valamennyi dolgozója. Döntési 

és véleményezési jogkörét az adott tagóvoda vonatkozásában gyakorolja. Összehívásáról az 

adott tagintézmény vezetője rendelkezik. 
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Nevelőtestületi értekezlet (közös) 

 

Tagjai: Az óvodák pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozói. 

 

Döntési jogkörébe tartozik: 

• A Nevelési program és annak módosításának elfogadása. 

• Az éves munkaterv elfogadása. 

• A Házirend elfogadása. 

• A gyermekcsoport szervezési elveinek megállapítása. 

• A továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása. 

• A minőségi bérpótlék elosztásának elvei. 

• A szülőkkel való kapcsolattartás elveinek meghatározása. 

• A nevelőtestületi jogkörök átruházása, a képviseletében eljáró pedagógusok kivá-

lasztása. 

• Az óvodai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 

Véleményezési jogköre:   

• Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

• A csoportba beosztás és a pedagógusok külön megbízásainak esetén. 

• Az óvodavezetői állásra érkezett pályázatok véleményezése.  

• A Szervezeti és Működési Szabályzat és annak módosításának elfogadása. 

 

Nevelőtestületi értekezletet az óvoda munkatervében előre meghatározott időben és témában 

az óvodai intézményegység vezetője hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hív-

ható össze az óvodapedagógusok egyharmadának kezdeményezésére. Az értekezletet fog-

lalkozási időn kívül, nyolc napon belül meg kell tartani. A vonatkozó napirendi pontokhoz 

meg kell hívni a Szülői Szervezet képviselőjét. A nevelőtestület levezető elnöki feladatait az 

óvodai intézményegység vezetője, akadályoztatása estén az óvodai munkaközösség vezetője 

látja el. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha 50 % + 1 fő jelen van, döntéseit 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozatot az intézményegység vezetőjé-

nek szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegez-

ni. Az értekezletről készült jegyzőkönyvet a hiányzókkal meg kell ismertetni.  

 

 

Az óvodák saját munkatervük szerinti nevelési értekezletet is tarthatnak. A tagóvodai neve-

lőtestületek döntési és véleményezési jogkörüket az adott tagintézmény vonatkozásában 

gyakorolják. A tagintézményi értekezletet az adott tagóvoda vezetője hívja össze a közös 

nevelési értekezletekre érvényes eljárásrend szerint. 
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Óvoda vezetői értekezlet 

 

Döntés előkészítő fórum. Kéthetente ülésezik. Megbeszéléseiről emlékeztető vagy jegyző-

könyv készül. 

 

Tagjai: Az óvodai intézményegység-vezető és helyettese, tagóvoda-vezetők, munkaközös-

ség-vezető, óvodai minőségügyi-vezető. 

 

Véleményezési jogköre: Az óvodák működésével és a gyermekek nevelésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 
Óvodaközi szakmai munkaközösség 

 

Munkáját munkaközösség-vezető szervezi, irányítja. A nevelőtestület véleményének figye-

lembevételével – az óvodai intézményegység-vezető egyetértésével – az intézményvezető 

bízza meg egy nevelési évre. A tagóvodák nevelőtestületi döntése alapján szervezhető, közös 

megegyezés alapján. 

 

Feladata: 

• Az óvodai nevelőmunka tartalmi, módszertani fejlesztése. 

• Helyi (intézményközi) továbbképzések szervezése, óvónők önképzésének, to-

vábbképzésének segítése. 

• A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése. 

• A nevelés eredményességének ellenőrzése, javaslat a továbbfejlesztésre. 

• Éves feladattervük és beszámolójuk elkészítése. 

 
Tagjai: az óvodák közös szakmai feladatra jelentkező óvodapedagógusai. 

 

Döntési jogköre: a saját működésének rendjéről, munkatervéről. Döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

Véleményezési jogköre: a szakmai területéhez tartozó eredmények, és szakmai fejlesztések-

kel kapcsolatban. 
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6.5.3 Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
Az alkalmazotti értekezlet 

 
Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők, pedagógiai 

munkát segítők és a közalkalmazotti jogviszonyban lévő adminisztratív és technikai dolgo-

zók. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen 

van (a tartós, legalább 2 hete távollévők kivételével). Az értekezletről jegyzőkönyv vagy em-

lékeztető készül. 

 

Döntési jogköre:  

• Az alkalmazotti értekezlet dönt az iskolák közös Minőségirányítási Programjának el-

fogadásáról.  

• Az intézményegység intézményi szintű képviselőjének megválasztásáról.  

 

Véleményezési jogköre:  

Az intézményegység illetve a tagintézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás vissza-

vonásával összefüggésben van.  

 

Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jog-

körébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni.  

 

A tagintézményi alkalmazotti értekezlet tagja az adott tagiskola valamennyi dolgozója. Dön-

tési és véleményezési jogkörét az adott tagintézmény vonatkozásában gyakorolja. Összehívá-

sáról a tagintézmény vezetője rendelkezik. 

 
Nevelőtestületi értekezlet (közös) 

 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az in-

tézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 

Tagjai:  

 

A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkal-

mazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettsé-

gű alkalmazottja. 
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A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az általános iskola működésével kapcso-

latos ügyekben, valamint törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

Döntési jogkör: 

• a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

• az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

• az intézmény Igazgatótanácsa intézményegységi képviselőjének kiválasztása; 

• az iskolák házirendjének elfogadása; 

• a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

• a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

 
Tagintézményi nevelőtestületi értekezlet 

 
Az iskolák önállóan is tartanak nevelőtestületi értekezleteket. Döntési jogkörük az előző 

pontban felsoroltakon túl – saját intézményük vonatkozásában – kiterjed az alábbiakra: 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

• a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

• minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és 

fogad el. 

 

Véleményezési jogkör:  

• az intézményegység-vezetői és tagiskola-vezetői megbízással összefüggő ügyekben; 

• az igazgatóhelyettesek megbízásával kapcsolatban; 

• tantárgyfelosztás; 

• az intézményi SZMSZ;  

• a működést érintő minden kérdésben. 

 

A tantárgyfelosztással kapcsolatos javaslattételi jogot a szakmai munkaközösségek gyakorol-

ják. 

 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Dön-

téseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntések végrehajtásáról való be-

számoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 
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Az intézményegység-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó 

program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi érte-

kezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül.  

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az Iskolatanácsra, az egy évfolyamban 

dolgozó pedagógusok közösségére vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakor-

lója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott időközön-

ként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E ren-

delkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program elfogadásánál. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, és javaslatot fogalmazhat meg a többcélú intéz-

ményt és az iskolákat érintő valamennyi kérdésben. 
 

A tagiskolák nevelőtestületeinek döntési és véleményezési jogköre az adott tagintézmény vo-

natkozásában érvényesül. A tagintézményi értekezletet a tagintézmény-vezető hívja össze a 

közös nevelési értekezletekre érvényes eljárásrend szerint. 

 
Tanácsadó Testületi értekezlet 

 

Az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

 

Tagjai: 

• a főigazgató és helyettese, 

• tagiskolák vezetői 

• az önállóan működő intézményegységek vezetői 

• a munkaközösség-vezetők,  

• az érdekképviselet, 

• a DÖK-segítő tanárok 
 

A megbeszélések nyitottak, tanácskozási joggal a pedagógusok közül bárki részt vehet azo-

kon, de dönteni csak a választott képviselők jogosultak. A testület szükség szerinti gyakori-

sággal ülésezik. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A megbeszélé-

sekről írásos emlékeztető készül. 
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A nevelőtestület az alábbi jogköreit ruházza át a Tanácsadó Testületre: 

• egy-egy kiemelt feladat, rendezvény ellátására ideiglenes és állandó bizottságok, mun-

kacsoportok létrehozása; 

• a helyiségek más célú hasznosítása; 

• tantárgyfelosztás véleményezése; 

• az egyes pedagógusok külön megbízatása; 

• az intézményegységi éves költségvetési keret felosztásának irányelvei; 

• bírósági kereset benyújtása; 

• eseti döntés alapján alkalmanként egyéb jogát is. 

 

Munkaközösségi értekezlet 

 
Tagjai: Az azonos tárgyat tanító vagy közeli tudományterülethez tartozó pedagógusok cso-

portja. Vezetőjét – a munkaközösséget alkotó pedagógusok javaslatára – a főigazgató bízza 

meg. 

 

Feladata: 

� A szakterület gondozása, folyamatos fejlesztése 

� Rendezvények meghirdetése, lebonyolítása 

� Képzések, önképzések szervezések, segítője 

� Szaktermek gondozása 

� Az éves munkatervben meghatározottak lebonyolítása. Munkáját az év elején elterve-

zett munkaterv alapján végzi 

� A tankönyvválasztás előkészítése 

� A tantárgyfelosztás véleményezése 

 

Döntési jogkör:  

• dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról; 

• az iskolai tanulmányi versenyekről; 

• saját működéséről és munkatervéről;  

• a pedagógiai program elveinek megfelelően kezdeményezi, hogy milyen tankönyvet 

kíván használni. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: 

• a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről; 

• a pedagógiai program elfogadásához; 

• a pótvizsga kérdéseinek meghatározásához; 

• a tantárgyfelosztásról 

• új kollégák pályázatáról. 

 

6.5.4 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Az alkalmazotti értekezlet 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott pedagógusok és a közalkalmazotti jogvi-

szonyban lévő adminisztratív és technikai dolgozók. Az alkalmazotti értekezlet akkor hatá-

rozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van (a tartós, legalább 2 hete távollévők 

kivételével). Az értekezletről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. 

 

Döntési jogköre:  

• Az alkalmazotti értekezlet dönt az intézményegység Minőségirányítási Programjának 

elfogadásáról.  

• Az intézményegység intézményi szintű képviselőjének megválasztásáról.  

 

Véleményezési jogköre: a művészetoktatási intézmény vezetőjének megbízásával és a meg-

bízás visszavonásával összefüggésben van.  

Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jog-

körébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni.  

 

Nevelőtestületi értekezlet  

A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, neve-

lési és oktatási kérdésekben az intézményegység legfontosabb tanácskozó és határozathozó 

szerve. 

Tagjai: A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 

alkalmazottja. 

 

A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a művészetoktatási intézmény működé-

sével kapcsolatos ügyekben, valamint törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
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Döntési jogkör: 

• a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

• az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

• az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

• az intézmény Igazgatótanácsa intézményegységi képviselőjének kiválasztása; 

• az intézményegység házirendjének elfogadása; 

• a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

• a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

• a növendékek magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

• a növendékek fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

• minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és 

fogad el. 

Véleményezési jogkör:  

• az intézményegység-vezetői megbízással összefüggő ügyekben; 

• tantárgyfelosztás; 

•  intézményi SZMSZ;  

• a működést érintő minden kérdésben. 

 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Dön-

téseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntések végrehajtásáról való be-

számoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

Az intézményegység-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó 

program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi érte-

kezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, és javaslatot fogalmazhat meg a többcélú intéz-

ményt érintő valamennyi kérdésben. 

 

6.6 A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának és együttműködésének rendje 

A munkaközösség-vezetők tájékoztatják egymást, szükség esetén egyeztetnek: 

- a munkatervi feladatok tervezésével, megvalósításával kapcsolatos kérdésekben, kü-

lönös tekintettel a gyermekeket, tanulókat érintő programok (pl. versenyek, projekt-

készítés stb.), illetve a mérések tartalmi, szervezési kérdéseiben. 

A munkaközösségek működésének folyamatleírását az intézményegységi MIP tartalmazza. 
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A munkaközösségek  

 

- részt vesznek az óvoda és az iskola pedagógiai programjának kidolgozásában, a fel-

adattervek elkészítésében. 

- figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, közösen tervezik a szükséges pedagógiai 

beavatkozásokat. 

- érvényt szereznek a közös megállapodások teljesítésének, ellenőrzik, értékelik a 

megvalósítás folyamatát, hatásait. 

- Gyermekvédelmi feladatokat is ellátnak. 

- Szabadidős tevékenységeket szerveznek. 

- Iskolai szintű rendezvényeket vállalnak. 

- Szervezik a szülőkkel való kapcsolattartást. 

- Közreműködnek az óvodai és iskolai integrációs program megvalósításában. 

- Elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait. 

- Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát. 

- Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket. 

- Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

- Ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 

- Összeállítják a belső vizsga, a felvételi anyagait, lebonyolítják a méréseket. 

- Véleményt nyilvánítanak a pedagógus-állásra jelentkezők esetében. 

- Támogatják az új kollégák munkáját – különösen a gyakornoki idős kollégákat – fej-

lesztik a munkatársi közösséget.  

- Vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben 

és az ellenőrzésben. 

 

 

Munkaközösség vezetők tanácsa 

 

Az óvodai, iskolai szakmai kérdésekben javaslattevő, koordináló szervezet. Több tantárgyat, 

szakcsoportot, műveltségterületet is érintő pedagógiai, módszertani kérdések megvitatása, il-

letve rendezvények előkészítése érdekében a főigazgató hívja össze. Értekezleteikről emlé-

keztető készül. 
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7.Képviseleti jog 

7.1Az intézmény képviselete 

 

Az intézményt a főigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és 

más hatóságok előtt. A főigazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intéz-

mény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

• az intézményegység-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a kép-

viselet nem haladja meg az érintett intézmény illetékességét 

• bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján  

 

A képviselet főbb elvei, szabályai: 

• az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, 

amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen 

SZMSZ fejezetei tartalmazzák  

• az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően csak az igazgató jogosult nyi-

latkozni 

• az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak 

• nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról 

• a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a fele-

lős 

• a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes 

megismerése nélkül  

• A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a többcélú intézmény jó hírnevének 

megőrzése  

 

7.2Az intézményegységek képviselete 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek képviseletét a főigazgató-

helyettesek és az intézményegység-vezetők látják el. Ezt a jogkörüket írásbeli meghatalmazással 

az intézményegység más dolgozójára ruházhatják át. 

A tagintézmények és az önállóan működő intézményegységek szakmai képviseletét abban az 

esetben, ha a képviselet nem haladja meg az intézményegység illetékességét, a tagintézmény-

vezetők és az intézményegység-vezetők látják el. Ezt a jogkörüket akadályoztatásuk esetén a he-

lyettesükre vagy írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára átruház-

hatják. 
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7.3A kiadmányozási jogkör gyakorlása 

 

Az intézmény nevében aláírásra a főigazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok 

kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén az általános helyettese, mindket-

tejük akadályoztatása esetén az óvodai főigazgató-helyettes ír alá. 

 

Az intézményegység-vezetők aláírási jogköre kiterjed a vezetésük alá tartozó egység szakmai te-

vékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, 

és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre.  

 

A tagintézmény-vezetők és aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó tagintézmény szakmai tevé-

kenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a 

szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.  

 

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás 

érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdálkodásával kapcso-

latos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalás ellenjegyzését a gazdasági 

főigazgató-helyettes végzi. 

 

Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek 

közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt hasz-

nálnak. 

 

Az egyes tagintézmények és az önállóan működő intézményegységek által készített pályázatokat 

a tagintézmény-vezetők/ intézményegység-vezetők írják alá a következő módon: a pályázatok 

szakmai felelőseként a tagintézmény-vezetők/ intézményegység-vezetők, a pénzügyi kötelezett-

séget vállalók felelőseként az intézményigazgató vagy általános helyettese, ellenjegyzője a gaz-

dasági főigazgató-helyettes.  
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8.A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézményigazgató, a gazdasági vezető, 

az intézményegység-vezetők valamint a tagintézmény-vezetők (ideértve a székhelyiskola vezető-

jét is) látják el. 

 

 

 

8.1Az intézményigazgató (főigazgató) 

 

A többcélú intézmény élén a magasabb vezető beosztású intézményigazgató (főigazgató) áll, aki-

nek feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:  

• Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért. 

• Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét. 

• Gondoskodik a pedagógiai / nevelési program megvalósításának személyi, tárgyi és mód-

szertani feltételeiről.  

• Gondoskodik az ágazati, a kistérségi és a települési feladatok végrehajtásáról, a szervezeti 

egységek tevékenységének koordinálásáról.  

• Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerő-

gazdálkodás jogát 

• Gyakorolja – az illetékes intézményegység-vezetővel történt egyeztetés után– közalkal-

mazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi közalkal-

mazottra kiterjedő kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen irányítása alá 

tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört. 

• Előkészíti az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat.  

• Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folya-

matosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihaszná-

lásának optimális módjáról.  

• Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő fel-

adatok ellátásáról.  

• Az Igazgatótanács állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésé-

nek elveiről és módjáról.  

• Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály 

vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe.  
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• Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek a többcélú intézmény 

szakszervezeti szerveivel és a Közalkalmazotti Tanáccsal kapcsolatban. 

• Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatá-

rozott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mérté-

két és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az intézményigazga-

tót illeti meg.  

• Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát.  

• Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult 

bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni. 

• A tanulók és a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kap-

csolatos vezetői döntéseket, a létszám és csoportszám alakulását.  

• Jóváhagyja az iskolák tantárgyfelosztását, túlórakeretét, pótlékkeretét.  

• Kiválasztja, és az Igazgatótanács véleményének figyelembevételével határozatlan időre 

megbízza az általános helyettest és gazdasági helyettest.  

• Ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatással összefüggő feladatokat. 

 

A hatáskörök átruházása  

 

Az intézményigazgató – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatás-

köröket ruházza át:  

A képviseleti jogok köréből:  

- A hatáskör átruházásának szabályait az 5. pont tartalmazza 
A gazdálkodási jogkörből 

- Korlátozott gazdálkodási jogkör gyakorlását (bérkeret- és költségkeret-gazdálkodás) a 

tagintézmény-vezetőkre és az önállóan működő intézményegység-vezetőkre.  

A kötelezettségvállalás jogköréből 

- A pénzügyi szabályzatban foglalt értékhatárig történő kötelezettségvállalást a tagintéz-

mény-vezetőkre és az önállóan működő intézményegység-vezetőkre a házipénztári ellát-

mány terhére.  

A munkáltatói jogköréből: 

 - A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével a munkáltatói jog-

kört az intézményegység-vezetőkre az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak tekinteté-

ben. Az erre vonatkozó összefoglaló táblázat az SZMSZ melléklete. 

A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálását a 

gazdasági-vezetőre. 
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8.2A főigazgató-helyettesek  

 

Az intézmény főigazgatóját munkájában a szervezetei és szakmai tekintetben önálló intézmény-

egységek vezetői és a gazdasági-vezető segítik. 

 

8.2.1. Az általános főigazgató-helyettes 

• az általános iskola intézményegység vezetője 

• vezetői megbízásáról a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az Igazgatóta-

nács dönt. Munkáltatója az intézmény igazgatója. Megbízása öt évre szól. Felelősségét, 

képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg.  

• az főigazgató akadályoztatása, tartós távolléte esetén főigazgatói jogkörrel rendelkezik, de 

hosszabb távra szóló szervezeti-, bér és gazdasági döntéseket ekkor is csak az Igazgatóta-

náccsal egyetértésben, fenntartói jóváhagyással hozhat. 

• ellátja az iskolák szakmai felügyeletét 

• felügyeli az intézményi szintű munkaközösségek munkáját 

• felügyeli az intézményi szintű minőségfejlesztési team munkáját 

• koordinálja az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntések végrehajtását, 

• koordinálja, és szakmailag szervezi a nevelési / oktatási intézményegységeknek a pedagó-

giai / nevelési programban meghatározott szakmai együttműködését. 

 

8.2.2.Az óvodai főigazgató-helyettes: 

• az óvodák intézményegység vezetője 

• vezetői megbízásáról a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az Igazgatóta-

nács dönt. Munkáltatója az intézmény igazgatója. Megbízása öt évre szól. Az óvodaveze-

tő felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg.  

• ellátja az óvodák szakmai felügyeletét 

• felügyeli az óvodai munkaközösség munkáját 

• felügyeli az óvodai szintű minőségfejlesztési team munkáját 

• az általános helyettessel együttműködve koordinálja Igazgatótanács jogkörébe tartozó 

döntések végrehajtását, 

• koordinálja, és szakmailag szervezi a tagóvodák nevelési programban meghatározott 

szakmai együttműködését. 

• az általános főigazgató-helyettest akadályoztatása, tartós távolléte esetén helyettesíti. 
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8.2.3A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági-vezető): 

 

• határozatlan idejű kinevezett vezetői megbízását az intézményigazgató adja, aki gyako-

rolja felette a munkáltatói jogokat 

• irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját  

• a számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvé-

nyű intézkedéseket tehet az intézmény főigazgatójának egyetértésével és ellenjegyzésé-

vel. 

• folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályait, bizonylatkezelési 

feladatait 

• az utalványozás érvényesítésének és a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének jogkörét 

gyakorolja 

• összeállítja a költségvetést, és az Igazgatótanáccsal együttműködve a végrehajtás során 

irányítja és ellenőrzi a költségvetési előírások betartását, 

• ellenőrzi az intézmény könyvviteli elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rend-

jének betartását, az intézmény vagyonvédelmét, 

• a pénzügyi szabályzat alapján megjelölt értékhatárig lebonyolítja az intézmény bankkár-

tyájával történő pénzfelvételt, 
 

 

8.2.4.A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek (alapfokú művészetoktatási 

intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat) intézményegység-vezetői és a tagintézmény-

vezetők 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetőinek megbízásáról a ne-

velőtestületi vélemények figyelembevételével az Igazgatótanács dönt. Munkáltatójuk az intéz-

mény igazgatója. Megbízásuk öt évre szól.  

 

Az önálló intézmény-egységek és a tagintézmények vezetőinek a megbízásáról (ide értve a szék-

helyiskola vezetőjét is) vagy annak visszavonásáról a tagintézményi nevelőtestületek valamint a 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetőinek véleményét megismerve 

a főigazgató dönt és gyakorolja felettük a további munkáltatói jogokat. 
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• Irányítják, szervezik intézményegységük/ tagintézményük szakmai munkáját, szakmai 

ügyekben képviselik az intézményegységet. 

• Döntenek az intézményegységük/ tagintézményük működésével kapcsolatos minden 

olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intéz-

mény Intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység 

más közösségének hatáskörébe. 

• A hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek a szakszervezeti és közalkalmazotti ta-

nácsi egyeztetéseknek.  

• A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügyigazgatási, illetőleg más, tör-

vényben előírt kötelezettségeiket. 

• Gondoskodnak a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztetnek az 

intézményigazgatóval. 

• A PNP (Pedagógiai és Nevelési Program) valamint a többcélú intézmény belső szabály-

zataiban szereplő valamennyi területen együttműködnek egymással.  

• Gyakorolják az egyetértési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre 

benyújtott pályázat elbírálásakor.  

• Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

• Szorosan együttműködnek egymással. 

• Az intézményigazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodói és munkálta-

tói jogkörrel rendelkeznek.  

• Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi 

szabályzatban előírt ellenőrzéseket. 

• Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegy-

ség belső működési szabályzatának megfelelően. 

• Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában 

felmérik és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják az intézményegység következő 

évi személyi és dologi jellegű igényeit. 

• Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai mun-

kájáért és korlátozott gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért áll fenn. 
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8.2.4.1.. Általános iskolai intézményegység-vezető 

 

• A közoktatási törvény szerinti általános iskola igazgatói feladatokat látja el. 

• Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, ha szükséges, módosítást 

kezdeményez. 

• Elkészíti - az alapító okiratban foglaltak részletezéseként - az intézményegység Szervezeti 

és Működési Szabályzatát. Gondoskodik elfogadtatásáról, rendszeres felülvizsgálatáról, 

kiegészítéséről, fenntartónak történő továbbításáról, annak jóváhagyása céljából.  

• Gondoskodik a házirend elkészítéséről, aktualizálásáról, a nevelőtestület általi elfogadásá-

ról és a fenntartónak történő továbbításáról, annak jóváhagyása céljából. 

• Meghatározza az intézményegység minőségpolitikájának főbb irányait. Elkészíti az in-

tézményi minőségirányítási programot, gondoskodik annak elfogadásáról, fenntartó általi 

jóváhagyásáról.  

• Gondoskodik a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott adatok nyilvántar-

tásáról, kezeléséről. 

• Biztosítja az SZMSZ, a házirend, a minőségirányítási program nyilvánosságra hozatalát. 

• Az intézményegység vonatkozásában egyetértési jogot gyakorol a dolgozók felvételével, 

áthelyezésével, megszüntetésével kapcsolatos döntésekben és gyakorolja az intézmény-

egység dolgozói felett az egyéb munkáltatói jogokat. 

• Irányítja a pedagógiai program elkészítésének feladatait, gondoskodik a nevelési program 

összeállításáról. Elfogadás céljából átadja a nevelőtestület számára és gondoskodik a ne-

velési program fenntartó általi jóváhagyásáról. 

• Irányítja az iskolai munkaterv elkészítését, a munkaterv keretében meghatározza a tanév 

helyi rendjét, kikéri a szülői szervezet, a tanulókat érintő programok vonatkozásában a di-

ákönkormányzat, véleményét. 

• Vezeti a nevelőtestületet. Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, meg-

szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktatómunkát. 

• Dönt az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jog-

szabály, vagy Kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 

• Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel és 

a diákönkormányzattal. 

• Gondoskodik a tanulók és a szülők közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intéz-

kedései meghozatalakor. 
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• A szülők javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, tevékenysége során a gyermekek és a 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja 

• Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésé-

ről. 

• Irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a tanulóbaleset megelőzésével kapcsola-

tos tevékenységet. 

• Gondoskodik a tanuló-felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, tanuló fejlődésé-

vel, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, valamint a működés rendjéről való értesítési 

feladatok elvégzéséről. 

• Megszervezi az iskolai foglalkozásokat oly módon, hogy az iskola a szülők igényei sze-

rint eleget tudjon tenni az általános iskolai neveléssel-oktatással kapcsolatos, valamint a 

tanulók napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. 

• Az intézmény költségvetése alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges tár-

gyi és személyi feltételeket. Felelős a takarékos gazdálkodásért. 

• Irányítja, illetve felügyeli az intézményegység költségvetésével, beszámolásával kapcsola-

tos információk szolgáltatását. Gondoskodik a fenntartó által kért információk biztosításá-

ról a költségvetési gazdálkodása során. 

• Gondoskodik az intézményegységre is vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elké-

szíttetéséről és jóváhagyásáról, különösen a következőkről: számviteli politika a kapcso-

lódó szabályzatokkal (számviteli rend), számlarend. 

• Gondoskodik az intézményegység FEUVE rendszerének kialakításáról, működtetéséről, 

fejlesztéséről. Elkészítteti és jóváhagyja az intézményegység Belső ellenőrzési kézi-

könyvét. Gondoskodik az intézményegység belső ellenőrzésének megszervezéséről. 

 

8.2.4.2. Tagintézmény-vezetők 

 

A tagintézmény-vezetőket az intézményigazgató – az Igazgatótanács véleményének megismerése 

után – határozott időre nevezi ki.  

A tagintézmény-vezetők a tagintézményekben az intézmény igazgatójával közösen kialakított 

stratégia szellemében ellátják a tagintézmény vezetését, az oktató-nevelő munka tervezését, szer-

vezését, irányítását, és az értékelés ellenőrzését. A tagintézmény-vezetők feladatkörébe tartozik   

• a tagintézmények költségvetésének tervezése,  

• a pedagógiai program tagintézményi sajátosságainak kidolgozása,  

• a tagintézmény tantárgyfelosztásának, az óvodák heti-rendjének, továbbá a tanév/ nevelési 

év tagintézményi munkatervének elkészítése,  

• pályázatok készítése, 
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• a tagintézmény személyi- és tárgyi feltételeinek tervezése és fenntartása, 

• a tagintézményen belüli információáramlás biztosítása, 

• társadalmi kapcsolatok ápolása, 

• tagintézményi statisztikai rendszer naprakész tartása, annak ellenőrzése. 

 

A tagintézmény-vezetők 

• szervezik a helyettesítéseket, nyilvántartást vezetnek a hiányzó pedagógusokról, és azt 

havonta összesítik. Ellenőrzik a helyettesítések, túlórák kimutatásainak helyességét. 

• szervezik a differenciált képességfejlesztést, a tehetséggondozást és hátrány-

kompenzálást, annak foglalkozásait, a kötelező és választható rendszerben. 

• közreműködnek a fegyelmi vétséget elkövető vagy kárt okozó gyermekek/tanulók ügyei-

nek kivizsgálásában. Intézkednek a gyermekek felelősségre vonásáról - az életkori sajá-

tosságok és a nevelési eszközök, célok, lehetőségek figyelembevételével. Gondoskodnak 

a kár megfizetéséről. 

• az orvos utasítása, javaslata alapján gondoskodnak a gyermekek/ tanulók egészségügyi, 

rendelőintézeti, sürgős kórházi ellátásának biztosításáról, gyógyszerek beszereztetéséről.  

• közreműködnek a környezetkultúra fejlesztésében, a tisztaság és rend ellenőrzésében, a 

felnőtt ügyelet ellenőrzésében. 

• szervezik és koordinálják a munkaközösség-vezetők és témafelelősök tevékenységét. 

• figyelemmel kísérik a felmérések, a tanulmányi versenyek eredményeinek alakulását - 

nyilvántartják az eredményeket. 

• figyelemmel kísérik a tankötelezettség alakulását és a felmentéseket. 

• ellenőrzik a haladási naplók, anyakönyvek, bizonyítványok vezetését. 

• szervezi a tanulófelvételt, illetve a középiskolába jelentkező 8. osztályosok továbbtanulá-

sát, figyelemmel kísérik a felvételi kérelmek elbírálását. 

• közreműködnek az egységes nevelési követelmények és eljárások, a szeretetteljes tanár-

diák viszony kialakításában.  

• a feladattervben rögzítettek szerint felméréseket, neveltségi szint-méréseket, elemzéseket 

készítenek a tanulók körében a munkaközösségek bevonásával.  

• gondozzák a stratégiai dokumentumokat, javaslatot tesznek fejlesztésekre, taneszközök, 

szemléltetőeszközök, felszerelések beszerzésére vagy selejtezésére. 

• szervezik az iskolai tájékoztatást, és ellenőrzik a fogadóórák és szülői értekezletek meg-

tartását.  

• javaslatot tesznek a tagintézményi nevelőtestület tagjainak minősítésére, anyagi, erkölcsi 

(kitüntetés, jutalmazás, béremelés) elismerésére, szükség esetén felelősségre vonásra. 
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8.3.A helyettesítés rendje  

 

A főigazgatót távollétében a szervezeti és szakmai tekintetben önálló általános iskolai intézmény-

egység vezetője, mint általános főigazgató-helyettes helyettesíti.  

 

Akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

óvodai intézményegység vezetője, mint óvodai főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-

helyettes látják el. Együttes távollétük esetén a Fodor András Általános Iskola igazgatója a he-

lyettesítéssel megbízott vezető. Ez utóbbi esetben a helyettesítő felelőssége és intézkedési jogkö-

re csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonna-

li döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

 

8.3.1.A tagintézmény-vezetők (beleértendő a székhely intézmény vezetője is) és a he-

lyettesítési rendje 

 

a. A Fodor András Általános Iskola intézményegység igazgatóját távollétében az igazgatóhe-

lyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a helyettesítést az 

eseti helyettesítéssel írásban megbízott kolléga látja el. Utóbbi esetben a felelőssége és in-

tézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásá-

val összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

b. A Szent László Király Általános Iskola igazgatóját távollétében az igazgatóhelyettes teljes 

jogkörrel helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén az igazgató által eseti helyettesítéssel 

írásban megbízott kolléga felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény működésé-

vel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 

terjed ki. 

c. Az Öreglaki Általános Iskola igazgatóját távollétében az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel 

helyettesíti. Együttes távollétükben az igazgató által eseti helyettesítéssel írásban megbízott 

kolléga felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki 

d. A Buzsáki Általános Iskola és Óvoda igazgatóját távollétében az igazgatóhelyettes (óvoda-

vezető) teljes jogkörrel helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén az általános iskola igaz-

gatóhelyettese a helyettesítő vezető. Felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény 

működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igény-

lő ügyekre terjed ki 
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e. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda igazgatóját az igazgatóhelyettes (óvodavezető) 

teljes jogkörrel helyettesíti. Együttes akadályoztatás esetén a főtanácsos helyettesíti, de fe-

lelőssége és intézkedési jogköre csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonsá-

gának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

f. A Lotz János Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetőjét távollétében az általa eseti 

helyettesítéssel írásban megbízott kolléga helyettesíti. Felelőssége és intézkedési jogköre 

csak az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

8.3.2.A feladatmegosztás és helyettesítés rendje: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

 

Az intézményegység élén az egyszemélyi felelős intézményegység vezető áll. Az intézményegy-

ség vezető felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, irányítja és ellen-

őrzi az intézményegység szakmai, igazgatási és gazdasági életét.  

Ennek megfelelően: 

• irányítja és szervezi az intézményegység szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli 

az intézményegységet 

• a jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügyigazgatási, illetve más, törvényben 

előírt kötelezettségét (különösen: a gondozottak felvétele, az intézményegység minősítési 

rendszerének megfogalmazása, az ügyiratkezelés biztosítása, a feladatok felosztása, a 

munkaterv és az ellenőrzési terv elkészítése) 

• gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ehhez egyeztet a többcélú in-

tézmény vezetőjével vagy helyettesével és a munkaügyi osztály vezetőjével 

• dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelynek elő-

zetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intézmény központi szerveinek, az intézmény 

más közösségeinek vagy szerveinek a hatáskörébe 

• a hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz a szakszervezeti és közalkalmazotti tanácsi 

egyeztetéseknek a KSZ-ben foglaltaknak megfelelően 

• elvégzi a vezetők részére a gazdálkodásban meghatározott feladatokat, a munka- és a tűz-

védelmi szabályzatának megfelelően 

• felméri, megtervezi és eljuttatja a gazdasági igazgatóhoz az intézményegység következő 

évi személyi és dologi jellegű igényeit 

• felelős a gyermekbalesetek megelőzéséért 

• előadásokat, szakmai továbbképzéseket szervez 
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Különleges felelőssége 

• elkészíti az intézményegység alapdokumentumait 

• átruházott hatáskörben költségvetési keretgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a kerettel 

való gazdálkodásért felel 

• a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével gyakorolja a mun-

káltatói jogkört az intézményegység valamennyi közalkalmazottja felett 

• megszervezi, irányítja, ellenőrzi a meghozott döntések végrehajtását 

• a dolgozókkal kapcsolatos információkat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint 

megőrzi 

• kötelezettségvállalási jogköre a házipénztár terhére terjed ki 

• megszervezi és irányítja a hetente rendszeres csoportmegbeszéléseket 

 

Feladata: 

• pályázatok írása, azok gondozása, elszámolás elkészítése.  

• kölcsönözhető fejlesztőeszközök és könyvek fejlesztése, leltározása.  

• a kollégák számára továbbképzéseket és előadásokat szervez. 

• figyelemmel kíséri a kollégák fejlesztőnaplóinak vezetését.  

• folyamatos kapcsolattartás az ellátási körzet óvodáival és iskoláival. 

• társintézményekkel való kapcsolattartás. 

• óralátogatásokat végez, azokról írásos feljegyzést készít.  

• védőnőkkel való kapcsolattartás.  

 

A helyettesítés rendje 

 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység-vezetőjét akadályoztatásakor és tartós 

távollétében a munkaköri leírásában erre megbízást kapott szakvizsgával rendelkező gyógypeda-

gógus – logopédus kolléga helyettesíti.  
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8.3.3.Az óvodai intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezetők helyettesítési rendje 

 

Az óvodavezető (főigazgató-helyettes): 

• Irányítja, szervezi és ellenőrzi az óvodák szakmai, gazdasági tevékenységét, szakmai 

ügyekben képviseli az óvodát. 

• Felelős a takarékos gazdálkodásért 

• A pedagógiai munkáért 

• Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási programjának működéséért. 

• A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

• A nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért. 

• A gyermekbalesetek megelőzéséért. 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

• A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. 

• A pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási tervének elkészítésé-

ért. 

• A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

• A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, 

vezetéséért. 

• A szülői szervezetekkel és az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért. 

• A döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. 

• A jogszabályoknak megfelelően végzi tanügyigazgatási feladatait 

• Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról az intézmény vezetőjével tör-

tént egyeztetésnek megfelelően. 

• Dönt a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt minden olyan kérdésben, amelyben 

nincs egyeztetési kötelezettsége az intézmény igazgatójával, illetve a döntés nem tartozik 

az óvoda más döntéshozó testületének hatáskörébe. 

• Együttműködik a többcélú intézmény más intézményegységeivel. 

• Képviseli az óvodát külső szervek előtt, illetve meghatalmazza az intézmény képviseletére 

jogosultakat. 

• A szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti ta-

náccsal való együttműködésért. 
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Felelős: 

• Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a dajkák és technikai dolgozók munkáját. 

• A helyettesítések megszervezéséért, a beosztás elkészítéséért és az ezzel kapcsolatos ad-

minisztratív teendőkért. 

• Elkészíti a szabadságolási tervet, vezeti a szabadság nyilvántartást, megszervezi a nyári 

csoportbeosztást. 

• Közreműködik a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében. 

 

Az óvodai szakmai munkaközösség vezető 
 

Részt vesz a pedagógiai munka tervezésében, ellenőrzésében, értékelésében, a munkaközösség 

éves munkatervének megfelelően. Tevékenységének megfelelő, belső szakmai - tanácsadói fel-

adatokat lát el. Feladata a belső szakmai továbbképzés irányítása, koordinálása. Munkáját munka-

tervben meghatározottaknak megfelelően végzi. A munkaközösség éves munkájáról tanévzáró 

nevelési értekezleten számol be. 

 

A munkaközösség vezetőjét a nevelőtestület véleményének meghallgatása után az óvodavezető 

javaslatára az intézményigazgató bízza meg egy éves időtartamra. 

 

A helyettesítés rendje 

 

Az óvoda intézményegység vezetőjét tartós távollétében a Kincsem Óvoda vezetője teljes jogkör-

rel helyettesíti, kivéve, ha az intézmény főigazgatója másként rendelkezik. Tartós távollétnek mi-

nősül a 2 hetet meghaladó távollét. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítést a Kincsem 

Óvoda vezető-helyettese látja el. Felelősségük és intézkedési jogkörük csak az intézmény műkö-

désével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 

terjed ki. 

 

A tagóvoda-vezetők  
 

A tagóvoda-vezetők az óvodák egyszemélyi felelős vezetői. A vezetők megbízásáról a nevelőtes-

tületek véleményének figyelembevételével, az óvodai intézményegység vezető javaslatára a fő-

igazgató dönt. Munkáltatójuk az intézmény igazgatója. Megbízásuk öt évre szól. A tagóvoda-

vezetők felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg.  
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A tagintézmény vezetője egy személyben felelős: 

− az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségve-

tési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint 

feladat-ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül 

meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 

− a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és 

az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, 

− a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, használattal kapcsolatos jogok 

rendeltetésszerű gyakorlásáért, 

− az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért,  

− a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési 

(monitoring) rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és 

közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért, 
 

Feladatuk: 

• Irányítják, szervezik és ellenőrzik az óvodák szakmai tevékenységét, szakmai ügyekben 

képviseli az óvodát. 

• Felelősek a takarékos működésért 

• A pedagógiai munkáért 

• Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási programjának működéséért. 

• A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

• A nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért. 

• A gyermekbalesetek megelőzéséért. 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

• A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. 

• A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

• A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, 

vezetéséért. 

• A szülői szervezetekkel és az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért. 

• A döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. 

• A jogszabályoknak megfelelően végzik tanügyigazgatási feladataikat 

• Gondoskodnak a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról az intézmény vezetőjével 

történt egyeztetésnek megfelelően. 
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• Döntenek a jogszabályok által a vezetők hatáskörébe utalt minden olyan kérdésben, 

amelyben nincs egyeztetési kötelezettsége az intézmény igazgatójával, illetve a döntés nem 

tartozik az óvoda más döntéshozó testületének hatáskörébe. 

• Együttműködnek a többcélú intézmény más intézményegységeivel. 

• Képviseli az óvodájukat külső szervek előtt, illetve meghatalmazzák a saját intézményük 

képviseletére jogosultakat. 

• A szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti ta-

náccsal való együttműködésért. 
 

 

A helyettesítés rendje az óvodákban 
 

A Kincsem Tagóvoda vezetőjét az óvodavezető-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Együt-

tes távollétük esetén a helyettesítést a minőségügyi vezető látja el. A helyettesítők felelőssége 

és intézkedési jogköre mindkét esetben csupán az intézmény működésével, a gyermekek biz-

tonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A Tündérkert Tagóvoda vezetőjét az óvodavezető-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. 

Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre a tagóvoda-vezető írásban ad megbízást. A 

helyettesítők felelőssége és intézkedési jogköre mindkét esetben csupán az intézmény műkö-

désével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

 

A Kerekerdő Tagóvoda vezetőjét az általa kijelölt személy helyettesíti. Erre az érintett dol-

gozó a munkaköri leírásában kapott megbízást. A helyettesítő felelőssége és intézkedési jog-

köre mindkét csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A Lurkó Tagóvoda vezetőjét az általa kijelölt személy helyettesíti. Erre az érintett dolgozó a 

munkaköri leírásában kapott megbízást. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre a 

tagóvoda-vezető írásban ad megbízást. A helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre 

mindkét esetben csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásá-

val összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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A Tulipán Tagóvoda vezetőjét az általa kijelölt személy helyettesíti. Erre az érintett dolgozó 

a munkaköri leírásában kapott megbízást. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre a 

tagóvoda-vezető írásban ad megbízást. A helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre 

mindkét esetben csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásá-

val összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A Somogyvámosi Tagóvoda vezetőjét az általa kijelölt személy helyettesíti. Erre az érintett 

dolgozó a munkaköri leírásában kapott megbízást. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyet-

tesítésre a tagóvoda-vezető írásban ad megbízást. A helyettesítő felelőssége és intézkedési 

jogköre mindkét esetben csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A Telephelyeken (Barátihegy, Hács, Táska) a vezetői teendőket a tagintézmény-vezetők által 

kijelölt óvodapedagógusok látják el, akik erre a munkaköri leírásukban kapnak megbízást. Fe-

lelősségük és intézkedési jogkörük a feladatellátási hely működésével, a gyermekek biztonsá-

gának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Távollétük esetén 

a szolgálatban lévő óvónők helyettesítik őket. 

 

8.3.4.Az alapfokú művészetoktatási intézményegység vezető és a helyettesítési rendje 

Vezetői megbízásáról a tantestület véleményének figyelembevételével az Igazgatótanács dönt. 

Felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. Helyettesítéséről az általános főigazgató-

helyettes rendelkezik. 

 

• Ügyel az intézményegység szakszerű és törvényes működésére. 

• Felelős a takarékos gazdálkodásért. 

• a pedagógiai munkáért 

• az intézményegység ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási program-

jainak működéséért.  

• a nevelő, oktatómunka egészséges és biztonságos megteremtéséért 

• tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

• a középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elké-

szítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatok feladatok végrehajtásáért 

• Szorosan együttműködik a tagintézményekkel, a kistérség iskoláival és a szülői szervezet-

tel. 

• Képviseli a művészetoktatási intézményegységet. 
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• Az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáért és végrehajtatásáért fele-

lős. 

• Előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi vizsgákat (meghallgatásokat) 

különbözeti, osztályozó, javítóvizsgákat. 

• Javaslatot tesz az igazgató részére a vizsgák rendjének meghatározására, a tanuló kérel-

mére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb 

idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli 

felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt. 75§-a alapján. 

• A tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az oktatást 

végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait. 

• Félévenként az igazgatóval való egyeztetés alapján elkészíti az intézmény tantárgyfelosz-

tását. 

• Az októberi statisztikát az igazgatóval történő megbeszélés alapján elkészíti. 

• Félévenként a kollégákkal való egyeztetés után elkészíti az intézményegység órarendjét. 

• Havonta elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket.  

• Vezeti a tanuló nyilvántartást. 

• Havonta lejelenti a munkaügynek a dolgozók távollétét, nyilvántartja szabadságukat. 

• Gondoskodik a szükséges nyomtatványok megrendeléséről. 

• Ellenőrzi a tanári adminisztrációt. 

• Együttműködik a pénztárossal és a gyermekvédelmi felelőssel a tanulói befizetés nyilván-

tartását illetően. 

 

Az intézményegység vezetőjét távollétében az eseti helyettesítéssel írásban megbízott kolléga he-

lyettesíti. Felelőssége és intézkedési jogköre csak az intézmény működésével, a gyermekek biz-

tonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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8.3.5.Minőségügyi vezető 

A főigazgató határozatlan időre bízza meg. A megbízás feltétele a minőségfejlesztési szakvizsga. 

Tevékenysége az intézmény egészére (a tagintézményekre is) kiterjed. Munkáját az óvodai minő-

ségügyi vezető és a HACCP megvalósításáért felelős munkatárs segíti. Tartós távollét esetén a 

helyettesítését szakvizsgázott minőségügyi vezető látja el. 

 

Feladata: 

• Az intézményi minőségirányítási program betartatása és betartatása.  

• Évente munkatervet készít, félévkor és a tanév végén beszámol az elvégzett feladatokról. 

• Gondoskodik a partneri igény- és elégedettségmérés elvégzéséről. 

• Figyelemmel kíséri az eljárásrendekben és szabályzatokban szabályozott folyamatokat, 

elvégzi a szükséges korrekciókat. 
 

8.3.6.Élelmezés 

8.3.6.1 A gondnok/ élelmezésvezető 

 

Az intézményvezető irányítása és ellenőrzése alatt az oktatási-nevelési intézmény állagmegóvási, 

étkeztetési, élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan koordinálása, karbantartási és javítá-

si munkák biztosítása. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az egyéb technikai személyzet (karban-

tartók, fűtők, takarítók, portások) munkáját. Leltározási feladatokat végez. 

 

Fő feladata biztosítani az intézmény biztonságos üzemeltetését, gondoskodni az állami vagyon 

megőrzéséről, az épületek állagmegóvásáról. Betartja és betartatja a munkavédelmi, környezet-

védelmi és tűzrendészeti előírásokat. Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat 

 

Összehangolja a napi étkezések számát, megoszlását a tárgyi, személyi feltételeket, a rendelke-

zésre álló pénzkeretet az étrendek változatosságát, időszerűségét és megítélését táplálkozás-

élettani szempont  

 

Elvégzi az elírt ügyviteli adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, raktári készletet kezel, 

utalványoz, élelmezési költségelszámolást végez. Figyelemmel kíséri a ráfordítás alakulását (az 

energiafelhasználást, a fogyóeszközök és segédanyagok felhasználását). 
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Kezeli a dokumentációt és a dolgozók egészségügyi igazolásait. Kiépíti és betartja a HACCP elő-

írásait 

 

Ellenőrzési tevékenysége értelemszerűen azokra a területekre terjed ki, amelyeket szervezési és 

gazdálkodási szempontok alapján irányít. Ellenőrizi a teljes termelési tevékenységet. 

 

• Biztosítja a konyhaüzem termelési, értékesítési és szolgáltatói tevékenységét. 

• Végzi a konyhák irányítását, ellenőrzését. 

• Felelős a termelés folyamatosságáért. Ennek érdekében szervezés, irányítási, kapcsolattar-

tási, ellenőrzési feladatokat lát el.  

• Ellátja a személyzettel kapcsolatos teendőket és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört.  

• Műszakvezetést végez.  

• A konyhatechnológiai és higiéniai előírások betartását ellenőrzi és biztosítja.  

• Bemutatókat szervez.  

• Részt vesz a piackutatásban és az árubeszerzésben. 

• Szervezi a munkafolyamatok összehangolását.  

• Elkészíti az étlapokat az előírások figyelembevételével.  

• Könyvelési feladatokat lát el. 

• Gondoskodik a hiányzó dolgozók helyettesítéséről. 

• Biztosítja a törvények előírások, a gazdasági és a pénzügyi jogszabályok betartását.  

• Jogosult előterjeszteni a dolgozókat kitüntetésre. 

• Jogosult javaslatot tenni fegyelmi eljárás lefolytatására.  

• Irányítja az ételszállítást. 

• Heti rendszerességgel figyeli, ellenőrzi az oktatási intézményben felmerülő karbantartási, 

javítási feladatokat. 

• Gondoskodik az üzemeltetési problémák megszüntetéséről. 

• Nyilvántartja az épület műszaki állapotát, jelzi a meghibásodásokat. 

• Ellenőrzi az esetleges hibák kijavítását és a kért feladatok elvégzését. 

• A feladatellátási helyek biztonságos rendjének kialakítására és ellenőrzése, a hiányossá-

gok megszüntetésére, intézkedések megtétele. 

 

Helyettesítését az élelmezés vonatkozásában a főszakács és a készletnyilvántartó-könyvelő együt-

tesen, gondnoki teendőinek ellátásában a készletnyilvántartó látják el. 
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8.3.6.2 A készletnyilvántartó-könyvelő 
 

• Felelős a munka- és tűzvédelmi szabályok betartásáért; a munkafegyelemért.  

• Az átruházott jogkörben önállóan járnak el a feladatkörébe tartozó területen. 

• Elvégzi a jogszabály szerinti ellenőrzéseket.  

• Részt vesz a rendezvények lebonyolításában.  

• Ellenőrzi az áruk és egyéb anyagok felhasználását.  

• Biztosítja az értékesítő helyek áruval való ellátását. 

• Részt vesz az étel- és italkalkulációk elkészítésében.  

• Közreműködik a napi elszámolások elkészítésében.  

• Anyagi felelősséggel tartozik.  

• Az értékesítéshez szükséges eszközöket, üzemanyagokat, csomagolóanyagokat és tisztító-

szereket beszerzi. Ellenőrzi azok felhasználását.  

• Segíti az üzleti adminisztráció elkészítését és azok naprakészségét.  

• A dolgozókkal kapcsolatos információkat az adatvédelmi törvény szerint megőrzi.  

• Gondoskodik az egység üzemelése közben történő műszaki hibák megszüntetéséről. 

• A kiadott rendelkezések és a belső ügyrendi előírások keretein belül, önállóan és szemé-

lyes felelősséggel végzi munkáját.  

• Gondoskodik az eszközök selejtezéséről és azok pótlásáról. 

• Feladata az ellátmány felvételezése, kezelése és elszámolása.  

• Megbízható adatokat szolgáltat az egység elszámolásához. 

• Feladata a vagyonvédelemmel kapcsolatos intézkedések megtétele.  

• A védőruhák elhasználódását figyelemmel kíséri.  

• Megszervezi a munkavédelmi oktatást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. 

• Részt vesz a munkavédelmi, tűzvédelmi szemléken, elkészíti a jegyzőkönyvet.  

• Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről, kar-

bantartásáról, esetleges javíttatásáról.  

• Az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában részt vesz, és az ezzel kapcso-

latos adminisztrációs feladatokat ellátja. 
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9.Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának 

(nyitva tartás) rendje, és a vezetők nevelési-oktatási intézményben 

való benntartózkodásának rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül a 

gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendjét. 

 

9.1Általános szabályok 

Az intézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az intézmény mun-

katervét az Igazgatótanács fogadja el átruházott hatáskörben. A munkatervben kell szabályozni a 

nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek használatát, a vezetők munkaidő-beosztását és a 

vezetők fogadóóráit.  

 

A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes kérdéseit, a Munka-

ügyi Szabályzat, és Igazgatói utasítások és a munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások 

szabályozzák. A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a 

munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Az Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pe-

dagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgálat dolgozóinak teljesítményértékelése az 

IMIP-ben megfogalmazott szempontok és eljárásrend szerint történik. 

 

A munkaköri leírásokat az intézményegység-vezetők, az Intézményvezetés dolgozói esetében az 

intézmény főigazgatója készíti el. Minden év szeptember 15-ig felül kell vizsgálni azokat. 

 

A közös terek használatának rendjét a Házirend szabályozza. 
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9.2Kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés elvei, feltételei 

 

A Közoktatási törvény 118.§ (10) bekezdése alapján „a közoktatási intézmény vezetője kereset-

kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést ki-

véve - az átmeneti többletfeladatok ellátását. A kereset-kiegészítés felosztása az intézményegysé-

gek között létszámarányosan történik. Az elosztás feltételeit az egyes egységek önállóan szabá-

lyozzák a jogszabályi feltételek szerint. Minden intézményegységre vonatkozó feltétel: 

• A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgálat kiemelt feladataiban való aktív-

részvétel. 

• Az intézményben folyó szakmai munka népszerűsítéséért, az intézmény arculatának pozitív 

alakításáért végzett kiemelkedő munka. 

• A minőségfejlesztő csoportokban résztvevők rendszeres kereset kiegészítést kapnak. 

 

Az intézményegység- vezetőkre vonatkozó feltételek: 

• A kiemelkedő értékű irányítás. 

• A tervezőmunka igényessége. 

• Az ellenőrző tevékenység gyakorisága és hatékonyságának magas szintje. 

• A gazdálkodás hatékony megszervezése. 

• A testület, a nevelői közösség módszertani kultúrájának fejlesztésében végzett kiemelke-

dő, eredményes munka. 

• A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egysé-

ges Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgálat intézményegységeivel tar-

tott kapcsolat magas szintje, a központ egységének megteremtésében és megvalósításában 

folytatott kiemelkedő minőségű tevékenység. 

• A teljesítményértékelésének eredményei. 

• Rendszeres kereset-kiegészítést kap az a vezető, aki tagja az intézményegység minőség-

fejlesztési csoportjának. 

 

9.3Nyitva tartás 

Az intézményvezetés ügyfélfogadását az intézményvezetés ügyrendje, az intézményegységek 

nyitva tartását a Házirend tartalmazza.  
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9.4A vezetők benntartózkodásának rendje 

 

Az intézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek, tanulók vannak, felelős vezetőnek is 

kell lennie. A felelős vezető annak az intézményegységnek a vezetője, ahol a gyermekek, tanulók 

tartózkodnak. A vezetők benntartózkodásának pontos beosztását az éves munkaterv tartalmazza. 

 

Felelős vezető: az intézményegység vezetője, intézményegység vezető helyettese, távollétükben a 

vezető által írásban megbízott közalkalmazott. 

 

9.5Az óvodák működésének rendje 

9.5.1.Általános szabályok 

 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni 

az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

 - a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyele-

téről. 

 

9.5.2. Napirend 

 

Az óvodákban a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illet-

ve hazavihessék. 

 

Az óvodák nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról leg-

alább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás módját a 

házirend szabályozza. 
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9.5.3.A nevelési év rendje  

 

A nevelési év szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart, melyet pontosan 

meghatároz az oktatási és kulturális miniszter által kiadott, a tanévrendjéről szóló rendelet. A ne-

velési év helyi rendjét az óvoda éves munkaterve tartalmazza. Ebben kerülnek rögzítésre: 

− az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk, 

− a karbantartási, felújítási munkák elvégzése érdekében a nyári szünet időpontja, 

− a nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontjai, 

− a nevelőtestületi értekezletek időpontjai, 

− az óvoda működését befolyásoló feladat-ellátási terv, 

valamint minden egyéb, amit a nevelőtestület célszerűnek tart. 

 

9.5.4.A nyitva tartás rendje 

 

A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vo-

natkozik. Az intézmények hétfőtől péntekig heti 5 napos munkarenddel tartanak nyitva, reggel 7 

órától 17 óráig fogadják a gyermekeket. Az intézményből a gyermeket a foglalkozásokat követő-

en: 

  - ha ebédet nem igényel ½ 7 órától ½ 12 óráig,  

  - ha ebédet igényel ½ 1 óráig lehet, 

  - délután 15 órától legkésőbb 17 óráig kell elvinni. 

 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgo-

zóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az ál-

tala írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el. 

 

Az intézmény fentebb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alap-

ján) az intézmény vezetője adhat engedélyt, illetve rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás 

vagy más elháríthatatlan ok miatt Lengyeltóti Város jegyzője rendkívüli szünetet rendelhet el. 

  

A napi ügyelet és a nyári, illetve esetenkénti téli zárásra vonatkozó rendelkezések a Házirendben 

találhatók. Az óvoda zárva tartása alatt a szülők halaszthatatlan hivatalos ügyeinek intéz az ügye-

leti rendnek megfelelően lehetséges. 
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9.5.5.A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői felada-

tok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartóz-

kodásának rendjét az intézményegységek helyi szabályzataikban határozzák meg. 

 

9.6.Az iskolák működésének rendje 

9.6.1.Általános szabályok 

 

A tanév rendjének meghatározása 
 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. A 

tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, prog-

ramjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek vélemé-

nyének figyelembe vételével. (iskolai szülői szervezet, a tanulókat érintő programok vonatkozá-

sában az iskolai diákönkormányzat véleményét). 

 

A tanév rendje és annak közzététele 
 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmények működésével kapcsolatos legfontosabb esemé-

nyeket és időpontokat: 

• a nevelőtestületi értekezletek időpontjai, 

• az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

• a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

• a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap) rendjét, 

• a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein   

• belül, 

• a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét 

• az első osztályosok beiratkozásának idejét és rendjét. 
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A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elő-

írásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik meg a tanulókkal, az első szülői ér-

tekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a nyitvatartás és a felügyelet időpontjait 

az intézmények bejáratánál ki kell függeszteni.  

 

Az intézmények nyitva tartása 

  

Az intézményegységek a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon reggel 7 órától, a tanórák, 

tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 19 óráig 

tartanak nyitva. Az intézmények hivatalos munkaideje tanítási napokon reggel 7 óra 30 perctől 

16 óráig, a hét utolsó munkanapján 13 óra 30 percig tart. Ennél korábban, illetve ezt követően 

csak a szervezett utaztatással bejáró a tanulók részére biztosítunk szervezett, pedagógus általi fel-

ügyeletet. Kivételt képeznek az engedéllyel szervezett foglalkozások, amelyek rendjéért, a tanu-

lók felügyeletért a foglalkozást tartó pedagógusok felelősek. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre a tagintézmény-vezetők, illetve az intézményegység-vezetők adhatnak engedélyt - eseti 

kérelmek alapján.  

 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető 

által engedélyezett (tagintézmények/ feladat-ellátási helyek által szervezett) programokhoz kap-

csolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. Az intézményegységek tanítási szünetekben 

ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 

 

9.6.2.A tanítási napok rendje 

 

A tanítási órák rendje 
 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő óra-

rend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) reggel 7 45 órától 14 30 

óráig tart. A kötelezően választott fakultációs tanórákat 14 óra 30 percig, a művészetoktatási 

intézményegység tanítási óráit 19 óráig be kell fejezni. A művészetoktatási intézményben a 

szülők közösségének egyetértésével lehetőség van szombatonként reggel 8 óra és 12 óra között 

csoportos foglalkozásokat tartani. (néptánc, zenekari órák, kamara és kórus). 
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A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel a Házirendben rögzített időponttól 

kezdődik, 0. tanítási óra órarend szerint nem tartható. A művészetoktatási intézményegységben 

az egyéni hangszeres órák időtartama 30 perc, „B”-tagozatos növendékek részére 45 perc. Indo-

kolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  

 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató, illetve az intézményegység-vezetők adhatnak 

engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igaz-

gató és az intézményegység-vezetők tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a 

Házirend tartalmazza. 

 

Az óraközi szünetek rendje 

 

Az óraközi szünetek időtartama 5-20 perc, a Házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az 

óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthető, legkisebb időtartama 5 perc.  

Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell. 

 

Tömbösített tanítási órák után összefüggően legalább 30 perc szünetet kell tartani. Az intézmény-

vezető engedélyével – az óraközi szünet eltolásával – ún. dupla órák tarthatók, de ilyenkor az órát 

tartó pedagógus köteles felügyelet biztosítani a kicsöngetésig. 

 

9.6.3. A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái 

 

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

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulóközösség, 

a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A 

foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára ingyenes. 

 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 5-ig hirdeti meg. A tanulók 

érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban az erre 

rendszeresített nyomtatványon kell jelentkezni a szülő, gondviselő aláírásával. A foglalkozások 

október 1-jével indulnak, és május 31-ig tartanak. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel után a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A 

tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményegység-vezetők az iskolák heti 

tanórán kívüli órarendjében rögzítik, terembeosztással együtt (délutáni órarend). 
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A foglakozást tartó pedagógusok tanmenetét az igazgató hagyja jóvá, szeptember 30-áig. A fog-

lalkozások nyilvántartása külön naplóban történik –szakköri napló, sportnapló.  

 

A foglalkozások típusai: felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozás, versenyfelkészítések, 

énekkar, sportfoglalkozások, szaktárgyi szakkörök, tanulószoba, napközi. 

 

Térítéses tanórán kívüli iskolai rendezvények: sí-tábor, nyári táborok, szülői kérésre szervezett 

osztály-kirándulások, múzeum- és/vagy színházlátogatások, túrák. 
 

Az iskola éves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében 

határozzuk meg a térítésmentesen biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. 

 

A sportolási lehetőséget kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan biztosítjuk. Az ér-

deklődési körnek megfelelően indítunk szakköröket, önképzőkört, felzárkóztató, tehetség-

kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi ver-

senyeket, kulturális bemutatókat, házibajnokságokat, sportversenyeket.  

 

Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetében is érvényesek a vonatkozó iskolai 

szabályok a nevelőkre és a tanulókra egyaránt. 
 

A napközis és a tanulószobai foglalkozások 
 

Az iskolák a szülői igényeknek megfelelően biztosítják a tanulók napköziotthoni és tanulószobai 

ellátását. A jelentkezést írásban szülői aláírással kell jelezni az iskola által kiadott jelentkezési la-

pon. 

 

A foglalkozások délután 16 óráig tartanak. A napköziotthoni és a tanulószobai foglalkozások 

rendjét az iskolák saját szabályzataikban (házirendjükben) szabályozzák. 
 

 

Szakkörök 
 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően 

indítják az iskolák. A szakkörvezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások elő-

re meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a támogatottságról szakköri naplót 

kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet 

a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatának.  
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Énekkar 
 

Az iskolák énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott idő-

keretben. Célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fej-

lesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott 

kórusvezető. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért 

működésének minden költségét az iskola viseli. 
 

Sportkörök 
 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport meg-

szerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) tartanak a testnevelő tanárok. Az intézmény 

lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző sportági (röplabda, asztalitenisz, kézilabda, labdarú-

gás, atlétika, …, stb.) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.  

 

A könyvtár 
 

Az iskolai könyvtár feladatait a központi intézményben a Városi könyvtár, a tagiskolában a saját 

iskolai könyvtár látja el. Mindkettő a könyvtári tanórákon és az évente meghatározott délutáni 

nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, 

valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. 
 

Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás 
 

A kompenzáló foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez 

való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy 

évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztálytanító és az osztályfőnök javas-

latára kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkozta-

tással - egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel - a szaktanárok javasla-

tára történik. 

 
Integrációs és képesség kibontakoztató program 

 
Az iskola a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében integrációs és képesség kibon-

takoztató programot működtet. A program vezetője az intézményegység vezetője. A képesség ki-

bontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azo-

nos osztályban, csoportban folyik.  
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A tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási és kulturális miniszter által - a 

közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján - kiadott program alkalmazásával 

történik. 

 

A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló - egyéni fejlesztési terv alapján törté-

nő - haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt peda-

gógusok negyedévente értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, 

illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét.  

 

A képesség kibontakoztató felkészítést az intézmény - a közoktatási törvény 95. § (1) bekezdésé-

nek i) pontja alapján működő - az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttműködé-

si megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el.  

 

9.6.4.Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

 

Versenyek és bajnokságok 
 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való 

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a tele-

pülési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe 

véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek 

lebonyolításukért. A szervezést az igazgatóhelyettes irányítja. 
 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja - a pedagógiai 

program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése 

és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 

 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írás-

ban kell leadni az intézményegység-vezetőknek. Csak azok a tanulmányi kirándulások ismerhe-

tők el tanítási napnak, amelyek megfelelnek az intézmények nevelési/pedagógiai programjában 

rögzített céloknak és feladatoknak. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki 

foglalkozási-tervében kell tervezni. 
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Szülői értekezleten az osztály szülői közösségével egyeztetni kell a kirándulás szervezési kérdé-

seit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeinek vállalásáról a szülőknek 

írásban kell nyilatkozniuk. Szociális helyzete miatt senki sem maradhat le a közös programokról. 

Ilyen esetben az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelőssel közösen az önkormányzatok szoci-

ális bizottságaitól támogatást kérnek a rászoruló tanulónak. 

 

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan 

lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről 

is.  

 

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 
 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport- és tudományos rendez-

vény - az igazgató engedélye szükséges.  

 

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős cso-

port vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csopor-

tos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshe-

lyet, a résztvevő tanulók számát, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.  
 

Kulturális intézmények látogatása 
 

Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási 

időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. 

Tanítási időben történő látogatáshoz az intézményegység-vezető engedélye szükséges. 
 

Egyéb rendezvények 
 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) pedagógus 

felügyelete mellett egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények 

lebonyolításához kérvényt kell benyújtani az intézményegységek vezetőjéhez, ha a tanulók az 

iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a 

tanítási időt. A kérvényen meg kell nevezni a felügyeletet és a felelősséget vállaló pedagógust. 
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9.6.5.Az intézményi felügyelet rendszabályai 

Az iskolában alapvető elvárás a tanulók biztonsága. Tanuló az iskolában tartózkodása alatt nem 

maradhat felügyelet nélkül. Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függ-

vényében. Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a ta-

nulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, vala-

mint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosz-

tott ügyeletes pedagógusok látják el. Az ügyelet beosztása megtekinthető a tanáriban, az aulá-

ban, intraneten, honlapon. Az ügyeleti időpontok cseréjét az igazgató, illetve az ügyeletes vezető 

engedélyezi.  
 

Az ügyeleti rend beosztásáért az intézményegység vezetője a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy 

az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásá-

ért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza. 

 

Rendkívüli munkavégzés esetén A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vényt módosító 2003. évi XX. törvény 11/A §. (2), (3), (4), (5) és (7) pontja értelmében járunk el. 

 

9.6.6.Az intézmény munkarendje 

A vezetők intézményben való tartózkodása 
 

Az intézményegységek hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. 

Biztosítani kell, hogy az intézményben és tagintézményeiben a vezetői feladatok folyamatosan 

ellátottak legyenek. A tanulók általi iskolahasználati időben 7.30-16.00-ig (pénteken 14 óráig) 

egy fő felelős vezetőnek az iskolában kell tartózkodni. Ezért az intézményegység vezetője vagy 

helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető aka-

dályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti fel-

adatokat ellátó személyt. Amennyiben ez megoldhatatlan, a pedagógusok közül kell kijelölni 

meghatározott időre ügyeletes vezetőt, a tanári szoba hirdetőtáblájára is kiírva.  A vezetők neve-

lési-oktatási intézményekben való benntartózkodásának rendjét az intézményegységek/ tagintéz-

mények helyi szabályzataikban határozzák meg.  
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A közalkalmazottak munkarendje 
 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jog-

szabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírá-

sait az intézményegység-vezetők készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden közal-

kalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédel-

mi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa tartja. 

Az intézményegység-vezetők tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe 

vételéve - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak sza-

badságának kiadására. 

 

A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intéz-

ményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató 

munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással össze-

függő feladatok ellátásához szükséges időből áll: kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás, 

egyéni foglalkozás, nevelői ügyelet, intézményi dokumentumok készítése.  

A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik csoportja közösségi programjainak (is-

kolai, osztályfőnöki munkaterv szerint) és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megva-

lósítása, valamint azoknak a szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmá-

nyi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, versenyeknek, továbbá más fog-

lalkozásoknak megtartása, amelyeket az iskola pedagógiai programja, éves munkaterve, tantárgy-

felosztása alapján meghatározott.  

A pedagógusok kötelező óraszámát kinevezésük (átsorolásuk, munkaköri leírásuk) tartalmazza. 

Feladataikat munkaköri leírásuk, az intézményvezető szóbeli, vagy írásbeli utasításai szerint lát-

ják el. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a 

pedagógusok egyenletes terhelése. 
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményegység-

vezetők állapítják meg az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélé-

sét az intézményegységek vezetői engedélyezhetik.  

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyele-

tet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának el-

látásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A helyettesítést elsődlegesen az „órahiányos” pe-

dagógusok látják el, de a tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében tartós hiányzás 

esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni. 
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A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban, vagy a szertárak-

ban kell tartani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra 

megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézmény vezető-helyettesének.  

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, 

egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az intézményegység-

vezetők és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások 

során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültsé-

gét. 

A pedagógusok kötelező óraszámát kinevezésük (átsorolásuk, munkaköri leírásuk) tartalmazza. 

Feladataikat munkaköri leírásuk, az intézményvezető szóbeli, vagy írásbeli utasításai szerint lát-

ják el. A pedagógus kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra (kötelező és nem 

kötelező tanórai foglalkozás, egyéni foglalkozás, nevelői ügyelet, intézményi dokumentumok ké-

szítése) kell fordítani. 

A könyvtáros-tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyv-

tárban szervezett foglalkozások megtartását.  
 
A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési rendjét 

az intézményegység vezetője és a gazdasági igazgatóhelyettes állapítják meg az intézményvezető 

jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munka-beosztásánál figyelembe kell 

venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.  

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. Tá-

volmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetőjüket, aki tájékoztatja erről az 

operatív igazgatóhelyettest és a gazdaságvezetőt. 
 

A tanulók munkarendje 

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és Működési 

Szabályzat mellékletét képező házirendek határozzák meg. 

 

A házirendet a nevelőtestületek - az intézményegység-vezető előterjesztése után - az érintett kö-

zösségek véleményének egyeztetésével alkotják meg. A házirend betartása a pedagógiai program 

céljainak megvalósítása miatt az intézményegységek/ tagintézmények valamennyi tanulójára és 

az intézményegységekben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 
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10.A belső ellenőrzés rendje 
 

A nevelő, oktató munka folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme a rendszeres ellenőr-

zés, értékelés. Ellenőrizni, értékelni kell a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok 

teljesülését, végrehajtásának módját és hatékonyságát, a kiadott vezetői utasítások teljesítésének 

színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a teljesítményértékelés alapja.  

 

Az ellenőrzés, értékelés mindig írásban dokumentáltan történik. Az ellenőrzésről írásos feljegy-

zést, vagy értékelőlapot kell készíteni, melyben az ellenőrzést végző rögzíti tapasztalatait, vala-

mint dátummal, aláírásával hitelesíti.  

 

Az ellenőrzésről készült feljegyzés vagy értékelőlap érdemi megállapításait az ellenőrzöttel is-

mertetni kell. Lehetőséget kell adni véleménynyilvánításra, az eltérő vélemények megbeszélésé-

re.  Az ellenőrzés fejlesztési javaslattal zárul, melynek elfogadását az ellenőrzést végző, és az el-

lenőrzött is aláírásával igazol. 

 

Az ellenőrzés folyamata megegyezik az intézményi minőségirányítási program PDCA ciklusában 

leírtakkal. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése része az intézményi Minőségirányítási program ellenőrzési feje-

zetének, melyben részletesen meghatározottak az ellenőrzési területek, az alkalmazható módsze-

rek, a gyakoriság, és a felelősök köre. Ezen középtávú terv kerül lebontásra az éves intézményi 

munkaterv ellenőrzési fejezetében, ahol az adott évre vonatkozó konkrét ütemezés található. 

 

Az ellenőrzés lehet tervszerű, ütemezett, valamint probléma feltárására, megoldására irányuló be-

jelentés nélküli, alkalomszerű. 

 

Az ellenőrzés a szervezet hierarchikus felépítésének megfelelően, megosztottan történik. A fő-

igazgató jogosult az intézmény teljes körű működését, a szervezeti, szakmai tekintetben önálló 

intézményegységek vezetői jogosultak az irányításuk alá tartozó intézményegység valamennyi 

feladatellátási helyének működését, valamint minden alkalmazottját ellenőrizni. Elsődleges fel-

adat a szakmai feladatok megvalósulásának ellenőrzése a pedagógusok, a fejlesztőpedagógusok 

és a pedagógiai munkát segítők munkájának vonatkozásában.  
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10.1.Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok 

 

A belső ellenőrzés feladatai: 

• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában 

és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,  

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

• a vezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

• feltárja és jelezze a vezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei 

  

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

• az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni; 

• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni; 

• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; 

• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

  

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:  

• az ellenőrzéssel során a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglalt 

előírásoknak megfelelően eljárni; 

• az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

• az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

•  hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint 

időben megismételni. 
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Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 
  

Az ellenőrzött dolgozó jogosult:  

• az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni; 

• az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 
  

Az ellenőrzött dolgozó köteles:  

• az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

• a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

  

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai 
  

• Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint 

a tanév során folyamatosan végezni. 

• Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

• Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

• Hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött 

dolgozó figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 
  

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:  

 

Főigazgató: 

• ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

• ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját; 

• ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

• elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

• összeállítja az éves ellenőrzési tervet; 

• felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 
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Intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők, vezető-helyettesek: 

• folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli 

munkáját, ennek során különösen: 

o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

o a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

Gazdasági vezető: 

• folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a 

műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen: 

• az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, 

fizetőképességét, 

• a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését; 

• a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet; 

• az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, 

karbantartásokat és beszerzéseket, 

• a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

• a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

• folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munka 

végzését, munkafegyelmét.  

  

Munkaközösség-vezetők:  

• folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját, ennek során különösen: 

• a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

• a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

 

 A Szakmai Munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

• A munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget minden fórumon, és tájékoztatja 

a tagokat az őket érintő kérdésekről. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles kikérni a 

munkaközösség tagjainak véleményét. 

• Irányítja és koordinálja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért. 

• Értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez. 
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• Ellenőrzi a tagok munkáját, hiányosságok esetén tájékoztatja az érintett intézmény vezető-

jét. 

• Évente egy alkalommal június 15-ig írásos beszámolót készít a Társulási Tanács részére 

az adott Szakmai Munkaközösség által végzett munkájáról, a munkatervben vállalt felada-

tok teljesítéséről. 

 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és 

jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

Az egyes tanévek/nevelési évek ellenőrzési feladatait, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, il-

letve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv „Belső ellenőrzés” fejezete ha-

tározza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

  

Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső el-

lenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az iskola főigazgatója számára bizonyosságot 

nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. 
  

A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. 

Célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az 

intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, 

illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és irányítási eljárásainak 

eredményességét. 

Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta alap-

ján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik.   

 

10.2.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzé-

si rendjét. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai te-

vékenységére kiterjed. Célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást 

követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka haté-

konyságának fokozása. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak:  

• Az intézményigazgató 

• Az igazgató általános helyettese 

• Az intézményegység-vezetők minden feladat-ellátási helyre kiterjedően 

• A tagintézmények vezetői, helyettesei,  

• A munkaközösség-vezetők minden feladat-ellátási helyre kiterjedően (a munkaközösség 

profiljának megfelelően) 

• A főigazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az intézmény pedagógu-

sai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelöl-

ni. 
 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
 

• biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

• az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 

• a pedagógusok munkafegyelme. 

• az óvodai foglalkozások és a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

• a csoportszoba, tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

• az óvodapedagógus – gyermek illetve a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség 

tiszteletben tartása, 
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• a nevelő és oktató munka színvonala az óvodai foglalkozásokon és a tanítási órákon: 

- az órára/foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a nevelési terv/helyi tanterv követelményeinek teljesítése,     

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

 

A tanítási órák, óvodai foglalkozások elemzésének szempontjait a szakmai munkaközösségek 

javaslata alapján az intézmény vezetősége határozza meg.  

 

Az ellenőrzés formái:  
 

• beszámoltatás 

• óralátogatás 

• dokumentumelemzés 

• értekezleteken való részvétel 

• felmérések, tesztek, vizsgálatok 

• tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

 

A visszacsatolás formái és fórumai: 
 

• Az intézményegység-vezetés tájékoztatása 

• Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

• Igazgatótanács 

 

Óralátogatások az óralátogatási lapon meghatározott szempontok alapján, a pedagógusok által 

készített iskolai dokumentumok ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenységek, versenyeredmények, a 

feladatok határidőre történő teljesítése, ügyeletesi munka, országos méréseken elért eredmények 

összehasonlítása az előző mérések eredményeivel u. azon tanulók esetében. 

 

Az ellenőrzésről készült dokumentumok – feljegyzések, óralátogatási lapok, jegyzőkönyvek, ha-

tározatok – a pedagógusok személyi anyagának részét képezik. 

 

 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  94 

 

11.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem áll-

nak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét 

azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. 

 

11.1Általános szabályok  

11.1.1.Óvoda 

 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a bejárati ajtót zárva kell tartani! Napközben 

csengetésre bárki az intézmény alkalmazottai közül ajtót nyithat, miután meggyőződött az érke-

ző kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni jövetele célját, kit keres, és amíg a portán (ennek hi-

ányában, az előtérben, vagy az épületen kívül) várakozik a vendég, bejelenteni, majd elkísérni a 

kívánt alkalmazotthoz, illetve kihívni a kért alkalmazottat. Az óvodai foglalkozások rendjét, a 

gyermekek tevékenységét megzavarni nem lehet!  

 

Az önkormányzat képviselőit, szaktanácsadót, szakértőt, más hivatalos és szakmai szervek képvi-

selőit az óvodavezető fogadja. 

 

Az óvoda dolgozói, ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereske-

delmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett vásár alkalmával. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

• külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az óvodákban a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a 

gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre történő átadására, valamint a kísérő 

távozására, a gyermek távozásakor pedig a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltözte-

tésére, illetve az intézményből való távozásra szükséges. 

 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a Házirendben meghatározott rend 

szerint tartanak ügyeletet. 
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11.1.2.Iskola 

 

Az iskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően nevelési, oktatási célra lehet használni, 

ettől csak az igazgató (tagintézmény-vezető, feladat-ellátási hely vezetője) engedélyével lehet el-

térni. Az iskolával jogviszonyban nem állók, csak a főbejáraton, portán keresztül közlekedhetnek. 

(Kivételek: büfés, áruszállítás, ételszállítás…, ezekre a gazdasági főigazgató-helyettes ad külön 

engedélyt 

 

A szülők gyermeküket az iskola aulájában várják, bent tartózkodásuk ideje alatt – és iskolai ren-

dezvényeken – be kell tartaniuk az iskola házirendjét.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az iskolákban a gyermeket hozó és a tanuló el-

vitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményekben a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében megha-

tározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. 

 

A külön engedélyt az intézményegység valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott 

szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tar-

tózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezlet-

re való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózko-

dáskor. 

 

A székhely-intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja. A 

portaszolgálat működését a Házirend tartalmazza. 

 

11.1.3.Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadása 

 
A székhelyintézménybe idegenek csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be. 

A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben tartóz-

kodás várható időtartamát. A portás mindenkit felkísér az épületbe.  

Azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az intézményekkel, a belépés és benntartózkodás 

rendjét az intézményegységek helyi rendje szabályozza, melyet minden egységekben ki kell 

függeszteni. 
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12.A tagintézményekkel, intézményegységekkel való kapcsolattartás 

rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles tagintézmény (intézményegység) 

esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét. 

 
A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények 
 

Az intézménynek a tagintézménnyel/intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenn-

tartania. A napi kapcsolattartásnál az intézményvezetőnek, ill. szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló intézményegységek vezetői és a tagintézmény/intézményegység vezetőknek is kezdemé-

nyezniük kell a kapcsolat felvételt. Az intézményvezető és a szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló intézményegységek vezetői a kapcsolattartásnál kötelesek figyelembe venni azt, hogy:  

• az egyes vezetői döntéseiknél, illetve vezetői jogkörükben eljárva a tagintéz-

ményt/intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, 

• az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszervezni, irányítani, hogy a tagintéz-

mény/intézményegység is megfelelő súlyt kapjon. 

 

A tagintézmény/intézményegység vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcso-

latos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé.  

 

A kapcsolattartás formái 
 

• személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

• telefonos egyeztetés, jelzés, 

• írásos tájékoztatás,  

• értekezlet,  

• a tagintézmény ellenőrzése  

• valamint a 2. pontban ismertetett fórumok, szervezeti formák. 
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13.Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk  
 

13.1.Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

13.1.1.Közalkalmazottak 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket 

és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalma-

zottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő mun-

kát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.  

 

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza 

meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fe-

jezete foglalkozik. 
 

Az alkalmazotti közösségek jogai  
 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javas-

lattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. A jogok gyakorlásával kapcsola-

tos megbeszélést, értekezletet az intézményvezető, a szervezeti és szakmai tekintetben önálló in-

tézményegységek vezetői és/vagy a tagintézmény-vezetők jogosultak összehívni. Kezdeménye-

zési joggal a közalkalmazotti tanács elnöke és a minőségfejlesztési team vezetője rendelkezik. 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvénye-

ken, amelyekre meghívót kap. 

 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése 

során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos állás-

pontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  

 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdés-

ben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, 

vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
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A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 

egyszemélyben - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + l fő) alapján dönt.  A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

Az alkalmazotti közösség megbeszéléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje   
 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott kö-

zösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különbö-

ző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgál-

ja az együttműködést. 

 

Az intézményen belüli kapcsolattartás formái az értekezletek: vezetői értekezletek, igazgatóta-

nács megbeszélései, nevelőtestületi értekezlet, munkaközösségi értekezlet, minőségirányítási 

csoport megbeszélései, az IPR menedzsment és a fejlesztőcsoportok megbeszélései, szakmai-

teamok megbeszélései, szülői szervezetek, DÖK megbeszélései, napi, személyes kapcsolattartá-

sok. A kapcsolattartás eszközei: iskolarádió, hirdetőtábla, körözvény, intranet, e-mail. 

 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet 

a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 

 

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

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleménye-

zési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyző-

könyvben kell rögzíteni. 

 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogsza-

bály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
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13.2.A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 

Az óvodai csoportok, osztályközösségek és tanulócsoportok 
 

A nagyjából azonos életkorú gyermekek egy óvodai gyermekcsoportot alkotnak, melynek lét-

száma törvényileg szabályozott: maximum 25 fő. Ettől eltérni csak a fenntartó engedélyével, il-

letve az Oktatási Hivatal engedélyével lehet. Maximális csoportlétszám túllépés engedélyezteté-

séért az óvodavezető a felelős.  

Lehetőség van vegyes életkorú csoportok kialakítására is, amennyiben azt az óvoda érdeke meg-

kívánja, továbbá ha a nevelőtestület kezdeményezi.  

 

Az iskolákban az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló di-

ákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatá-

rozott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

 

A tanulók osztályba sorolása jelentkezésük során megadott szempontok szerint történik, a peda-

gógiai programnak megfelelően. A tanulóknak lehetőségük van az évfolyam párhuzamos osztá-

lyába történő átjelentkezésre pedagógiai szempontok és a helyi tanterv figyelembevételével. 

 

Az osztályfőnököt az intézményegység-vezetők és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult - az 

osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok 

osztályértekezletét összehívni. 
 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, ame-

lyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvi-, technika-, 

magyar, matematika, valamint 1. évfolyam). A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jelle-

ge, vagy a tanrend szervezése indokolja. 
 

13.2.1.Diákönkormányzat 

Az osztályok tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. Az iskola diákön-

kormányzata véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos vala-

mennyi, diákokat érintő kérdésben. A 4-8. osztályok két-két képviselőjéből álló tanács gyakorolja 

a tanulók egészét vagy nagyobb csoportját érintő kérdések véleményezési jogát. Információt köz-

vetít a tanulóközösségek és a nevelőtestület között. Munkáját saját munkaterv alapján szervezi, 

tevékenységét általuk felkért és az iskolaigazgatók által megbízott pedagógusok segítik, akik heti 

2 óra órakedvezményben részesülhetnek ebbéli tevékenységükért. 
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A diákönkormányzat részére az iskola állandó jelleggel külön helyiséget biztosít a következő 

alapfelszereltséggel a szükséges bútorzaton kívül: 1db. internet vételre alkalmas számítógép 

nyomtatóval, TV, videokamera, DVD felvevő és lejátszó, stúdió berendezés az iskolarádió mű-

ködtetéséhez. A diákönkormányzat egyéb fejlesztési igényeit az iskola vezetésétől írásban kéri, 

a teljesítésről a nevelőtestület és az iskolaszék véleményének kikérése után az igazgató dönt a 

gazdasági lehetőségek függvényében. 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik, melyet a tanuló-

közösségek és a nevelőtestület is elfogadott. Irányítói az Iskolai Diákbizottság tagjai –

osztályonként 1-1 tanuló -, illetve az általuk választott vezetők.  

 

A patronáló pedagógus rendszeresen kapcsolatot tart a diákönkormányzattal – két hetente diákbi-

zottsági ülést szervez-, melynek témáiról, problémáiról tájékoztatja az igazgatót és a pedagógu-

sokat, egyedi ügyekben is eljár. Kiemelt feladata a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendel-

kezések iskolai betartása. 

 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol az iskolai szervezeti és működési szabályzat el-

fogadásakor és módosításakor az ünnepélyek, megemlékezések rendjére, a hagyományok ápolá-

sára vonatkozó kérdésekben, a házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális jutta-

tások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználásakor, a tankönyvterjesztési szabályzatról, benne a tankönyvtámogatás rendjéről, a té-

rítési díjról és a tandíjról, dönt 1 tanítás nélküli munkanap programjáról, saját működési körébe 

tartozó ügyekről. 

 

13.2.2.A diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákköz-

gyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.  

 

A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatáro-

zottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, 

amelyen az iskola tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesz-

nek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 
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A diákközgyűlésen az intézményegységek vezetői és a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak 

az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesülésé-

ről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetésé-

hez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire a tagintézmény-

vezetőknek 30 napon belül választ kell adniuk. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt 

a diákönkormányzat vezetői vagy az intézményegység-vezetők kezdeményezik. 

 

13.2.3.A tanulók tájékoztatásának rendje, formái 

 

A diákok leggyakoribb tájékoztatási formái: hirdetmények, iskolarádió, osztályfőnökökön, peda-

gógusokon keresztül, honlapon, DÖK, iskolagyűlésen. 

 

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

• Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyama-

tosan tájékoztatni kell szóban és írásban. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy válasz-

tott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményegységek vezetőségével, a neve-

lőkkel, a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel és az intézményigazgatóval. 

 

13.2.4.Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapdokumentumai, illetve azon részei, amelyek a tanulókra vonatkoznak: 

- a Pedagógiai Program és a Helyi nevelési Program 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat 

- a Házirend 

- az éves munkaterv az első tanítási napon, illetve osztályfőnöki órákon kerülnek 

ismertetésre.  
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Az intézményi dokumentumok tartalmát és elérhetőségét, a nevelési évet nyitó szülői értekezle-

ten, részletesen ismertetik az intézményegység-vezetők/ tagintézmény-vezetők, ill. a feladat-

ellátási helyek vezetői. A Házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor minden 

szülő kézhez kapja.  

A szülők az intézményegységek vezetőitől és a tagintézmény-vezetőktől valamint a csoportos 

óvónőktől és az osztályfőnököktől, tanszakvezetőktől is kérhetnek szóbeli tájékoztatást az év so-

rán bármikor, egyeztetett időpontban. 

 

A dokumentumok egy példánya a vezetői irodákban, egy példánya a nevelőtestületi szobákban, 

és egy példánya az intézményekben a központi szülői faliújságokon kerül elhelyezésre.  

 

Az óvodák és az iskolák eredményességét, személyi feltételeit, induló gyermekcsoportjait, osztá-

lyait bemutató különös közzétételi listát a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegy-

ségek vezetői készítik el. Felülvizsgálata, módosítása nevelési évenként/ tanévenként kötelező: az 

éves intézményi munkaterv elfogadását követő 10 munkanapon belül, továbbá nevelési év/ tanév 

közben történő, a lista adattartalmát érintő változás esetén, a változást követő 10 munkanapon be-

lül. Az adatok frissítéséért a tagóvoda-vezetők felelnek. A különös közzétételi lista nyomtatott 

formában, az intézményekben, a helyben szokásos módon kerül kihelyezésre. 

 

Az intézményi alapdokumentumok és a különös közzétételi lista az intézmény honlapján is elér-

hető. A honlap karbantartásáért, frissítéséért az intézményvezető felel. 

 

A fentebb felsorolt dokumentumok nyilvánosak, minden tanuló számára hozzáférhetőek. Ezek 

egy-egy példánya megtalálható a székhelyintézmény 

- titkárságán 

- irattárában 

- könyvtárában. 
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14.A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendje 
 

A kapcsolattartás rendjét, formáját, a vezetők közötti feladatmegosztást és a szervezeti egységek 

kapcsolattartásának rendjét e szabályzat 2. és 4. valamint a 6. 7. és 8. fejezeti rögzítik. 

 

 

15.Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályozta-

tása esetére a helyettesítés rendje 
 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető vagy intéz-

ményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

Az intézmény vezetőinek, az intézményegységek, tagintézmények vezetőinek a munkaidő beosz-

tását úgy kell kialakítani, hogy az intézmény nyitva tartása alatt tartózkodjon az épületben felelős 

vezető. A helyettesítő vezetők munkajogi kérdések kivételével döntenek aktuális kérdésekben. 

Döntéseikről értesítik az iskola igazgatóját munkába állásakor. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, 

vagy helyettese akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák: 

• ha egyértelművé válik, hogy az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket 

akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a 

vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia, 

• ha egyértelművé válik, hogy az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes 

feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt 

nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a jelen szabályzat 

8.3. pontjában rögzített helyettesítési rend szerint kell ellátni. 

 

 

 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  104 

 
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó általános előírások 
 

• A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedé-

seket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett. 

• A helyettesek csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek, ha-

laszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírás-

ban felhatalmazást kaptak. 

•  A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 
Az intézményvezető tervezett tartós távolléte esetén (szabadság), valamint nem várható - egy 

hétnél hosszabb távolléte esetén – teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben 

ad felhatalmazást. 

Az intézményegységek, tagintézmények vezetőinek helyettesítési rendjét e dokumentum 8.3. 

pontja szabályozza. 
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16.A vezetők és az óvodai, iskolai szülői szervezetet (közösség) közöt-

ti kapcsolattartás formája 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolaszék, az óvoda-

szék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) kö-

zötti kapcsolattartás rendjét. 

 

16.1.A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szerve-

zetet hozhatnak létre. 
 

A szülői szervezetekkel az intézményvezetés részéről a főigazgató tartja folyamatosan a kapcso-

latot. Ezt a hatáskört indokolt esetben átruházhatja a helyetteseire. A tagintézmények vonatkozá-

sában ezt a jogkört a tagintézmény-vezetők és helyetteseik gyakorolják. Az osztály- szülői mun-

kaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat közvetlenül, vagy az osztályfőnö-

kökön, csoportvezetőkön, tanszakvezetőkön keresztül juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

 

Az intézményi szülői közösség vezetője meghívást kap az iskolatanács üléseire, részt vesz a szü-

lői, tanulói panaszok kivizsgálásában. Minden pedagógus kiemelt feladata a szülők részletes tájé-

koztatása gyermekük iskolai tevékenységéről, eredményeiről. A tájékoztatás rendszeres, negyed-

évenként, írásban történik. A szülőkkel való kapcsolattartás rendjét az iskola Minőségfejlesztési 

Programja határozza meg. A programban leírtak megvalósulásáért az igazgató és a minőségügyi 

vezető – a leírt partnerkapcsolatok, partneri igény- és elégedettségmérések megvalósulása, fej-

lesztési tervei-, valamint a gyermek- és tanulói csoportok pedagógus vezetői – tevékenységi terü-

letükön- felelősek. A szülőket azonnal tájékoztatni kell gyermekük betegsége, igazolatlan hiány-

zása, súlyos fegyelmi vétsége esetén. A tájékoztatást dokumentálni kell. A tanév kezdetekor szü-

lői értekezletet tartunk, melyen ismertetjük az intézményi alapdokumentumok szülőket, gyerme-

keket/ tanulókat érintő fejezeteit. A fogadóórák havonta rendszeresek, de alkalmazkodunk a szü-

lők elfoglaltságához is, egyéni megbeszélt időpontokban is felkereshetik a pedagógusokat. 

 

A szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjaihoz, 

amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 
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Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezet véleményének (egyetértésének) kikérése 

jogszabály alapján kötelező, a vezető az írásos előterjesztést a döntést megelőző 15 nappal ko-

rábban adja át a szülői szervezet vezetőjének. A vélemény kialakítására a szülők közösségének 

általában 7 nap áll rendelkezésre. 

 

Az intézményvezetőnek biztosítania kell, hogy a szülői szervezet: 

- az óvodai nevelési év/ tanév helyi rendjét annak elfogadása előtt véleményezze. A véle-

ményalkotásra legalább 5 munkanapot kell biztosítani. 

- véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejé-

nek és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 munkanapot kell bizto-

sítani. 

- véleményezhesse a szülőket érintő anyagi kiadásokkal járó elképzeléseket. 

- véleményt nyilváníthasson az intézményátszervezést illetően. 

 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

 

A tagintézményi (beleértve a művészetoktatási intézményegységet és a székhelyintézményt is) 

szülői szervezetekkel való kapcsolattartásra is a fentebb leírtak érvényesek. 
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17.A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, to-

vábbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezések 
 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe tarto-

zó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó ren-

delkezéseket. 

 

Az intézmény a közoktatásról szóló törvény 57. § (4) bekezdésének figyelembe vételével szabá-

lyozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Ezt részletesen a jelen szabályzat 4. pontja 

taglalja. 

 

17.1.A nevelőtestület és működési rendje 

 

A nevelőtestület 
 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a 

közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja 

minden pedagógus-munkakört betöltő – határozatlan, ill. határozott időre kinevezett – közalkal-

mazott, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő egyetemi vagy főiskolai végzettsé-

gű közalkalmazott. 
 

A nevelőtestület feladata és jogai 
 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai/nevelési program létrehozása és egységes 

megvalósítása - ezáltal a gyermekek/tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a 

komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendel-

kezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diák-

önkormányzat működésével kapcsolatban. 
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A nevelőtestület döntési jogköre 

o a nevelési/pedagógiai program elfogadása, 

o az SZMSZ és a házirend elfogadása, 

o az intézményi minőségirányítási program elfogadásának tekintetében: az 

intézményben vezetői feladatot ellátók és a pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés 

rendjét illetően, továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusának, 

módszereinek meghatározásában; 

o a nevelési év/tanév munkatervének jóváhagyása, 

o átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

o a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

o az intézményvezetői és intézményegység-vezetői programok szakmai 

véleményezése, 

o a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

o a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

o saját feladatainak és jogainak részleges átruházása 

o jogszabályokban meghatározott más ügyekben. 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, ame-

lyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

Véleménynyilvánítási jogköre 

o a nevelési/pedagógiai program elfogadása, 

o nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

o a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,  

o az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

o az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

o az intézmény költségvetésében szakmai célra rendelkezésre álló pénzeszközök    

felhasználásának megszervezésében,  

o az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

o az intézményvezetői programok szakmai véleményezése; 

o szakmai anyagok véleményezése; 

o az intézményről készült publikációk véleményezése. 

o az iskolai felvételi követelmények meghatározásnál, 

o más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 
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A nevelőtestület értekezletei 
 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében minimum négy értekezleteket tart a tanév során. 

Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók - isko-

laszék, diákönkormányzat, stb. - képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe 

tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óra-

adó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.  
 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak 

o tanévnyitó értekezlet, 

o félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

o őszi nevelési értekezlet, 

o tavaszi nevelési értekezlet, 

o félévzáró értekezlet, 

o tanévzáró értekezlet. 

 

Az óvodában egy nevelési évben maximum 5, az iskolákban maximum 4 nevelésnélküli/ tanítás-

nélküli munkanap igénybe vehető nevelőtestületi értekezletek megtartására, a szülői szervezet 

egyetértésével,  megfelelő tájékoztatásával, valamint az arra igényt tartó gyermekek elhelyezésé-

vel a társóvodában. 

  

Az éves munkaterv elfogadását követően a nevelőtestületi értekezletek időpontját és a nevelés-

nélküli munkanapok időpontját valamint felhasználását a különös közzétételi listában nyilvános-

ságra kell hozni. Felelősei a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetői. 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közal-

kalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja.  

 

A nevelőtestület döntései és határozatai 
 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivéte-

lével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A sza-

vazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 
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A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. 

A jegyzőkönyvet az intézményegység-vezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő 

tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, hatá-

rozati formában.  

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatok átruházása 

 
Az óvodai felvételi eljárásban, amennyiben a jelentkező gyermekek száma meghaladja a férőhe-

lyek számát, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság tesz javaslatot a felvételre. 

A szülő által benyújtott felülbírálati kérelem tárgyában a nevelőtestület jogosult kivizsgálni az 

ügyet. 

Az intézmény minőségfejlesztési feladatainak ellátására minőségfejlesztési team hozható létre. A 

feladatok ellátásáról a megbízott beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény vezetőjének 

(a megbízott személy megnevezése az éves intézményi munkaterv feladat-ellátási/felelősi fejeze-

tében kerül rögzítésre). 
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18.A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a 

gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást 

biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 
 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, for-

máját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi ellá-

tást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

 

18.1.Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

 

 A külső kapcsolatok célja, formája és módja 
 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi- és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. A külső kapcsolatok általános vezetője és 

felelőse az igazgató. 

 

A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres 

személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival - meghívás 

vagy egyéb értesítés alapján.  

 
Az iskola külső kapcsolatait a minőségirányítási program tartalmazza részletesen. Meghatározza 

a partnerazonosítás folyamatát és időpontjait, a partnerekkel történő kapcsolattartás részletes 

formáit, felelőseit, a partneri igény- és elégedettségmérések időpontjait, módszereit és eszközeit, 

felelőseit, tartalmazza a partnerlistát. 

 

A kapcsolattartás formái és módjai 

o közös értekezletek tartása 

o szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel 

o módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása 

o közös ünnepélyek rendezése 

o intézményi rendezvények látogatása 

o hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 
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18.1.1.Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart szá-

mos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti a közös fenntartásban működő intézményekhez és 

szervezetekhez. 
 

Az intézmény a következő szervezetekkel áll kapcsolatban: 

o a fenntartó önkormányzatokkal, 

o a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, 

o a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

o nevelési tanácsadó szolgálattal és a szakszolgálattal, 

o a művelődési házzal és a könyvtárral 

o az alapszolgáltatási központtal, 

o a történelmi egyházak szervezeteivel, 

o az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

o a település egyéb lakosaival, 

o Oktatási Hivatallal,  
o középiskolákkal, 

o szakértői és rehabilitációs bizottsággal,  

o városi uszodával,  

o sportegyesülettel, 

o egyéb szervezetekkel: 

 

A gyermekvédelmi hatóságokkal és a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot a gyermekvédelmi 

felelősök tartják. A szolgálat munkájáról tájékoztatják a pedagógusokat és szülőket. 

 

18.1.2.Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

A fenntartóval való kapcsolat 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

• az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,  

• az intézmény tevékenységi körének módosítására,  

• az intézmény nevének megállapítására, az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysé-

gére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre 

stb.),  
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• az intézmény ellenőrzésére: 

- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

- szakmai munka eredményessége tekintetében, 

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

• az intézményben folyó szakmai munka ellenőrzése közoktatási szakértő bevonásával, 

• a magasabb vezető teljesítményértékelése. 

 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti az intézményi SZMSZ jóváhagyása és módosítása, a 

nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében. 

 
A fenntartóval való kapcsolattartás formái 
 

• szóbeli tájékoztatás adása,  

• írásbeli beszámoló adása,  

• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,  

• a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,  

• speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

18.1.3.Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű kapcsolatot 

alakíthat ki. Formái rendezvények, versenyek. A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jelle-

gétől függően alakulhat. A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymás-

nak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan va-

gyontárgyaik használatba adásakor. 

 

18.1.4.Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támoga-

tó megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, a támogatással megvalósítan-

dó elképzeléséről, és annak előnyeiről. Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználá-

sáról olyan nyilvántartást vezet, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége 

stb. egyértelműen megállapítható, a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 
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18.1.5.A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó felada-

tot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a 

gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 

tudja megszüntetni. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szüksé-

gesnek látja, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, le-

hetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

18.1.6.Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző. A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve 

más jellegű programokban jelenik meg. 
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19.Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásá-

val kapcsolatos feladatok 
 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések 

rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 

 

19.1.Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 
A hagyományápolás célja és külsőségei 

 

A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok köz-

vetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folyto-

nosságot teremt a gyermekintézményeink mindennapi életében. Intézményünk tudatosan ápolja, 

őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. 

 

Az intézményegységek eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 

iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessé-

ge. Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a ko-

rábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.  

 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi 

rendezvényekre való színvonalas felkészítés és felkészülés - a képességeket és a rátermettséget 

figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt. 

 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezése rendezése és megtartása a gyermekek/tanulók nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.  

 

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálást, a 

közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata és kötelessége. 
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Intézményi szintű ünnepélyek 

      - Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, 

      - Október 23-a, a köztársaság kikiáltásának évfordulója, 

     - október 6-a, nemzeti emléknap, 
 

Az intézmény hagyományos rendezvényei 

Az iskola névadójának személyével kapcsolatos rendezvények: 

• Megyei és regionális szintű tanulmányi és művészeti versenyek 

• Közoktatási konferencia 
 

Egyéb rendezvények: 

• tanévnyitó ünnepély, 

• tanévzáró ünnepély, 

• ballagási ünnepély, 

• karácsonyi ünnepély, 

• farsangi bál, 

• gyermeknap, 

Az iskolai ünnepélyeken kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell 

megjelenniük kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy 

követésre méltó személyei iránt.  

Az ünnepi egyenruha a lányok részére sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz; a fiúk részére sö-

tét nadrág, fehér ing. 

A pedagógusok öltözete is az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözék. sötétkék vagy fekete szok-

nya/nadrág, fehér blúz/ing. 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 

hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.  

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A 

hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, egyéb kulturális versenyek, egyéb sport 

versenyek, egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat te-

remtsen, és gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  117 

 

20.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi felügyelet 

és ellátás rendjét. 

 

Az intézmény a fenntartó és a házi gyermekorvosi, iskolaorvos szolgálat közötti megállapodása 

alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként biztosítja az óvodások és a tanulók rendsze-

res egészségügyi felügyeletét.  

 

Az egészségügyi ellátást biztosító gyermekorvos munkatervet készít, a védőnőkön keresztül tartja 

a kapcsolatot az iskola vezetőségével. Előre ütemezve végzi a szűrővizsgálatokat,a védőoltásokat. 

 

A gyermekorvosi, háziorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a 

tanulók. Ezen túlmenően a védőnők fogadják a gyerekeket egészségügyi problémáikkal. A tanu-

lók és az óvodás gyermekek félévente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. 

 

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és szű-

rővizsgálatokat tartalmaz.  

 

A Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a kötelező szűréseit és vizsgálatait 

megbízási szerződések alapján végezteti.  

 

A szűrővizsgálatok tanítási időben a pedagógus vagy a pedagógiai asszisztens felügyelete mellett 

történnek. 

 

Az intézmény felnőtt dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló törvény ke-

retében ügyeletes orvosi ellátást biztosít. Ő végzi el a törvényben előírt rendszeres szűréseket is. 

 

Ha gyermeknek/tanulónak, vagy dolgozónak az iskolában tartózkodása alatt egészségügyi ellátás-

ra van szüksége az ügyeletes vezető intézkedik, a tanulót, dolgozót kísérettel szakorvosi rendelés-

re irányítja, orvost, vagy mentőt hív. Az egészséges életmódra nevelés iskolai feladatait pedagó-

giai programunk tartalmazza. A feladatok megvalósításában az intézmény minden pedagógusa 

részt vesz, az adott intézményegység/tagintézmény vezetője koordinálja és ellenőrzi. Az intéz-

mények területén a dohányzást az intézmény dolgozói és az intézménnyel jogviszonyban nem ál-

ló, az óvoda/iskola területén, rendezvényén tartózkodók részére igazgatói utasítás szabályozza. 
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21.Az intézményi védő, óvó előírások 
 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményi védő, óvó előírásokat. 

 

21.1.A gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje 

Teendőinket meghatározza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolodó jogszabályok, valamint a fenntartóink 

Esélyegyenlőségi Terve. Ennek felelősségteljes ellátásáért a feladatellátási helyek vezetői 

felelnek, munkájukat az erre a feladatra megbízott gyermekvédelmi felelősök segítik. 

Elérhetőségük a csoportok faliújságokon és a központi faliújságokon (hírdetőtáblákon) 

megtekinthető. 

 

Célunk: 

− a gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény lehetőségeihez 

mérten.  

− esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyerekek 

számára. 

 

A csoportvezető óvónők, osztályfőnökök, tanszakvezetők feladatai: 

− Az óvodába/iskolába, művészetoktatási intézménybe járó gyermekek szociális, 

szociokultúrális családi hátterének megismerése. 

− Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

− Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek. 

− A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált 

fejlesztése. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

− Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele. 

− Anyagi gondokkal küzdő családok támogatására a feladatellátási helyek vezetőinek 

tájékoztatása a térítési díj csökkentése érdekében,  

− Felterjesztés segélyre. 

− Nyilvántartás vezetése. 
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A feladatellátási helyek vezetőinek feladatai 

− Kapcsolattartás a jegyzővel, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nyilvántartásának vonatkozásában. 

− A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten, továbbképzések 

támogatása a speciális nevelési feladat szakszerű ellátása végett. 

− Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

− A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. 

− Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

− Étkezési kedvezmények meghatározása, a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeletnek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

 

 

A hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítésének formái: 

− Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről. 

− Kedvezményes étkezési díj biztosítása: 

− A törvényi rendelkezéseknek megfelelően normatív állami támogatás, 

− Az önkormányzat tandíj és térítési díj rendeletének megfelelően az igazolt jövedelem 

alapján. 

− A feladatellátási helyek alapítványainak támogatásával az egyébként önköltséges szolgáltatás 

finanszírozása a kisgyermek részére. 

− A szülők által ajándékozásra behozott gyermekruhák elajándékozása a rászoruló családoknak. 

 

21.2.Általános előírások 

 

21.2.1.Balesetvédelmi oktatás 

 

Az óvodában az óvónők a belépéskor, az iskolában és az alapfokú művészetoktatási intézmény-

ben az osztályfőnökök az első tanítási napon balesetvédelmi oktatásban részesítik a gyermeke-

ket/tanulókat. Témák: 

• Helyes közlekedés az utcán. 

• Baleseti veszélyforrások az iskolában. 

• Védekezés a balesetek ellen. 
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• Mi a teendő baleset esetén 

• Az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás. 

• A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások. 

• A tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása, ismertetése. 

 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek/ tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

kell ismertetni. A balesetvédelmi oktatás tényét (tartalmát és időpontját) dokumentálni kell. Az 

iskolákban az osztály- illetve foglalkozási-naplókban kell rögzíteni. A tanulók a jelenléti ív alá-

írásával igazolják az oktatáson történt részvételüket. 

 

Tanév közben új foglalkozás-típus első óráján, intézményen kívül szervezett programok előtt is 

balesetvédelmi oktatást kell tartani a tanulóknak, felhívni figyelmüket a balesetveszélyre. A bal-

esetvédelmi oktatást dokumentálni kell. (csoportnapló, szakköri napló, külön jegyzőkönyv, vala-

mint a tanulók által aláírt jelenléti ív) 

 

Az óvodák és iskolák házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket 

a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

21.2.2.Tantárgyakkal kapcsolatos balesetek 

Az iskolákban testnevelés, technika-háztartástan, fizika, kémia és informatika órákon, továbbá a 

művészetoktatási intézményben a képzőművészeti-, zene- és néptánc-órákon a tanév elején a tan-

tárggyal kapcsolatos baleseti veszélyekről tájékoztatni kell a tanulókat. Ennek időpontját a napló-

ban rögzíteni kell. Minden - fenti tantárgyat tanító - szaktanárnak rendelkeznie erre vonatkozó 

írásos balesetvédelmi anyaggal. 

 

21.2.3.Tanítási szünetekre balesetvédelmi oktatás 

A téli, tavaszi és nyári szünetek előtti héten megismételjük az oktatást az évszak adta veszélyfor-

rások előtérbe helyezésével.  

 

21.2.4.Tanulmányi kirándulások előtti balesetvédelmi oktatás 

Tanulmányi kirándulások előtt az osztályfőnöknek/szervező pedagógusnak balesetvédelmi okta-

tást kell tartani. Ezt a naplóban is rögzíteni kell.  
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21.2.5.Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor 

A gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket/tanulót ért bármilyen baleset, 

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

 

� a sérült gyermeket/tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, 

illetve gondoskodnia kell a sérült/beteg az orvoshoz történő elszállításáról 

� a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 

� minden gyermek- és tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az adott 

feladat-ellátási hely vezetőjének, aki ezt követően értesíti a szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló intézményegység vezetőjét és az intézmény főigazgatóját. 

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. 

 

A balesetet szenvedett gyermeket/tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

Az iskolában történt mindenféle balesetről, sérülésről feljegyzést kell készíteni, és ki kell vizs-

gálni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerül-

hető a baleset.  

 

A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek meg-

előzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

21.2.6.A gyermek/tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabály 

alapján 

 

Az intézményben (adott feladat-ellátási helyen) történt baleseteket a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően jegyzőkönyvezni, kivizsgálni kell és jelenteni a felettes szerveknek. A balesetet 

szenvedett tanuló gyors és szakszerű ellátásáról a foglalkozást tartó pedagógus, illetve az ügyele-

tes nevelő gondoskodik. A balesetet a feladat-ellátási hely vezetője az intézményegység vezető-

jével vizsgálja ki, majd intézkedik az ismétlődés megakadályozása érdekében. 
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Ha bármilyen okból 3 napon túl gyógyuló baleset következett be az óvodában/iskolában, a 

balesetet a felügyelő vagy órát tartó pedagógusnak jelenteni kell a feladat-ellátási hely 

vezetőjének, aki jelenti ezt az intézményegység vezetőjének és a munkavédelmi felelősnek. A 

baleset körülményeit haladéktalanul ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni 5 

példányban. A jegyzőkönyv 1 példányát a tanulónak kell adni. 

 

A súlyos balesetet az intézménynek telefonon, személyesen, vagy telefaxon azonnal jelenteni kell 

a fenntartónak. Súlyos az a baleset, amely halálos, életveszélyes, az érzékelő-képesség, 

beszélőképesség elvesztését okozza, vagy torzulást, bénulást, csonkulást eredményez. 

 

Az intézményvezetés lehetővé teszi a balesetek kivizsgálást a szülői szervezet és a DÖK részére. 
 

21.2.7.Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Az óvodák és az iskolák működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan elő-

re nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve 

az intézményegységek óvodásainak/tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, vala-

mint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 

- a tűz, 

- a robbanással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben az intézmény bármely óvodásának/tanulójának vagy dolgozójának az óvoda/iskola 

épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló 

tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményegység vezetőjével, illetve vala-

mely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíteni kell az operatív 

igazgatóhelyettest és az intézményigazgatót. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• Feladat-ellátási helyek-vezetői és helyetteseik 

• Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetői  

• főigazgató, 

• gazdasági főigazgató-helyettes 

• munkavédelmi felelős. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

• a fenntartókat, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

 

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szaggatott csen-

getés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett 

épület kiürítéséhez. A gyermek/tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv" alapján kell elhagyniuk az 

épületet. 

 

A tanév első hetében az iskolában a tűzriadó terv végrehajtását, az épület kiürítését gyakorolni 

kell. A tűzriadó tervről a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős jegyzőkönyvet készít, melyet az 

adott feladat-ellátási hely vezetője igazgatója hitelesít. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 

Az épületből minden gyermeknek/tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó ne-

velőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

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

segíteni kell. A gyermekeket/tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre 

történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

 

Az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a veszélyez-

tetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az aláb-

bi feladatokról: 

 

• a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételétől, 

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, 

stb.) fogadásáról. 
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Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét a feladat-ellátási hely illetve 

az intézményegység vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiak-

ról: 

 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

• az épület kiürítéséről 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a szerv illetékes 

vezetőjének igénye szerint kell intézkednie a feladat-ellátási hely illetve az intézmény vezetőjé-

nek. Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles 

betartani. 
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22.A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

22.1.Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 

22.1.1. Az épület rendje 

Az épületek főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell elhe-

lyezni. Az épületek lobogózása a feladat-ellátási helyek vezetőinek a feladata. 

 

Az adott feladat-ellátási hely teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden 

személy köteles: 

 

� A közösségi tulajdont védeni. 

� A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

� Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni. 

� Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

� A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

� A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

22.1.2.Biztonsági rendszabályok 

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott csoportszo-

bákat, tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket.  

 

A gazdasági főigazgató-helyettes feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és a kapuk zárva legye-

nek, hogy illetéktelen személyek azokon át ne juthassanak az intézmények területére. Gondosko-

dik továbbá a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a portára, a nevelői szobákba, il-

letve a gazdasági irodába kell leadni. 

 

Az osztálytermeket az utolsó órát tartó nevelő, szaktanár, vagy az általa megbízott tanuló zárja 

be. A tantermek zárását tanítási idő után az intézményegység-vezető, az épület nyitvatartási ideje 

után a takarítók és a karbantartó ellenőrzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezések 

áramtalanítása is. 

 

Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli, értékéről köteles elszámolni. A könyvtár kulcsának 

megőrzése is az ő feladata. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak a tanulók.  
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22.1.3.A látogatás rendje 

Idegenek az épületbe csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be. A látogató 

köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben tartózkodás várható 

időtartamát. A portás mindenkit felkísér az épületbe.  

A szülők gyermeküket az óvoda/iskola aulájában várják, bent tartózkodásuk ideje alatt – és isko-

lai rendezvényeken – be kell tartaniuk az intézmény házirendjét. 
 

22.1.4.Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje 

A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek 

egyik fő formája az ingatlanvagyon bérbeadása.  

 

Az intézményegységek helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti 

az alapfeladatok ellátást – az intézményegység-vezetők döntenek. 

 

Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetés-

szerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. A bérleti díjak az intézmény Önkölt-

ség számítási szabályzata szerint kerülnek megállapításra. A terembérlőnek a bérbeadásra kijelölt 

termet a gondnok, vagy a karbantartó nyitja ki a bérleti szerződésben megjelölt időtartamra. 

 

22.2.A helyiségek és berendezésük használati rendje 

22.2.1.Az alkalmazottak helyiséghasználata 

Az intézmény dolgozói saját munkahelyüket, valamint a közös helyiségeket az intézmény nyitva 

tartási ideje alatt használhatják. A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor 

és olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az in-

tézmény egyéb feladatainak ellátását.  

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyi-

ségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. Munkaszüneti napon, tanítási szünetben a feladat-ellátási helyek vezetői gondos-

kodnak a nyitásról és zárásról. A helyiségekből leltározott tárgyakat csak az ügyeletes vezető en-

gedélyével szabad átvinni más helyiségbe. A használat befejeztével az átvivő gondoskodik a visz-

szavitelről, erről értesíti az ügyeletes vezetőt. Az intézmény területére gépkocsival csak a feladat-

ellátási helyek vezetőinek engedéllyel lehet behajtani. A pedagógiai munkához közvetlenül nem 

kapcsolódó helyiségek – műhely, konyha, raktárak – megfelelő használatáért a gazdasági vezető 

felelős. 
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22.2.2.A tanulók helyiséghasználata 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is 

csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a 

terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak - kizárólag a szaktanárok jelenlétében. A 

szertáros feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpontban is 

lehetnek a szaktanteremben. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy 

engedélyezett program keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával. 

 

A DÖK számára biztosított helység megfelelő használatáért a diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógus a felelős. 
 

22.2.3.A szaktantermek használati rendje 

Az egyes tantermek speciális használati rendjére vonatkozó utasítások a termekben megtekinthe-

tőek, a tanévben itt tartott első foglalkozás alkalmával a foglalkozást tartó nevelő ismerteti a sza-

bályokat – technika tanterem, számítástechnika, kémia, fizika, rajz, ének, idegen nyelvi szaktan-

termek, tornaterem.  

 
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a nyelvi laboratóriumban, az informa-

tika teremben, a tanműhelyben, tankonyhában - jól látható helyen - külön helyiség-használati 

rendet kell kifüggeszteni. 

 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és a intézményegység-vezető 

hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következőket tartalmazza: 

 

• a szaktanterem típusa, neve, 

• terem felelősének neve és beosztása, 

• helyiségben tartózkodás rendje, 

•  használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

•  berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, nyelvi labor, 

tanműhely, stb.) használatához. 
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22.2.4.A berendezések használata 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a 

teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) 

másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus, osztályfőnök) engedé-

lyéhez kötött. A használat befejeztével az át/kivitelt engedélyező (elrendelő) nevelő gondoskodik 

a visszavitelről. 

 

A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus be-

rendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Az eszközök szakszerű 

használatát a tanulókkal ismertetni kell az első foglalkozás alkalmával. A tanév eső napján, a 

munkavédelmi és balesetvédelmi oktatáson ezekre az eszközökre is ki kell térni.  

 

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elis-

mervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gazdasági vezető együttes aláírá-

sával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két pél-

dányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába kell leadni és iktatni, má-

sik példánya az intézményegység-vezetőnél marad.  

 

A gyermekek/tanulók, dolgozók több napra az iskolába hozott saját eszközeit az iskolatitkárnak 

(ügyviteli dolgozónak, feladat-ellátási hely vezetőjének) kell bejelenteni és bemutatni, aki a leg-

fontosabb adatokat nyilvántartásban rögzíti (név, eszköz, bevitel dátuma, elvitel időpontja, ezt az 

eszköz tulajdonosa aláírásával igazolja).  

 

Az iskolába behozott tárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. A dolgozók és a tanulók 

értékes tárgyaikat az iskolatitkár (ügyviteli dolgozó) irodájában vagy a nevelői szobában adhatják 

le. A leadott tárgyról elismervényt kell adni (név, tárgy, átvétel dátuma, elvitel időpontja). Eze-

kért a tárgyakért az iskola felelősséget vállal.  
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22.2.5.Karbantartás és kártérítés 

A karbantartók felelősek a csoportszobák, tantermek, szaktantermek, előadók, laboratóriumok, 

tornatermek és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért. 
 

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles az intézményvezetők, illetve a gazda-

sági vezető tudomására hozni. A hibás eszközöket a feladat-ellátási helyek vezetőinek be kell je-

lenteni, illetve az ügyviteli dolgozónak le kell adni a hiba megjelölésével. A javításról (javíttatás-

ról) a helyi vezető intézkedik. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alap-

ján selejtezni kell. 
 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt 

értesíteni. A gazdasági igazgatóhelyettes feladata a kár felmérése, és a kártérítés a szülővel, 

gondviselővel történő rendeztetése. 
 

A tanulói kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a kár-

okozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egy havi összegének ötven százaléka 

maximum, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb 

munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összege 

maximálisan. A károkozás értéke a mindenkori amortizált érték.  

 

Az intézmény a gyermeknek, tanulónak a jogviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkessé-

gére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-

könyvének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény felelőssége 

alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 
 

22.2.6.A közös terek használata 

A közös terek használatáról, és a más intézményegységekben nyert terek használásáról az igazga-

tói értekezleteken történt egyeztetések után, az Igazgatótanács állásfoglalása alapján az intéz-

ményigazgató dönt.  

Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellené-

ben, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban előírtak figyelem-

bevételével.  

Az intézményegységek házirendjei tartalmazzák a használatukban lévő létesítmények és helyisé-

gek használati rendjét. 
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23.Külső kapcsolatok 
 

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

letve tagja szakmai egyesületeknek. 

  

Az intézményigazgató és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézménnyel kapcsolatban 

álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.  

 

 

24.Tanulói jogok és kötelezettségek  
 
 

24.1.A tanulói jogviszony keletkezése 

A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozással jön létre. A tanulók felvételéről az iskola 

igazgatója dönt. Az első osztályosok beiratkozásának időpontja a tanév rendjében meghatározot-

tak szerint történik. A tanév közben érkező tanulókat lehetőségeink szerint vesszük fel, a szabad 

férőhelyek függvényében. 

 
 

24.2.A felvételi kérelmek elbírálásának rendje 

Fel kell venni az iskola körzetében lakó tanulót, a gyámhatóság javaslatára jelentkező tanulót. 

Túljelentkezés esetében az első osztályosok felvételekor a jogszabályok szerint járunk el. A tanu-

lók osztályba sorolását – ott ahol párhuzamos osztályok működnek – a felvételi bizottság javasol-

ja, melynek tagjai: az alsós szakmai vezető, a feladat-ellátási hely vezetője és az első osztályok 

tanítói.  
 

24.3.A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanuló jogviszony a 8. osztály befejezésekor, kiiratkozáskor, a szülő írásbeli nyilat-

kozata alapján, illetve ha a tanulót másik iskola átvette. A jogviszony megszűnését a megfelelő 

dokumentumokban a megszűnés után jelezni kell – beírási napló, törzslap, osztálynapló, szakköri 

naplók. 
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24.4. Tanulói jogok 

Iskolánk tanulóinak joga van az ingyenes oktatásra, az iskola helyiségeinek ingyenes használatá-

ra, képességei szerint felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre, minden-

napi sportolási lehetőségre, napközis, tanulószobai ellátásra, az iskola pedagógiai programjában 

leírt egyéb foglalkozásokon való részvételre. Joga van az egyenlő bánásmódra, sérelme esetén – 

szüleivel is – pedagógusaihoz, igazgatójához fordulhat. A tanulói jogokat a házirend részletesen 

tartalmazza. 

 

24.5.A tanuló tevékenységért járó díjazás szabályai 

A közoktatási törvény rendelkezése alapján: „a tanítási órák keretében, a tanítási folyamat része-

ként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása ese-

tén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 

megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatban kell meghatározni, oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a 

tanulók teljesítményét.” 

Az iskola tanulóinak foglalkoztatása során nyereség nem keletkezik, így az SZMSZ nem szabá-

lyozza.  

 

24.6. Tanulói kötelezettségek 

A tanulók kötelezettségeit jogszabályok és a házirend tartalmazzák. A házirendet minden tanuló-

nak átadjuk beiratkozása alkalmával. Jogaikat és kötelezettségeiket a tanév elején osztályfőnöke-

ik ismertetik, szüleikkel is. A házirend megtekinthető minden  aulában, valamint honlapunkon.  

 

24.7. A tanulók jutalmazási formái 

A tanulók kiemelkedő közösségi és tanulmányi eredményeit rendszeresen jutalmazzuk. A jutal-

mazást az eredmény elérése után legkésőbb egy héten belül kell megvalósítani (kivétel a tanév 

végi dicséretek). A jutalmazás kihirdetési formájáról a jutalmazó dönt – osztályszinten, iskola-

szinten. A jutalmazások szempontjait, részleteit az alsós munkaközösség és az osztályfőnöki 

munkaközösség dolgozza ki, a nevelőtestület hagyja jóvá. A jutalmazási formák: szaktanári di-

cséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, részvétel jutalomkirán-

duláson, Fodor András plakett. A dicséretek mellé az iskola a jutalmazási szempontoknak megfe-

lelően tárgyjutalmat is ad. 
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24.8.A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

Tanulóinkkal szemben kötelezettségeik megszegése esetében az alábbi fegyelmező intézkedése-

ket alkalmazzuk: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazga-

tói intés, igazgatói megrovás. A fegyelmező intézkedések dokumentálása a naplóban és a tanuló 

ellenőrző könyvében történik. Tanulóinkat kötelességeik súlyos megszegése esetében fegyelmi 

büntetésben részesítjük, mely fegyelmi eljárás alapján történik.  

  

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy állás-

pontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességsze-

gést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanu-

lót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt 

minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott 

is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a 

megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. A 

tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait jogszabály határozza meg. 

  

24.9. Tanulói mulasztások igazolása 

A tanulóknak a kötelező, illetve a választott iskolai foglalkozásokról történő hiányzásaikat iga-

zolniuk kell. Igazoltnak kell tekinteni a hiányzást: orvosi igazolás bemutatásával, szülői igazolás 

esetében évente összesen 3 nap esetében, előzetes iskolai engedély adásakor – osztályfőnök ma-

ximum 3 nap, ennél hosszabb időre az igazgató engedheti el a tanulót -, előre nem kiszámítható 

akadályoztatás esetében – közlekedési fennakadás igazolással. A hiányzás igazolásának bemuta-

tása a hiányzás utáni első tanítási napon történik. A tanulói hiányzásokat minden pedagógusnak 

minden foglalkozáson dokumentálni kell. Az igazolt és az igazolatlan hiányzásokat az osztályfő-

nökök havonta – 5-éig -, félévkor és év végén a naplóban összesítik. 

Igazolatlan hiányzás esetében a tanulót fegyelmező elmarasztalásban részesítjük, illetve a jegy-

zőnél eljárást kezdeményezünk – osztályfőnök > ifjúságvédelmei felelős. 
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25.Az iskolai könyvtár működési rendje 
 

Az iskolai könyvtárat térítésmentesen használhatja az intézmény valamennyi tanulója, dolgozója. 

Külön megállapodás, vagy írásbeli intézményvezetői engedély alapján a könyvtárba külsősök is 

beiratkozhatnak. A könyvtárba a beiratkozás folyamatos, a beiratkozottak könyvtárban nyilván-

tartott személyi adataiban bekövetkezett változást a következő kölcsönzés alkalmával be kell je-

lenteni a könyvtárosnak. 

 

A könyvtár és az olvasóterem nyitvatartási ideje általában: hétfőtől – péntekig napi 1-2 óra. Az 

olvasóterem nyitva tartása hétfőtől péntekig igény szerint, pedagógus vagy pedagógiai munkát 

segítő alkalmazott felügyelete mellet folyamatosan biztosított. A tagintézményi könyvtárak nyit-

va tartását, a tagintézmény-vezetők határozzák meg. A könyvtárban a diákoknak lehetőségük van 

ingyenes Internet-használatra, térítés mellett fénymásolásra. Az olvasóteremben elhelyezett napi-

lapok, folyóiratok, lexikonok és egyéb dokumentumok csak helyben használhatók. 

 

Az iskolai könyvtár beszerzéseinek tervezésekor elsődleges szempont a tanulói kötelező olvas-

mányok, a tanuláshoz szükséges segédkönyvek beszerzése. Ezért a könyvtáros a beszerzés terve-

zése előtt írásbeli javaslatot kér a pedagógusoktól, a munkaközösségek vezetőitől. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre: az iskolai könyvtáros folyamatos, tervszerű állományfejlesztést 

végez, melynek meghatározó elemei a tartós tankönyvek, kötelező olvasmányok, segédkönyvek, 

elektronikus ismerethordozók, folyóiratok. A dokumentumokat bevételezi, leltározza, felelős 

használatukért, megőrzésükért.  

 

25.1.A tagintézményi könyvtárak működése 

A könyvtárak gazdálkodása 
 
A feladatok ellátásához szükséges financiális feltételeket a tagintézmény költségvetése biztosítja. 

A fejlesztésre fordítható keret a tagintézményi könyvtáros rendelkezésére áll, az alkalmas arra, 

hogy a folyamatos beszerzés biztosítható legyen. A működéshez szükséges szakmai nyomtatvá-

nyok beszerzése a könyvtáros tanár feladata. A költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtá-

ros tanár a felelős. 
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A tagiskolai könyvtárak feladata 

- a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesítése, 

- a könyvtár pedagógiai programjának megvalósítása 

- a tanulók tankönyvvel való ellátása 

- a tartós tankönyvek kezelése, kölcsönzése 

 

A tagiskolai könyvtárak gyűjtőköre 

Gyarapítás: vásárlás és pályázat útján lehetséges. A vásárlás Könyvtárellátó KHT jegyzéke alap-

ján könyvesboltból, könyvkiadóktól történik.  

 

A dokumentumok állományba vétele: az állományba vétellel egy időben tulajdonbélyegzővel, lel-

tári számmal, raktári jellel ellátja a könyvtáros.  

 

A könyvek elhelyezése a tagintézményi könyvtári térben szabad polcon, olvasótermi térben, köl-

csönző térben, raktárban történik. 

 

A könyvtár szolgáltatásai, használata: 

Tanítás alatt és tanítási időn kívül biztosítja a gyűjtemény használatát. Használóinak köre: az is-

kola tanulói, tanárai, az iskolával munkaviszonyban álló dolgozók. A szolgáltatást, a használati 

rendet a pedagógiai program és a könyvtárhasználati tanterv határozza meg. A könyvtári rendszer 

által nyújtott lehetőségek figyelembe vétele befolyásolja, gazdagítja. A tagintézményi könyvtár a 

tanítási napokon biztosítja használói számára a könyvtár használat jogát. 

 

Szolgáltatások: 

A könyvtár gyűjteményéhez tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben 

használatát biztosítja. A helyi pedagógiai programban meghatározott könyvtárhasználati órákat 

megtartja a szakmai órák előkészítését, megtartását segíti, az állomány használatát a szakmai ta-

nár rendelkezésére bocsátja. Az olvasószolgálat tájékoztatást tart mind az állományról, irodalom-

kutatást, témafigyelést, tájékoztatást végez. 

 

Könyvtári dokumentumok kölcsönzése: az iskola dolgozói, tanulói részére. Tanulóknak 3 db 

könyvkölcsönzési idő: 3 hét (hosszabbítható). Tanároknak, igény szerinti kötetszám, határidő: a 

tanév. Számítógépes informatikai szolgáltatások AV-, anyagok használatát biztosítani kell. Részt 

vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréken. A tartós tankönyveket beszerzi, 

nyilvántartásba veszi, kölcsönzi. (elkülönítve). 
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 Lehetőséget teremt a könyvtárhasználat, szaktárgyi órák zavartalan megtartására. A szaktanárok 

közösen előkészítik a forrásanyagot, a technikai eszközöket. A könyvtár rendjéért közösen felel-

nek. 

 

A könyvtár információs szolgáltatásai 

− a nevelőtestület tagjait a könyvtáros közvetlenül tájékoztatja az új kiadványokról, az új 

könyvek jegyzékében megjelenő könyvekről, 

− Internet használat. 

 

Személyi feltételek 

A könyvtárosi teendőket a tagintézményekben könyvtáros-tanárok látják el (pedagógus munka-

körben, munkaidő kedvezménnyel) munkaköri leírás alapján. 
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26.Külön jogszabály szerint kötelező és lehetséges szabályozási fel-
adatok 
 

26.1.Adatkezelési szabályzat 

26.1.1.Általános rendelkezések. 

 

Az adatkezelési szabályzat célja: az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartá-

sa, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezek-

kel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 

A szabályzat alapját képező jogszabályok: 

− a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi 

LXIII. Törvény, 

− a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2. számú melléklet-

re, 

− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 83/B-D§-ai és az 5. szá-

mú melléklete, 

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

4.számú melléklete. 

 

A Szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira, minden 

közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekekre, tanulókra.  

 

Ezen szabályzat szerint kell ellátni a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalma-

zott személyi iratainak és adatainak kezelését, továbbá a gyermekek/tanulók adatainak nyilvántar-

tását, továbbítását, kezelését. 

 

A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazott jogviszony megszűnése után, illet-

ve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

 

A gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 

jogviszony fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 
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26.1.2.A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 

Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért: 

 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért felelősséggel 

tartozik: 

− A feladatellátási hely vezetője 

− a teljesítményértékelésben részt vevő vezető 

− a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott (iskolatit-

kár, ügyviteli dolgozó, gazdasági ügyintéző) 

− a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében, 

− az intézményegység-vezetők, a tagintézmény-vezetők felelősek a közalkalmazotti jogvi-

szonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a 

Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve a követelmények ellenőrzéséért. 

 

A főigazgató, a helyettesek és a gazdasági ügyintéző felelősek az illetményszámfejtés körébe tar-

tozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések 

betartásáért. 

 

Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

− név, születési hely és idő, állampolgárság 

− lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám 

Munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

− iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

− munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcso-

latos adatok, 

− alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

− munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

− munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 

és annak jogosultja, 

− szabadság, kiadott szabadság, 
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− alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

− az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

− az alkalmazott munkavállalóval szemben fennálló tartozásai azok jogcímei, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően megegyezik 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörök 

adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti alapnyilvántartás 

vezetése szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatkörök formájában. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott közal-

kalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait. Az in-

tézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, valamint 

a magán- nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az igazgató a gazdasági vezető közreműködé-

sével végzi. A magasabb vezető (főigazgató) tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a mun-

káltatói jogokat gyakorló fenntartó végzi. 

 

Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy  

− a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes fo-

lyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek, 

− személyi iratra csak olyan adat illetve megállapítás kerülhet, amelynek alapja közirat vagy 

a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi 

rendelkezés jogot formál, 

− a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása: 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépen illetve papír alapú adatlapon történik. A szá-

mítógépen vezetett adatokat ki kell nyomtatni. Az iratokat személyügyi iratként kell kezelni. Az 

adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan to-

vábbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. Adattovábbításra az igazgató jogosult. Az illetmény-

számfejtő hely részére történő adattovábbításban az gazdasági vezető illetve gazdasági ügyintéző 

működik közre. 
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A közalkalmazott jogai és kötelezettségei: 

 

A közalkalmazott a saját személyi anyagába korlátozása nélkül betekinthet, azokról másolatot, 

vagy kivonatot kérhet. A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását 

az intézményvezetőjétől kérheti A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltatónak 

átadott bejelentett adatok hitelesek, pontosak aktuálisak legyenek. A közalkalmazott az adataiban 

történt változásokat 8 napon belül köteles írásban bejelenteni. Az intézményvezető 3 napon belül 

köteles intézkedni az aktuális változtatásokról. 

 

Személyi irat 

 

A személyi íratok körébe az alábbiak sorolandók: 

− a személyi anyag iratai, 

− a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

− a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő iratok.(adóbevallás, fize-

tés-letiltás) 

− a közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra beérkezett, valamint az elbírálás során 

keletkezett iratok személyi iratként elkülönítve kell kezelni és iktatni. 

 

A személyi irat kezelése 

 

Az intézményi állományba tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése a sze-

mélyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az intézményi titkárság (tagintézményi 

ügyviteli dolgozók), gazdasági ügyintéző közreműködésével az intézményvezető feladata. 

 

A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény 83/D0.-ában meghatározott személyek: 

− a közalkalmazott felettese, 

− a teljesítményértékelést végző vezető (tagóvoda vezetők) 

− törvényes ellenőrzést végző személy, szerv,  

− fegyelmi eljárást lefolytató testület, vagy személy. 
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26.2.A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeinek megállapítása 

26.2.1.Általános elvek 

 

A nevelési - oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal való közvetlen foglalkozás, pe-

dagógiai fejlesztő tevékenység keretében nyújtott átlagon felüli munkateljesítmény havi rendsze-

rességgel kifizetett minőségi kereset – kiegészítéssel ismerhető el.  
 

Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés a nevelési - oktatási intézményben pedagógus– 

és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére adható. 

 

Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egy tanítási évre szól, de a közalkalmazott ré-

szére több alakalommal is megállapítható. 

 

A kereset-kiegészítés összegét differenciáltan kell odaítélni a munkateljesítménytől függően azzal 

a megkötéssel, hogy egyhavi összege nem lehet kevesebb, a törvényben meghatározott legkisebb 

mértéknél. Felső határát a törvény nem határozza meg, ennek megfelelően akár az illetményalap 

kétszerese, háromszorosa is odaítélhető.  

 

Elvárás, hogy a kereset-kiegészítés ösztönző legyen, de ne a mennyiségi, hanem a minőségi telje-

sítményre ösztönözzön. 

 

A minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés nem jelenthet burkolt fizetésemelést. 

 

26.2.2.Az elosztás szempontjai 

Kereset-kiegészítés állapítható meg annak, aki átlagon felüli munkateljesítménnyel dolgozik és 

legalább egy tevékenységi területen minőségében is értékelhető többletmunkát végez. A differen-

ciálás alapja a munkatevékenység színvonala és az abban megmutatkozó mennyiségi különbsé-

gek (a feladat összetettsége időtartama, az érintett csoport nagysága, az elért eredmények...stb. ) 

 

A kereset-kiegészítés az adott tanév augusztus 16-i közalkalmazotti státuszú, pedagógus munka-

kört ellátó dolgozók között kerül felosztásra. 

 

A bérpótlékban részesülők köre nem lehet több a nevelőtestület létszámának a 60 % -ánál.  
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Nem részesülhet kereset-kiegészítésben az a pedagógus, aki 

− munkája hiányosságaiért írásbeli figyelmeztetést kapott. Ez esetben azonnal elveszíti jogo-

sultságát, és automatikusan kizárja magát a következő évben részesülők köréből is. 

− igazolatlanul távolmaradt munkahelyétől, 

− bármely ok miatt gyakran és tartósan (akár igazoltan is) távol marad munkahelyétől, 

− adminisztrációs tevékenységét felületesen végzi, nem tartja be a határidőket, adminisztráci-

ója jellemzően hanyag 

 

26.2.3.A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elnyerésének kritériumai 

Az részesülhet illetménykiegészítésben, aki három év pedagógiai gyakorlattal és az intézményben 

legalább kettő év aktív, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik illetőleg az adott és az azt 

megelőző évben nem részesült semmiféle fegyelmi büntetésben 

 

Igényli, és rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, ezek eredményei megmutatkoznak munka-

végzésében, a tanultakat kamatoztatja, nevelési értekezleteken, megbeszéléseken megosztja a tan-

testülettel. 

 

Az intézmény életének aktív részese (a szervezési feladatokban való szerepvállalások minősége, 

az éves feladattervben elfogadott programunkon aktív, tevékeny részvétel). Véleményének han-

got ad, pozitív befolyást gyakorol a tantestület szemléletére. Azonosul az iskola nevelésfilozófiá-

jával, és fejlesztő jellegű innovációs törekvései megmutatkoznak mindennapi tevékenységében. 

Ismeri az iskolai dokumentumokat, a benne foglaltakat betartja, és mindennapi gyakorlatában al-

kalmazza. Alkotóan vesz részt az iskolai dokumentumok elkészítésében, a különféle pályázati le-

hetőségek felkutatásában és megírásában.  

 

Példás a munkafegyelme (adminisztratív fegyelem, ügyeleti rend, házirend és nevelőtestületi ha-

tározatok következetes megvalósítása, aktív részvétel a diákönkormányzat munkájában...stb.) 

 

A tanulókhoz, a szülőkhöz, a munkához való viszonya példamutató. 

 

Tanórán kívüli tevékenységet végez, eredményeket tud felmutatni (létszámgyarapodás, élmény-

nyújtás, versenyeredmények, a gyerekek részvételi aktivitása, a munka összetettsége, a tevékeny-

ség gyakorisága, szakköri munka eredményessége, aktivitás, lemorzsolódás, iskolán belüli és kí-

vüli szakmai elismerések, ...stb. )   
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A tehetséggondozásban illetőleg a felzárkóztatásban érzékelhető teljesítmények (versenyeken, 

bemutatókon elért eredmények). Az egyéni képességekhez viszonyított teljesítmény-növekedés 

megítélésének alapja az iskolai mérőlapok, ill. mérőeszközök által mutatott teljesítmények. 

 

Tanórai tevékenysége példamutató (modern pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazása, dif-

ferenciálás, óravezetési eljárások sokszínűsége, alkalmazott munkaformák, kooperatív technikák, 

szemléletesség és szemléltetés, a tananyag újszerű megközelítésére irányuló gyakorlat, a tanuló 

tevékenykedtetés szervezése, IKT-alkalmazása, a tanulási segédeszközök alkalmazásának válto-

zatossága, bemutató órák vállalása és a munkamódszerek megosztása a tantestülettel, szaktárgyi - 

neveléstudományi és módszertani felkészültség) 

 

Az osztályfőnöki munka minőségi ellátása (magatartási, viselkedésbeli javulás, szinten tartás, a 

rendszeres iskolába járás biztosítása, az igazolatlanul hiányzók aránya, fegyelmi vétségek csök-

kentésére irányuló erőfeszítések, eredmények, rendszeres tanórán kívüli osztályprogramok szer-

vezése (osztálykirándulás, anyák napja, színházlátogatás, a diákönkormányzat által szervezett 

rendezvényeken cselekvő, kezdeményező részvétel), fegyelmezett adminisztráció, kapcsolattartás 

az osztályban tanítókkal, a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló törekvések hatékony-

sága. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókból álló, kirívóan magas osztálylétszámú tanulócsopor-

tokban végzett munka, valamint a túlkorosokat felzárkóztató és magatartási zavarokkal küzdő ta-

nulók beilleszkedését segítő tevékenység eredményessége. (az intervenció  hatékonysága a csa-

ládra, a családi házzal való kapcsolattartás gyakorisága, eredményessége, minősége). 

 

A tanulókkal való kapcsolattartás jellemzői: megbecsülés, türelem, tolerancia, szeretet, önállóság-

ra nevelés, egyéni bánásmód, nyíltság, korrektség, következetesség, személyiségi és gyermeki jo-

gok ismerete, tiszteletben tartása. 

 

26.2.4.Címek adományozása 

Az intézményben a tartósan magas színvonalon végzett, illetőleg kiemelkedő munkateljesítmény 

elismeréseként lehetőség van címek (tanácsosi, főtanácsosi, munkatársi és főmunkatársi cím) 

odaítélésére, jutalom megállapítására, illetőleg kitüntetések adományozására. Mindezek azonban 

csak lehetőségek, amelyekhez a szükséges pénzügyi fedezetet helyben kell előteremteni. A címek 

odaítéléséhez szükség van a képviselőtestületek hozzájárulására. 
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26.2.5.A címek, jutalmak, kitüntetések és a keresetkiegészítés odaítélésének szempontjai 

− az éves feladattervben nem szereplő programokban való cselekvő részvétel, 

− a szorgalmi időszakon kívüli, az iskola tanulóival kapcsolatban álló programok szervezé-

se, sikeres lebonyolítása, 

− az iskola egészére irányuló innovációs törekvésekben történő aktív részvétel, 

− a nem szorosan a munkakörébe tartozó iskolai feladatok végrehajtásában való tevékeny 

részvétel és annak minősége, 

− a tantárgyfelosztáson túli felzárkóztató, illetőleg tehetséggondozó foglakozások szervezé-

se, 

− TEAM - munkában való aktív részvétel, 

− területi, megyei versenyek szervezése, lebonyolítása, 

− a tanulók átlagon felüli teljesítményének elősegítése, tanulmányi és sportversenyekre való 

eredményes felkészítés, az intézmény jó hírének keltése. 

 

Illetménykiegészítésben részesülhetnek nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak is. 

 
A címek, jutalmak, kitüntetések és a keresetkiegészítés odaítélésének szempontjait az alábbi táb-

lázat összegzi. Ezek a szempontok az intézményi teljesítményértékelés alapját képezik. 

 

Vezetői értékelés Pedagógusértékelés 

1. Felkészültség, szakmai hitelesség 
2. Tervezés 

• Stratégiai tervezés 
• Emberi erőforrás fejlesztése 
• Vezetői küldetéstudat 

3. Szervezés 
• Munkaszervezés 
• Szervezetépítés 
• Folyamat- és működésszervezés 
• Rendszerszervezés 

4. Igazgatás, irányítás 
5. Döntés 
6. Ellenőrzés, teljesítményértékelés 
7. Munkakörhöz nem tartozó feladatok el-

látása 

1. Felkészültség, szakmai hitelesség 
2. Eredményesség 
3. Tanítási időkereten túli tevékenység 
4. Kreativitás 
5. Pontos munkavégzés 
6. Igényesség 
7. Kapcsolattartás kollégákkal, vezetéssel 
8. Csoport / intézmény ügyeinek intézése 
9. Pontos adminisztráció 
10. Munkakörhöz nem tartozó feladatok 
11. Jogszabályismeret 
12. Döntésképesség, konfliktuskezelés 
13. Kommunikációs készség 

A közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése kötelezővé tette a pedagógusok teljesítményértéke-

lésének beemelését a keresetkiegészítés szempontjai közé. 
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26.3.Az államháztartás rendjéről szóló kormányrendelet előírásai 

26.3.1.A FEUVE rendszer 

Az államháztartási kormányrendelet 145/A § (5) bekezdése kötelezővé teszi a szabálytalanságok 

kezelése eljárásrendjének beemelését a szervezeti és működési szabályzatba. Ez jelen szabályzat 

3. számú mellékletét képezi. 

 

Az eljárás célja, hogy a többcélú intézmény működése során keletkező problémajelzések, vala-

mint az intézményt érintő külső és belső mérések, belső értékelések eredményei alapján észlelt 

hiányosságok, hibák, nem-megfelelőségek megszűnjenek, a szükséges javító, fejlesztő, megelőző 

tevékenységek megtörténjenek. Az eljárás hatálya kiterjed az intézmény teljes működésére. 
 

Fogalom meghatározások: 
 

MŰKÖDÉSI PROBLÉMA: az intézményi folyamatok (tevékenységek) során észlelt jelenség, amely 

megakadályozza, nehezíti, lehetetlenné teszi a Pedagógiai Programban vagy a Minőségügyi Sza-

bályzatban felvállalt intézményi célok elérését. 

 

NEM-MEGFELELŐSÉG: A Minőségügyi Szabályzatban, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentu-

mokban rögzített előírásoktól való eltérés. 

 

HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG: az a tervszerűen irányított tevékenység, melynek célja a minőség-

ügyi rendszerben szabályozott folyamatokban bekövetkezett nem-megfelelőségek kiváltó okainak 

megszüntetése, azok ismételt bekövetkezésének megakadályozása. 

 

FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG: az a tervszerűen irányított tevékenység, melynek célja az intézmény-

ben folyó oktató-nevelőmunkával és az egyéb kisegítő tevékenységgel kapcsolatban észlelt hiá-

nyosságok, működési rendellenességek csökkentése, kiváltó okainak megszüntetése, ismételt elő-

fordulásának megakadályozása. 

 

MEGELŐZŐ FEJLESZTÉS: olyan elemező és fejlesztő tevékenység, amelynek célja, hogy az intéz-

ményi működés egyes területein bekövetkezett nem-megfelelőségek, működési problémák általá-

nosítása, okainak elemzése révén elkerülje ugyanazon hibák ismételt, vagy más területen történő 

bekövetkezését. 

 

 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  145 

 

26.3.1.1 Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Ámr.) 145/A. § (5) bekezdése alapján a Fodor András Általános iskola, Óvoda, Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 

Intézmény (továbbiakban: FIÓ) Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogkörömben 

eljárva a FIÓ tevékenysége során előforduló szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az 

alábbiak szerint állapítom meg: 

 

26.3.1.1.1.A szabálytalanságok kezelésének célja, az eljárásrend hatálya 

 

Az eljárásrend célja, hogy hozzájáruljon a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 

előírások megszegéséből adódó szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, illetőleg a 

szabálytalanságok ismételt előfordulásának megelőzéséhez, valamint, hogy a szabálytalanság 

esetleges előfordulása esetére meghatározza azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, 

módszereket, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hiányossá-

gok pótlása, a hibák, tévedések kijavítása, a felelősség megállapítása és a szükséges intézkedések 

megtétele megtörténjen. 

 

Az eljárásrend személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti egységére, közal-

kalmazottjára. 

 

A szabálytalanság fogalma 
 

A szabálytalanságok a korrigálható kisebb mulasztások vagy pótolható hiányosságok, illetve fe-

gyelmi vagy kártérítési eljárás megindítására, szabálysértési, illetve büntetőeljárás kezdeménye-

zésére okot adó cselekmények. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, a belső 

irányítás egyes írott eszközei, határozat, utasítás, szabályzat, stb.) való olyan eltérést jelent, amely 

az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági esemé-

nyében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfor-

dulhat. 
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A szabálytalanság alapesetei 

 

a szabálytalanságot megvalósító személyek szempontjából: 

− szándékosan okozott szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, 

szándékosan okozott szabálytalan kifizetés;) 

− nem szándékosan okozott szabálytalanságok 

a szabálytalanság tárgyköre szerint: 

− belső szabálytalanság, amelyet az intézmény belső működésével kapcsolatban az intézmény 

közalkalmazottja, szándékosan vagy nem szándékosan okoz tevékenysége ellátása során. 

− külső szabálytalanság, amely a 2988/1995/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdése értelmében a 

közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő magatartása vagy mulasztása 

általi megsértését jelenti, aminek következtében a közösségi vagy tagállami költségvetés hát-

rányt szenved vagy szenvedne, akár a saját eszközökből származó, közvetlenül a Közösség 

nevében behajtásra kerülő saját forrásokból származó bevételek csökkenése vagy elmaradása 

révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt. 

 

A külső szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan a végrehajtási és működési kézikönyvek tar-

talmazzák a részletes szabályokat. 

 

Tekintettel arra, hogy a belső és külső szabálytalanságok a jogcímvégrehajtás során nem választ-

hatók el egyértelműen egymástól, az egyes szervezeti egységek vezetői kötelesek a saját szerve-

zeti egységük tevékenységének szabályozása során gondoskodni a következőkről: 

• a külső szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárások egyértelmű elválasztása a belső 

szabálytalanságok kezelésétől a végrehajtási és működési kézikönyvekben; 

• azon ügyrendek, illetve kézikönyvek esetében, amelyek egyáltalán nem tartalmazzák a 

szabálytalanságkezelésre vonatkozó fejezetet, annak pótlásáról jelen Eljárásrend és a vonat-

kozó jogszabályok alapján. 

A fentiekre minden új ügyrend vagy kézikönyv elkészítésénél, illetve a meglévők aktualizálásá-

nál figyelemmel kell lenni. 

 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos felelősség 

 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 97. §-a értelmében a FIÓ igazga-

tója felelős: 

• a feladatai ellátásához a FIÓ vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetéssze-

rű igénybevételéért; 
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• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek 

megfelelő ellátásáért; 

• a FIÓ gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek ér-

vényesítéséért; 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljes-

ségéért és hitelességéért; 

• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 

• az intézményi számviteli rendért; 

• a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működtetéséért. 

 

Az Áht. 121. §-a értelmében a FIÓ igazgatója felelős a FIÓ szervezetén belül a Gazdasági Szer-

vezet által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, a folyamatba épített, 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért, 

a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A FIÓ igazgatója felelős 

azért, hogy a FIÓ-ban a folyamatok úgy legyenek kialakítva és működtetve, hogy azok biztosít-

sák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredmé-

nyes felhasználását. 

 

A FEUVE alkalmazásában a szabálytalanságok kezelése az FIÓ valamennyi vezetőjének közvet-

len támogatását és bevonását jelenti. Minden szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe 

tartozó szakterületen a szabálytalanságok feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, 

megelőzéséért, valamint a Kjt.-vel összhangban a felelősségre vonással és hiányosságok meg-

szüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért. 

 

A tapasztalt szabálytalanságok jelzése a szolgálati út betartásával a vezető felé és megszüntetések 

érdekében javaslatok adása, továbbá az elrendelt intézkedések megvalósítása a FIÓ-ban dolgozó 

valamennyi közalkalmazott és munkavállaló feladata és kötelessége. A közalkalmazott fegyelmi 

és kártérítési felelősséggel tartozik, ha a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétke-

sen megszegi. 

A szabálytalanság észlelése a FEUVE rendszerben 

A szabálytalanságot a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében 

észlelheti a FIÓ valamely munkatársa, valamely szervezeti egységének vezetője, az ANK igazga-

tója, valamint bármely, ellenőrzést végző belső és külső szerv. 
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 A szabálytalanságok kezelése a különböző esetekben a következőképp történik: 

 

A FIÓ valamely munkatársa által észlelt szabálytalanság 

• ha a szabálytalanságot egy szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni 

szervezeti egység vezetőjét (a szolgálati jogviszony szerinti közvetlen vezetőjét). Amennyi-

ben a szervezeti egység vezetőjének az adott ügyben vétkes érintettsége feltételezhető, a 

munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége esetén a belső ellenőrt kell értesíteni. 

• A szervezeti egység vezetője a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságot 

megvizsgálja, és intézkedést tesz annak érdekében, hogy mielőbb megszüntetésre kerüljön, és 

a tett intézkedések megvalósításának ellenőrzését figyelemmel kíséri a folyamat helyreállítás-

ág. Ha a vezető a szabálytalanságot megalapozottnak találja, de úgy ítéli meg, hogy az saját 

hatáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti rangsorban felette álló veze-

tőt, aki az SZMSZ-ben foglaltaknak, és a jogszabályoknak megfelelően köteles intézkedni az 

ügyben. 

 

A FIÓ igazgatója vagy más vezető által észlelt szabálytalanság 

A vezető által észlelt szabálytalanság esetén először saját hatáskörben, az SZMSZ-ben meghatá-

rozott feladat, hatáskör és felelősségi rend alapján kell a szabálytalanság megszüntetése érdeké-

ben intézkedni. Ha ez nem lehetséges, a vezető ugyancsak a szervezeti rangsorban fölötte álló ve-

zetőt, rendkívüli esetben, a szakterület szerint illetékes felsővezetőt tájékoztatja. 

 

A Belső ellenőr észleli a szabálytalanságot 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során belső szabálytalanságot tapasztal, a 

költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet rendelkezése-

inek megfelelően jár el. Ebben az esetben az ellenőrzött szervezeti egység vezetője a szükséges 

intézkedések, az intézkedések végrehajtásáért felelős személyek, és a vonatkozó határidők megje-

lölésével az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján intézkedési tervet készít. 

 

Külső ellenőrző szerv észleli a szabálytalanságot 

A külső ellenőrző szerv (pl. hazai vagy Európai Uniós) belső szabálytalanságra vonatkozó megál-

lapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A jelentésben foglalt belső szabálytalanságra vonat-

kozó megállapítások alapján a FIÓ-nak intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési terv-

ben azokat a feladatokat kell meghatározni, amelyek a szabálytalanságok megszüntetéséhez, il-

letve előfordulásuk megakadályozásához szükségesek, valamint a feladatok végrehajtásához ha-

táridőt kell rendelni. Az intézkedések megvalósítását figyelemmel kell kísérni az intézkedési 

tervben megjelölt felelős(ök)nek. 
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A szabálytalanság észlelését követő intézkedések 

 

A FIÓ vezetői kötelesek az SZMSZ-ben előírt hatásköri feladataiknak megfelelően a szükséges 

intézkedéseket megtenni. 

 

A FIÓ igazgatója a 4.1. pontban foglaltak alapján a hatáskörébe tartozó szabálytalanságok esetén 

a következő intézkedéseket teheti: 

• Vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munka-

társakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok betartásával. 

A vizsgálat következménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre akkor kerül sor, ha 

a szabálytalanság megállapítását követően a felelőssé meghatározása és/vagy a hasonló 

esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéhez nem elegendő a ren-

delkezésre álló információ. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni, szabály-

talanság megállapítása esetén a szükséges intézkedést meg kell hozni. 

 

• Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, illetve ha a szabálytalanság követ-

keztében kár keletkezik, fegyelmi-, illetve kártérítési eljárást rendelhet el. A fegyelmi, il-

letve kártérítési felelősséget a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vénynek (Kjt.) a fegyelmi eljárásra irányadó szabályai alapján lefolytatott eljárás kereté-

ben kell megállapítani. 

 

• Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a FIÓ számára a szükséges intézkedések megho-

zatalát az arra illetékes szervek (ügyészség, rendőrség) értesítése (feljelentés, bejelentés) 

jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljá-

rásokat megindítsa. 

 

A szabálytalanság kivizsgálása során megtett intézkedések nyomon követése 

 

A FIÓ igazgatója az 5.2 pontban meghatározott intézkedések megvalósítását az eljárás során a ki-

jelölt munkatársak vagy a külső szakértő folyamatos tájékoztatása alapján nyomon követi. Bár-

mely általuk elrendelt intézkedés végrehajtását a vezetők kötelesek nyomon követni és a beszá-

moltatást elvégezni. 
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A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartásának feladatai 

 

Α keletkezett iratanyagot és egyéb, elektronikus formában rögzített információt az SZMSZ-ben, 

az ügyrendekben, valamint a végrehajtási és működési kézikönyvekben szabályozott rendes 

ügymenet során keletkező dokumentumoktól elkülönítetten kell kezelni annál a szervezeti egy-

ségnél, ahol a szabálytalanság történt, ezért a szervezeti egység vezetője a felelős. A kezelés ma-

gában foglalja: 

� a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész 

vezetését, 

� az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok gyűjtését, 

� a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó határidők nyilvántartását. 

 

Ha a FIÓ igazgatója a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján 

fegyelmi vagy kártérítési eljárás lefolytatását rendeli el, akkor a szabálytalansággal érintett szer-

vezeti egység vezetőjének kötelessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggésben keletke-

zett dokumentumok másolatát a gazdasági főigazgató-helyettesnek. 

 

A gazdasági főigazgató-helyettes előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a FIÓ igazgatója által el-

rendelt, a szabálytalanságokkal kapcsolatos fegyelmi és kártérítési ügyeket. A fegyelmi és a kár-

térítési eljárásban keletkező dokumentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, 

naprakész és pontos vezetéséről. 

 

Ha a FIÓ igazgatója a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján 

szabálysértési vagy büntető feljelentés megtételét tartja szükségesnek, akkor a szabálytalansággal 

érintett szervezeti egység vezetőjének kötelessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggés-

ben keletkezett dokumentumok másolatát a Titkárság felé. 

 

A Titkárság az FIÓ feladatait érintően előkészíti és koordinálja a FIÓ által kezdeményezett, sza-

bálytalanságokkal kapcsolatos szabálysértési és büntető ügyeket. 

 

A fegyelmi vagy kártérítési eljárás határozatát a titkárság-vezető tartja nyilván a szabálytalanság-

gal érintett dolgozó személyi anyagában. A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás során hozott 

jogerős határozatokról külön nyilvántartást vezet. 
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Jelentési kötelezettségek 

 

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-a értelmében a FIÓ igazgatójának az éves ellenőrzési 

jelentésben kell számot adni a felettes szerv részére a belső ellenőrzés által tett megállapítások és 

javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások 

és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó 

javaslatokról. 

 

A külső ellenőrzési szervek az ellenőrzésük során megállapított szabálytalanságokkal kapcsolat-

ban megtett intézkedésekről jelentési kötelezettséget írhatnak elő a FIÓ számára. E jelentési köte-

lezettségeket a FIÓ érintett szervezeti egységei kötelesek a féléves munkatervükbe beépíteni. Ha 

erre a jelentés elkészítésének határideje, vagy egyéb ok miatt nem kerül sor, a kötelezettséget 

munkaterven kívüli feladatként kell a külső ellenőrzési szerv által előírt határidőre teljesíteni. A 

FIÓ igazgatója a külső ellenőrzési szerv által előírt jelentési kötelezettség teljesítése érdekében 

gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatos feladatok intézkedési tervben történő megjelení-

téséről, folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatok teljesítését és a határidők betartását, ezekkel 

kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A szabálytalanságok megelőzése 

 

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatban elsősorban a FIÓ igazgatójának a felelőssége, 

hogy: 

� az ANK a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, 

� a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, 

� szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerül-

jön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság, 

� a helytelen gyakorlat megszüntetése mellett a személyi vagy szervezeti felelősség megálla-

pításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak. 

 

Figyelemmel arra, hogy a FIÓ igazgatójának a szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatos fe-

lelőssége a szervezeti egységek vezetői hatáskörén, felelősségén és beszámoltatásán keresztül va-

lósul meg, ezért az SZMSZ-ben meghatározott feladatok alapján valamennyi vezető feladata és 

felelőssége a szabályozottság biztosítása, valamint a FIÓ valamennyi munkatársának kötelessége 

és felelőssége a szabálytalanságok bekövetkezésének megelőzése és megakadályozása. 
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26.4.Az iskolai tankönyvellátás rendje 

A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének 

módja és a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozása az alábbi jogszabályi alapokra épül: 

− a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 

− a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

− a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

− a Magyar Köztársaság 2008. költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

− a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvel-

látás rendjéről. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a 

- az általános iskolai intézményegység mindegyik feladatellátási helyére 

- az alapfokú művészetoktatási intézményegységre 

- az iskola tanulóira,  

- az iskola pedagógusaira, más alkalmazottaira, 

- az iskola tanulóinak szüleire, 

- a tankönyvellátásban részt vevő kiadókra, forgalmazókra. 

 

A tankönyvellátás célja és feladata 

 

Az intézményi tankönyvellátás rendjét az általános iskolai feladatellátási helyek (tagiskolák) 

igazgatóinak szakmai értekezlete határozza meg a szakmai munkaközösségek véleményének ki-

kérésével. 

 

Pedagógiai Programunk meghatározza az iskola helyi tantervében az alkalmazható tankönyvek, 

tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit. Ennek alapján a szakmai munkakö-

zösségek joga az alkalmazandó tankönyvek, taneszközök kiválasztása, a hivatalos tankönyvjegy-

zékről. Nem lehet rendelni a hivatalos tankönyvjegyzékre fel nem vett tankönyvet. 

 

A taneszközöket az Oktatási Hivatal által felügyelt elektronikus „Tankönyvi Adatbázis-

kezelő Rendszer” www.tankonyv info.hu internet címen is meg kell rendelni.   
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A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének ajánlása alapján a zavartalan tankönyvellátás 

érdekében a tankönyvterjesztőnek is érdemes elküldeni a rendeléseket  következő  csatornákon: 

- A terjesztő elektronikus rendszerén 

- A kiadó saját rendelőlapján (elektronikusan vagy papír alapon) 

- A kiadók közös (önátírós) iskolai RENDELŐTÖMBJEIN 

- Az eddig kialakult gyakorlat szerint (faxon, levélben, stb.) 

        

Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az 

iskolai tankönyvellátás keretében biztosítani kell az iskola tanulóinak, hogy az iskolában alkal-

mazott tankönyvek az egész tanítási évben megvásárolhatók legyenek. Ennek érdekében az in-

tézmény megállapodást köt a tankönyvforgalmazóval. A megállapodást minden év február utolsó 

napjáig meg kell kötni, illetve szükség szerint módosítani lehet. A tankönyvellátási szerződés 

olyan tankönyvforgalmazóval köthető, amelyik a kiadótól kapott igazolás alapján rendelkezik a 

tankönyvforgalmazás jogával. Az iskola a tankönyvforgalmazótól átvett tankönyveket a forgal-

mazó nevében értékesíti. A beszedett vételárral elszámol a forgalmazónak.  

 

Az éves költségvetési törvény tartalmazza a központi tanulói tankönyvtámogatás összegét. A tá-

mogatás módjáról a nevelőtestület dönt, a támogatásra vonatkozó törvények alapján. Ennek ér-

telmében kell gondoskodnunk az ingyenes tankönyvellátásról. 

 

A tankönyvhöz való hozzáférés nem függhet a család anyagi, jövedelmi helyzetétől. Iskolánk az 

állami tankönyvtámogatás és a tankönyvbeszerzés rendszerével biztosítja, hogy a tankönyvvé 

nyilvánított taneszköz minden tanulónak a rendelkezésére álljon. 

 

Az iskola igazgatója a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellá-

tására a tagintézmény-vezető helyetteseket jelöli ki. Ezt a tevékenységet munkaköri feladatként 

látják el, melyért külön megállapodás szerinti díjazásban nem részesülnek.  

 

A terjesztői jutalékot a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazására fordít-

ják a feladat-ellátási helyek. 

 

Az intézmény a tankönyvellátás megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges eszközöket 

(nyomtató, számítógép, papír, festék, telefon, helyszín) biztosítja. 

 

Az intézmény-igazgatók nyomtatott és elektronikus formában is közzéteszik az iskolai tankönyv-

ellátás rendjét az adott tanév februárjában. 
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A tankönyvfelelősök feladatai 

 

1. Az Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz és Igénybejelentő lap nyomtatványok fel-

dolgozása 

2. A munkaközösségek részvételével a választható tankönyvek listájának összeállítása és 

ismertetése a szülőkkel. 

3. Az iskola tankönyvek megrendelése a pedagógusok igényeinek megfelelően, terjesztői 

tankönyv-visszaigazolások ellenőrzése, eltérés esetén korrigálása. 

4. A kölcsönzéssel biztosított tankönyvek visszavételezése. 

5. A tankönyvek átvétele a terjesztőtől, minőségi, mennyiségi kifogások rendezése. 

6. A tartós taneszközök nyilvántartásba vétele, átadása az iskolai könyvtár részére. 

7. A tankönyvek kiosztása a tanulók között. 

8. A készpénzben kifizetett tankönyvekről számla kiállítása, az ingyenesen értékesített tan-

könyvekről készült szállítólevelek alapján a tankönyvszámlázási szoftver segítségével a 

Városi Kincstár nevére szóló átutalásos számla elkészítése. 

9. A gazdasági vezető részére kimutatás készítése az ingyenesen átadott tankönyvekről a 

normatív elszámoláshoz (osztály, fő, összeg). 

10. A hiányzó tankönyvek pótlása. 

11. A visszáru rendezése a terjesztőnek. 

12. Elszámolás a tankönyvterjesztővel. 

13. Kapcsolattartás a kiadókkal, terjesztőkkel. 

14. Részvétel a helyi tankönyvbemutatók szervezésében. 
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Igényfelmérés, tankönyvrendelés, tankönyvterjesztés, tájékoztatási és egyeztetési rend 

 

HATÁRID Ő FELADAT 
A TÁJÉKOZTATÁS 

FORMÁJA, MÓDJA 
NYOMTATVÁNY 

A MUNKÁBAN 

RÉSZT VEVŐK 

Október 30. Tájékoztató és felmérés  

Az intézmény vezetője írásban tájékoztatja a szülőket 

arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. 

§.-ának (4) bekezdése alapján kik, milyen jogcímen 

jogosultak normatív kedvezményre, közli az igény-

jogosultság igazolásának formáját, és az igénylés el-

bírálásának elveit.  

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a 

felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

 

Tájékoztató levél a szülők-

nek 

 

 

 

 

 

Igénylőlap normatív 

kedvezményre 

 23/2004. OM rende-

let 5. sz. melléklete 

 

 

 

 

 

Osztályfőnök, tan-

könyvfelelősök 

November 15.  A tanulói igények felmérése 

Felmérni szükséges:  

hogyan kívánja biztosítani a szülő gyermeke számára 

a tankönyvet 

 Igénybejelentő lap 

 

Osztályfőnök, tan-

könyvfelelősök 

 

November 30. 

Tájékoztató a felmérés eredményéről 

Az intézmény igazgatója tájékoztatja a nevelőtestüle-

tet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot a 

felmérés eredményéről, véleményt kér a tankönyv-

támogatás rendjének meghatározásához. 

Az igazgató tájékoztatja a fenntartó önkormányzatot 

a normatív kedvezmény iránti igényt benyújtók lét-

számáról. 

 

 

 

Szóbeli tájékoztatás nevelő-

testületi értekezleten, vá-

lasztmányi ülésen. Véle-

ménykérés írásban. 

 

 Hivatalos levél 

 

 

 Igazgató, nevelőtestü-

let, SZMK, DÖK, ön-

kormányzat 
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A tankönyvrendelés előkészítése  

 

A tankönyvrendelés összeállítása 

  Tankönyvfelelősök, 

munkaközösség-

vezetők, szaktanárok 

 

 

December 10. 

A szülők tájékoztatása a választható tankönyvekről Szülői értekezleten 

 

Tankönyvlista Tankönyvfelelősök, 

osztályfőnökök 

December 15. A felmérés és a rendelkezésre álló források alapján 

az intézmény vezetője meghatározza a tankönyvtá-

mogatás végső módját, melyet a nevelőtestület elé 

terjeszt. A nevelőtestület döntése előtt beszerzi az is-

kolai szülői szervezet és a DÓK véleményét  

Írásos vélemény  Igazgató, általános is-

kolai intézmény-

egység-vezető nevelő-

testület, az iskolai szü-

lői szervezet és a DÓK  

December 15. 

után 

A szülők tájékoztatása a végső szabályozásról, a tá-

mogatás módjáról, a pénzbeli támogatásról. 

   

Január Használható „használt” tankönyvek számba vételezé-

se 

  Tankönyvfelelősök 

Február 15. 

 

 

Február 28. 

A tankönyvrendelés elkészítése a terjesztő felé 

(figyelve a belépő osztályok, a tanulók becsült lét-

számát, a támogatott tanulók létszámát, a felhasznál-

ható használt tankönyvek darabszámát) 

Tankönyvrendelés a www.tankonyv.info.hu internet 

címen  

(figyelve a belépő osztályok és a tanulók becsült lét-

számát) 

  Tankönyvfelelősök 

Február utolsó 

napja 

Tankönyvellátási szerződés kötése  Szerződés Tankönyvfelelősök, 

igazgató 

 

Április 

A tankönyvterjesztő visszaigazolása alapján a meg-

rendelések számszaki ellenőrzése, módosítások el-

végzése 

  Tankönyvfelelősök 

 

 

Tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegy-

zékének közzététele.  

Honlapon, faliújságon  Könyvtáros, tankönyv-

felelősök 
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Június 10. A kölcsönzéssel biztosított tankönyvek visszavétele-

zése. Pótrendelés elkészítése. 

 

 

Augusztus 

A tankönyvek átvétele a terjesztőtől 

A tankönyvek értékesítése  

A szülők tájékoztatása a tankönyvek értékesítésének 

helyéről és idejéről. 

Faliújságon, honlapon, he-

lyi sajtóban, kifüggesztve 

az iskola bejáratán. 

 Tankönyvfelelősök 

Kimutatás, készpénzes számla készítése. Az ingye-

nesen értékesített tankönyvekről átvételi bizonylat és 

átutalási számla készítése. 

Számlák, kimutatás  Tankönyvfelelősök 

Visszáru elkészítése, eljuttatása a terjesztőnek. Visszáru-jegyzék  Tankönyvfelelősök 

 

 

Szeptember 15. 

Pénzügyi elszámolás a terjesztővel és a Városi 

Kincstárral. 

Számlák, átvételi bizonyla-

tok 

 Tankönyvfelelősök 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

  158 

 

Normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvre) jogosult tanulók tankönyveinek biztosítása 

 

Normatív kedvezményre jogosultak köre: 

a., tartósan beteg, 

b., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfor-

dulása esetén halmozottan fogyatékos, 

c., pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan aka-

dályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitás zavar), 

d., három- vagy több gyermekes családban él, 

e., nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

f., rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szük-

séges: 

a)  a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

b-c) testi fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott tanuló esetén a 

szakértői vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d-e) a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzék vagy pénzintézeti számlakivonat 

vagy postai igazolószelvény  

f)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estén az erről szóló határozat. 

 

Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége és módja az iskolában: 

- tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése, 

- használt tankönyvek biztosítása, 

- tantermekben elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 

- tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás. 

 

Jelenleg a normatív támogatáson túli kedvezmények adására nincs más lehetőség. 

 

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, több éven át is használható tankönyveket az iskolai 

könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív tá-

mogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni. 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, melyet 

az iskolában kap kézhez minden tanuló, amit november 15-ig kell visszajuttatni az osztályfőnö-

kökhöz. 
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Amennyiben az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az 

igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Ha valaki nem juttatja visz-

sza az igénylőlapot, azt jelenti, hogy nem tart igényt támogatásra. 

 

A tankönyv-kölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával kapcsolatos szabályok 

 

Az ingyenes tankönyvben részesülők tankönyv átvételét a tankönyvfelelős által az értékesítéskor 

vezetett nyilvántartása igazolja – melyben a jogosultak aláírásukkal igazolják az átvételt. 

A napközibe, tanulószobába kiadott könyvek átvételét a napközis, illetve tanulószobai foglalko-

zást tartó pedagógusoknak kell igazolniuk. 

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

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

az iskolának megtéríteni.  

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó ér-

tékcsökkenést. 

A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell meghatároz-

ni. 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, 

ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros tesz javas-

latot, melyet a tagintézmény-igazgató hagy jóvá. Az igazgató – a gyermekvédelmi felelősökkel 

történt egyeztetés után – dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában. 

 

A tankönyv iskolai könyvtárból történő megvásárlásának szabályai 

 

A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható. A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló 

 - a tankönyvet legalább 3 hónapig használja, 

- a tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási 

fokát alapul vevő árat kifizesse. 

A tankönyv árára a könyvtáros tesz javaslatot, melyet a tagintézmény-igazgató – a gyermekvé-

delmi felelősökkel történt egyeztetés után – hagy jóvá. 

 

Függelék: 

 1. Fogalmak 

2. Igénylő lap normatív kedvezményre 

3. Választható tankönyvlista és nyilatkozat 
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1. sz. függelék 

Fogalmak 

 
Tankönyv: az a könyv, melyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak. 

Tankönyvvé a nyomtatott formában megjelentetett, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD, vi-

deokazetta, floppylemez stb.) rögzített kiadvány (a továbbiakban együtt: könyv), illetve a digitá-

lis tananyag nyilvánítható. 

 

Tartós tankönyv: az a tankönyv (szöveggyűjtemény, atlasz, szótár stb.), amely tartalma és kivitele 

alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják. 

 

Tankönyv forgalmazói tevékenység: a tankönyv iskolai tankönyvrendelés teljesítése keretében 

történő eljuttatása a felhasználók (iskolák, szülők, tanulók) részére. 
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26.5.Nem dohányzók védelme 

Az intézkedés célja  

   

Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelé-

sét, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését, a dolgozók egészségvédelmét, ezért 

biztosítja az egészséghez, az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósu-

lását. Ehhez a megfelelő nevelő hatás elérésére az intézményben dolgozó pedagógusok és al-

kalmazottak, személyes jó példát kell, hogy mutassanak.  

   

A dohányzás iskolai szabályai  

 

Az intézmény egész területén – épület és udvar – a dohányzásra kijelölt hely kivételével, a 

dohányzás mindenki számára tilos! A tilalom minden óvodai, iskolai rendezvényre és min-

denkire vonatkozik, aki az iskola kapuján belép, legyen pedagógus, dolgozó, szülő vagy ven-

dég. Erre a bejárati ajtókra kifüggesztett táblák is figyelmeztetnek.  

A dohányzási tilalomról minden tanév első szülői értekezletén tájékoztatni kell a szülőket. Az 

óvoda, iskola, művészetoktatási intézmény helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződésben is 

szerepeltetni kell a dohányzás tilalmára vonatkozó rendelkezést.  

Az intézményben dolgozó felnőttek vagy az intézmény nagykorú vendégei is csak az erre ki-

jelölt helyen dohányozhatnak, ahová 18 évnél fiatalabbak nem léphetnek be.  

A dohányzásra kijelölt szobában – amennyiben van dohányzásra kijelölt helyiség – semmiféle 

foglalkozást tartani, összejövetelt szervezni nem szabad, az kizárólag dohányzás céljára vehe-

tő igénybe.  

 

A dohányzásra kijelölt hely ajtaját állandóan csukva kell tartani, tanulók még véletlenül sem 

láthatnak az iskola területén dohányzó felnőttet. A dohányzásra kijelölt helyet szellőztetni az 

udvarra nyíló ablakok nyitásával kell.  

Az iskolai házirend is figyelmezteti a tanulókat a dohányzás káros hatásaira, ezért annak meg-

szegői fegyelmi büntetést érdemelnek.  

Fegyelmi vétséget követnek el azok az iskolai alkalmazottak, akik a nem dohányzók védel-

mében hozott 1999. évi XIII. számú törvény előírásait megszegik. Velük szemben az iskola 

igazgatója fegyelmi eljárást kezdeményezhet.  
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2. számú függelék 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 
 

Az intézmény neve, címe, OM azonosítója: ……………………………………………………… 

 
Normatív tanulói tankönyvtámogatáshoz 
 
A tanuló neve: ………………………………………………………. osztálya: ………………. 
 - lakcíme: ………………………………………………………………………………. 
 - diákigazolvány száma: ……………………………….. 
Szülő (gondviselő) 1 neve:  ……………………………………… 
 - lakcíme: ………………………………………………………………………………. 
 - azonosító iratának típusa: ………………………………... száma:…………………… 
 
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) 
bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott 
jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül2. 
A tanuló: 
 a) tartósan beteg,  
 b) sajátos nevelési igényű, 
 c) három- vagy többgyermekes családban él,  
 d) egyedülálló szülő által nevelt, 
 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásá-
ról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
 

Igénylés további kedvezményekre* 
 
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) 
bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: 
…………………………………………………………………………… 
Dátum: ……………………….. 
       ……………………………………. 
       szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 
 
A normatív kedvezményre** való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további** 
tankönyvtámogatáshoz szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem*** 
Kelt: ………………………………….. 
        ……………………………. 
        iskola igazgatójának aláírása 
1 

Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni. 
2 

Aláhúzással jelölje a felsorolásban! 

 
* E kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igénylés elbírásának elveit az iskola határozza meg. 
** A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
*** Az iskola tölti ki. 
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27. Legitimáció 

Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása 

 

Jelen SZMSZ-nek a saját intézményegységre vonatkozó részeit az intézményi diákönkor-

mányzat …………………………………… napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne 

foglaltakkal egyetértett. 

 

Iskola Intézményegységek: 

 

Kelt: 

……………………………………   ……………………………………. 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 

……………………………………   …………………………………… 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 

……………………………………   …………………………………… 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

� � � � � 

 

Jelen SZMSZ-t az intézményegység szülői közösségének vezetősé-

ge……………………………………tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Iskola, Óvoda Intézményegységek 

 

Kelt: Lengyeltóti …………………….. 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
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……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

� � � � � 

 

Jelen SZMSZ-t az intézmény nevelőtestülete …………………………………. napján tartott 

ülésén elfogadta. 

 

Kelt: Lengyeltóti ……………………..       

            

       …………………………………… 

         Főigazgató 

 

……………………………………    …………………………………… 

Általános Főigazgató-helyettes              Óvoda Főigazgató-helyettes 

…………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek SZMSZ-e   

 165 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Fodor András Általános Iskola, 

Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Peda-

gógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény SZMSZ-ét a Társulási Tanács testülete  ……. év 

………hó … napján tartott ülésén jóváhagyta. 

 

Kelt: Lengyeltóti,………………………….. 

 

      ………………………………………… 

       Társulási Tanács Elnöke 
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28. Mellékletek 

1. számú melléklet 

Alapító okirat 

 

2. számú melléklet 

Jognyilatkozatok 

 
Az intézményt a közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója képviseli. Az igazgató e 

jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve –az SZMSZ rendelkezés szerint –az intéz-

mény adott dolgozójára átruházhatja. 

 

Cégjegyzés: Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában törté-

nő megtétele a cégjegyzés (cégszerű aláírás). 

 

A cégszerű aláírás (cégjegyzés) formája: az intézmény képviseletére jogosult az intézmény 

cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja. 

 
1. Az intézmény-egységek saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi ira-

tát az intézményegység-vezető írja alá, az intézményegységi bélyegző egyidejű hasz-
nálatával. 

Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az intézmény-

egység-vezető egyedi, írásbeli rendelkezése kiterjesztheti. 

Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatából származó kárért az aláíró a felelős. 

 
2. Az intézmény és valamennyi intézményegység nevében kötelezettséget csak az igaz-

gató vállalhat a gazdasági igazgató-helyettes ellenjegyzésével. 

Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkö-

vetkezmények az aláírót terhelik. 

Formája: intézményi körbélyegző és a fenti két személy együttes aláírása. 

 
3. Az intézményegységekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabá-

lyokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az intézményegység-vezető fe-
lel. 

 

Egyéb bélyegző és használata 

 

Az intézmény által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegző, amelyet az intéz-

ményvezető (igazgató) kézírásának kiváltására használnak. A gyakorlat során használatuk 
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melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak jelzés értékű. 

 

Bélyegző nyilvántartás 

 

Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az intézmény igazgatója engedé-

lyezi, írásos igénylés alapján. 

 

Az intézményi és intézményegységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult 

személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a titkárság – hitelesített 

nyilvántartó könyvben – nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző 

használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetéséért 

és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős. 

 

Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, 

hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és az intézményegységi bé-

lyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mu-

lasztásért, gondatlan őrzéséért. 

 

Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység 

tartja nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a 

kiadás dátuma feltüntetésével) Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott 

intézmény egység vezetője a felelős. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Intézményi bélyegző: szabványméretű, kör alakú bélyegző 

Szövege: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 8693 Len-

gyeltóti, Csokonai u.15., közepén a magyar címer. 

Rövid névvel: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat 8693 Lengyeltóti, 

Csokonai u.15., közepén a magyar címer. 

 

Intézményegységi bélyegzők:  szabványméretű, kör alakú bélyegző 

Szövege: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat + az intézményegységek 

hivatalos elnevezése címmel, közepén a magyar címerrel. 

 

Speciális bélyegzők:  amelyek használatára és annak körülményeire az általánostól eltérő, 

egyedi, szabályok vonatkoznak, pl. év végi bejegyzések során használt bélyegző, adószámot 
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tartalmazó szögletes bélyegző, stb. 

 

Intézményegységek saját szakmai feladatai: a szakmai munkájukat meghatározó törvények, 

rendelkezések, utasítások szerinti feladatok. 

 

Kötelezettségvállalás: Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

nevében, feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettség 

vállalása. 

 

Ellenjegyzés: a rendelkezésre, illetve a kifizetés időpontjában rendelkezésre álló fedezet biz-

tosítása, és a gazdálkodási szabályok betartása. 

 

Irat:  minden olyan az intézményegység működésével kapcsolatban készült szöveg, számadat-

sor, térkép stb. amely, bármilyen anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával ké-

szült. 
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3. számú melléklet 

A munkáltatói jogok átruházása 

 

A magasabb vezetők körének bővülése 

 

A Kjt. 23. § (2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szem-

pontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A 

magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kineve-

zés, illetve a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. A Kjt. vhr. 5. § (1) 

bekezdése szerint magasabb vezető megbízásnak minősül  a fenntartó által adott intézmény-

vezetői megbízás, valamint a tagintézmény vezetésére szóló igazgatói, óvodavezetői megbízás 

és az intézményegység vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének) a megbízása, továbbá 

az intézményvezető-helyettesi megbízás és a gazdasági intézményvezető-helyettesi munka-

kör. Vezetői megbízásnak minősül az intézményegység-vezető helyettesi, a tagintézmény-

vezető helyettesi és a tagozatvezetői megbízás. 

 

Magasabb vezetők:  

 

• a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egy-

séges Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény főigaz-

gatója 

• az intézmény általános főigazgató-helyettese (általános iskola) 

• óvodai főigazgató-helyettes  

• gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági vezető) 

• székhelyintézmény vezetője 

• tagintézmények vezetői 

• alapfokú művészetoktatási intézményegység vezetője 

• egységes pedagógiai szakszolgálat vezetője 

 

Vezetők:  

 

• tagintézmény-vezető helyettesek 

• tagóvoda-vezető helyettesek 

• a székhelyintézmény helyettes vezetője  
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A magasabb vezetők által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: 

 

Munkakör 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

az intézmény alkalmazottai + + - - - - - - 

általános főigazgató-helyettes + + + + + + + + 

gazdasági főigazgató-helyettes + + + + + + + + 

intézményegység-vezetők * * + + * +  + 

intézményegység-vezető helyettes * * + + * +  + 

művészetoktatási vezető * * + + * +  + 

az intézményvezetés alkalmazottjai + + + + + + + + 

A*- gal jelölt munkáltatói jogokkal az Igazgatótanács rendelkezik 

 

Az intézményegység-vezető által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: 

 

Munkakör 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

az intézményegység alkalmazottai - - + + + + + + 

 

A jogkörök:  

1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése 

2. Közalkalmazotti jogviszony módosítása 

3. Átsorolások 

4. Jutalmazások 

5. Büntetés, fegyelmi 

6. Kártérítési kötelezés 

7. Vezetői és egyéb megbízás adása és visszavonása 

8. Minősítés 
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4. számú melléklet 

Az Igazgatótanács ügyrendje 

 

1.  Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja. 

 

2.  Az időpontról legalább 1 héttel előtte értesíteni kell a tagokat, a javasolt napirend és az 

egyes pontokban készült előterjesztések közzétételével együtt. 

 

3.  A rendkívüli IT – ülések időpontjáról a tagokat legalább 2 nappal az értekezlet előtt tájé-

koztatni kell a napirend pontos közlésével, ellenkező esetben az ülésen való részvétel nem 

kötelező. 

 

4. Az IT üléseit az intézményigazgató, általános helyettese, ill. intézményigazgató által meg-

bízott elnök vezeti. 

 

5. Minden olyan napirendi ponthoz, mely igazgatótanácsi döntést igényel, előterjesztés készí-

tése kötelező. 

 

6. Az IT döntéseiről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve az intéz-

mény igazgatója az ülés után legfeljebb 1 héttel megküldi valamennyi intézményegység 

alkalmazotti közösségének. 

 

7.  A napirendi pont előterjesztője az az IT-tag, aki a napirendi javaslatot tette. 

 

8.  Az IT határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással 

dönt. Több javaslat előterjesztése vagy felvetése esetén többlépcsős szavazást alkalmaz. 

 
9.  Az előterjesztések feletti vita menete ( szabályai ): 

 

• A szó jelentkezési sorrendben illeti meg az IT tagjait. 

• Az előterjesztő maximum két alkalommal kaphat szót, melynek együttes időtartama 

nem haladhatja meg a hozzászólások időtartamának kétszeresét. 

• A vitában 20 perc után váltott érvelési technikát kell alkalmazni. 

• A vitában a hozzászólások időtartama, témánként és személyenként nem haladhatja 

meg az öt percet. 

A vita lezárása után viszontválaszra 3 perc áll rendelkezésre. 
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10.  Az elnök feladatai és kötelességei: 

 

• A tárgyalandó témák felvétele előterjesztésre 

• A tárgyalandó témák felvétele a vitához az IT ülésén 

• Az előterjesztések és témák sorrendjének meghatározása 

• A napirend vitára bocsátása 

• A határozatképesség megállapítása 

• A témák megvitatására szánt időhatár megszavaztatása 

• az ülés vezetése 

• A szó megadása 

• A szavazás elrendelése 

• A szavazás eredményének megállapítása 

• a határozat kimondása 

• A hozzászólások időtartamának elrendelése szükség esetén 

• Szünet elrendelése 

• Az ülés berekesztése 

• Az ülés rendjének fenntartása 

• Az IT tagjaként az elnök is szavaz 

• Döntés előtt, a döntéshez köteles valamennyi javaslatot szavazásra feltenni 

• Ügyrendi kérdésekben soron kívül ad szót 
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