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Bevezetés 
 

 

A dokumentum célja: 

 

A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény 

szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

rendelkezéseket. 

Biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a működés megvalósítandó rendezettségét, az 

alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. Meghatározza az intézmény 

számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét. 

 

Intézményi adatok  

 

Az intézmény neve:                   Tárkányi Általános Iskola   

OM azonosító:                            200854  

Az intézmény székhelye:           2945 Tárkány, Fő utca 98. 

Az intézmény fenntartója:         Tatabányai Tankerületi Központ 

Az intézmény azonosítója:         467901  

Az intézmény típusa:                  általános iskola  

 

Az intézmény jogállása, intézménytípusa, pedagógiai feladatai az Nkt. 4. § alapján:  

A Tatabányai Tankerületi Központ származtatott jogi személyiséggel és szakmai 

önállósággal rendelkező egysége.  

 

 

Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya:  

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása kötelező az intézmény valamennyi 

tanulója, valamint közalkalmazottjai, továbbá az intézménnyel munkakapcsolatban állók 

számára.  

Egy adott iskola szervezeti és működési szabályzata jogszerűen csak a hatályos magasabb 

szintű és helyi jogszabályok figyelembevételével készíthető el. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.  

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ visszavonásig 

érvényes.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadás előtt 

véleményt nyilvánítanak: 

 

 szülői szervezet  

 diákönkormányzat  

 Intézményi Tanács  
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Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok hierarchikus 

rendje: 
 

 

 

Szakmai alapdokumentum 

 
Pedagógia Program  

 

 
Szervezeti és Működési                             Házirend                          Integrációs 

Szabályzat                              Program 
 

 
Belső szabályzatok 

(igazgatói utasítások) 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony 

működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetője további 

utasításokat (belső szabályzatokat) készíthet.  

 

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása 

az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. 
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1. Az intézmény szervezete 
 

 

1.1. Az intézmény szervezeti egységei: 

 

Az iskola szervezeti ábrája   

intézményvezető 

(igazgató) 

 

 

iskolatitkár  

 intézményi tanács elnöke  

szülői szervezet elnöke  

 

intézményvezető-helyettes 

(igazgatóhelyettes) 

 

 

diákönkormányzat vezető tanára     munkaközösség-vezetők 

 

 

nevelőtestület 

 

1.2 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 
 

1.2.1 Az intézmény szervezeti egységei 
 

Intézményvezetés  

Az iskola vezetője az intézményvezető (igazgató), aki – a köznevelési törvény előírásai szerint 

– felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

Az igazgató közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes és iskolatitkár munkáját.  

Kapcsolatot tart a szülői közösséggel, az intézményi tanáccsal, illetve biztosítja működésük 
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feltételeit.  

Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes.  

 

Nevelőtestület  

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület 

évente három alkalommal nevelési értekezletet, évente két alkalommal osztályozó értekezletet 

tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza.   

 

Szakmai munkaközösségek  

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában két munkaközösség 

működik, alsós és felsős munkaközösség.  Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti 

ábrája mutatja. Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.   

 

Diákönkormányzat  

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz 

meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az 

igazgatóhelyettessel tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint.   

 

Szülői szervezet  

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 

munkaközösségi szervezet működik. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök 

tartják a kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel pedig az igazgató.   

 

Intézményi Tanács  

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a 

delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és az 

Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola igazgatója felelős. Az igazgató félévente 

megküldi a beszámolót az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.  
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A közoktatási intézmény képviselője a köznevelési törvény 18. §- a szerint megbízott 

intézményvezető. 

 

1.2.2 A belső kapcsolattartás rendje 
 

 

Vezetők kapcsolattartása  

Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában,  

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott megbeszéléseken,  

 az igazgató és az igazgatóhelyettes munkanapokon történő meghatározott rend szerinti 

benntartózkodása során,  

 az igazgatóhelyettessel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő 

munkamegbeszélések útján,  

 az igazgató vagy az igazgatóhelyettes részvételével zajló szakmai munkaközösségek 

munkamegbeszélésein,  

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken. 

 

 Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás  

A munkaközösségek, az osztályban tanító tanárok közössége, folyamatosan kapcsolatot tart az 

osztályközösségekkel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységek, osztály- és iskolai programok, iskolagyűlések, diákközgyűlés alkalmával 

valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és a tanulók a 

diákönkormányzat tisztségviselőin keresztül panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a 

pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos 

felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak.  

 

Szülőkkel való kapcsolattartás  

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, 

iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy 

tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart 

kapcsolatot a szülői közösséggel és a szülői választmánnyal.   

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa 

tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontokban – tart fogadóórát. Évente 

egy alkalommal a szülőknek nyílt napot tartunk.   
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A szülői szervezet részt vállalhat az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és 

végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködik az adott feladatot végrehajtó pedagógus 

közösséggel.  

  

Diákönkormányzattal való kapcsolattartás  

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban 

a diákönkormányzat segítő tanára, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a közgyűlésen részt 

vesz. Az igazgató tanévenként egy alkalommal a diákparlamenten beszámol az iskola 

vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, illetve tájékozódik a 

diákönkormányzat munkájáról, válaszol a diákok által felvetett kérdésekre. A 

diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő 

esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze.  

 

2. Az intézmény irányítása 
 

 

2.1. Az intézmény vezetői struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

 

Az iskola igazgatósága 

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató 

közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: 

 az igazgatóhelyettes 

 munkaközösség-vezetők 

Az iskola igazgatósága az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik. 

Az iskola igazgatósága havi rendszerességgel tart megbeszélést aktuális feladatokról. A 

megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató 

készíti elő és vezeti. 

Az iskola, felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, 

valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. 

Az igazgatóhelyettes megbízását a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató adja. 

Az igazgatóhelyettesi megbízás az igazgatói megbízás időtartamával megegyező határozott 

időre szól.  

Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, 
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valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 

Munkaköri leírásuk az SZMSZ mellékletében található.  

 

Nevelési-oktatási intézmény vezetője (igazgató): feladatkörét a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 69.§ (2.) szabályozza. Ezen kívül további feladatai: pályázatok 

elkészítése, innováció, PR tevékenység, munka- és tűzvédelem, az iskolát érintő szabályzatok, 

dokumentumok elkészítése, az ellenőrzés, mérés - értékelés irányítása, a sajátos igényű tanulók 

figyelemmel kísérése, az iskolai alapítvány vezetése, tantárgyfelosztás elkészítése, az iskola 

külső és belső kapcsolatainak irányítása, továbbképzések szervezése. 

 

Igazgatóhelyettes: munkaközösségek felügyelete napközi, tanulószoba, órarend elkészítése, 

helyettesítések megszervezése, tanügyi dokumentumok vezetése, nyilvántartások, statisztikai 

adatok összegyűjtése, tanórán kívüli foglalkozások, az iskola felszerelésének, berendezésének 

nyilvántartása és javíttatása. 

 

2.2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Alapelv: Az intézmény nyitva tartásának, ill. tanulók benntartózkodásának időszakában 

mindig elérhető legyen az intézményben az igazgató vagy helyettese. Akadályoztatás esetén 

cserével, vagy más személy kijelölésével gondoskodnak az ügyeletről. 

A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős, intézmény működésének 

rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Amennyiben a vezetők vagy helyetteseik közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az iskolájában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

rangidős munkaközösség-vezető jogosult. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 

2.3. A vezetők helyettesítésének rendje 
 

Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként 

átruházhatja az intézmény dolgozóira. 

Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte 

vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre 

vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá. 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az ő 
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akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő ügyekben az általa megbízott vezető 

beosztású dolgozó, az ő távollétében pedig az iskolában tartózkodó rangidős pedagógus 

dönthet. Ez az intézkedési jogkör az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntésekre terjed ki. 

 

2.4. A kiadmányozás szabályai 
 

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke által kiadott 

utasítás szabályozza, ennek alapján:  

Az intézményvezető kiadmányozza: 

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

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések iratait  

 az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez 

kapcsolódó kötelezettségvállalásokat  

 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és 

egyéb leveleket  

 az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

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

illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn  

 a közbenső intézkedéseket 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a 

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat  

 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.  Kimenő leveleket csak az 

intézmény vezetője írhat alá.  Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog 

gyakorlója az igazgatóhelyettes. 

 

 

 

 

2.5. A képviselet szabályai 
 

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

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  A képviseleti jog átruházásáról szóló 

nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a 
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nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat 

helyettesítésről szóló rendelkezései, az intézményvezető helyett történő eljárásra 

feljogosítanak.   

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében  

 tanulói jogviszonnyal  

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával  

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben  

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben  

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során  

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt  

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt  

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során  

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

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

tanáccsal  

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény belső és külső 

partnereivel  

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal.  

 

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató 

vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).  

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.   

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

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

 

 

2.6. Az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és hatáskörök 

 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyettesére:  

 a pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való 

vezetői feladatok  
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 a munkavégzés ellenőrzése  

 az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése  

 a vizsgák szervezése  

 az iskolai dokumentumok elkészítése  

 a statisztikák elkészítése  

 az órarend elkészítése  

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése  

 a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása  

 a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése  

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése  

 javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére  

 az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés  

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az igazgatóhelyettest teljes körű beszámolási 

kötelezettség terheli 

 

 

3. Az intézmény közösségei 
 

 

3.1. Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 

 

3.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

 

 Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozókból tevődik össze. 

 Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok rögzítik. A közalkalmazotti 

tanács 3 főből áll a MTv 45§ (1) bekezdés alapján. E három tag maga választja meg az 

elnököt. 

 

 

3.3. A nevelők közösségei 

 

A nevelőtestület 

 

 A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. 
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 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: 

 alakuló értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet 

 tanévnyitó értekezlet   

 félévi értekezlet  

 év végi osztályozó értekezlet  

 nevelési értekezletek  

 munkaértekezletek  

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a 

kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

 

Magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen 

van 

 a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként nem 

rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos 

szavazással is dönthet. 

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 

A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális 

feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesznek 

részt egy-egy értekezleten. 

Ilyen értekezlet lehet: 

 egy osztályban tanító nevelők értekezlete 

 alsó/felső tagozat nevelőinek értekezlete. 

 Hátrányos helyzetű illetve sajátos nevelésű tanulók értékelése 

 

3.4. A nevelők munkaközösségei 

 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 alsós munkaközösség; tagjai: az alsó tagozatban tanító pedagógusok, 

 felsős munkaközösség; tagjai: a felső tagozatban tanító pedagógusok, 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját 

 részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani 

korszerűsítés) 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, 

értékelése 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez 

 javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai 

előirányzatok felhasználásáról 

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 
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 megválasztják a munkaközösség vezetőjét 

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

 Segítséget nyújtanak az integráció megvalósításához. 

 

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség 

tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 

. 

Az intézményi munkaközösség vezetőjét, a vezető egyetértésével a tagok maguk közül 

választják. 

A munkaközösség-vezetők munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás 

alapján végzik. 

 

3.5. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak, a nevelőtestület vagy a vezető döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy a vezető bízza meg. 

Ilyen munkacsoportok az IPR-ben meghatározott csoportok. 

 IKCS,  

 Óvoda-iskola átmeneti csoport.  

 Menedzsment csoport 

 

3.6 A tanulók közösségei 

 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. 

 Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki 

tevékenységüket az mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 

Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

- képviselő diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

Az iskolai diákönkormányzat gyermek és felnőtt vezetőből áll. Tevékenységét saját működési 

programja szerint folytatja. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját irányító nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján,  az igazgató bízza meg. 

 

Évente legalább 1-2 alkalommal össze kell hívni diákközgyűlést, melyen a tanulókat 

tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés 

összehívását a diákközgyűlés összehívásáért az iskolai diákönkormányzat munkáját irányító 

nevelő a felelős. 

Az iskolai diákönkormányzat évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az összehívásért, 

munkák koordinálásáért az irányító nevelő felelős. 

 

3.7 Szülők közösségei 

 

Szülői munkaközösség 
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A szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük 

teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik. A szülői munkaközösségbe 

minden osztály legalább 2 tagot delegál. 

Az egyes osztályok, csoportok szülői képviselői a kérdéseiket, véleményeiket és javaslataikat 

az osztályfőnök, illetve csoport vezetője segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. 

 

A szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit 

 megválasztja a szülők képviselőit az iskolatanácsba, aki véleményezi az iskola 

pedagógiai programját, munkatervét, házirendjét valamint az SZMSZ azon pontjait, 

amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 

 képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet és a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

Kapcsolattartás formái: 

· szülői értekezletek 

· fogadó órák 

· nyílt napok 

· családlátogatások 

 

 

4 Az iskola működésének rendje 
 

4.1 A tanulói jogviszony keletkezése 

 

A felvételi körzet minden tanulója felvételt nyer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (6.) alapján. A körzeten kívüli tanulókra vonatkozó felvételi szabályok 

sorrendje a következő: 

először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét részesítjük előnyben 

a további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót nyilvánosságra hozzuk 

helyhiány esetén sorsolás útján döntünk 

sorsolás nélkül felvehetjük az SNI-s és a különleges helyzetű tanulókat 

 

4.2 Nyitva tartás: 

 

Az iskolai épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 16 óráig tartanak 

nyitva. Az ügyelet szükség esetén 17 óráig tart.  

 

Az intézmény a tanítási órákat többségében a helyi tanterv alapján 8
00

 óra és 13
30

 között kell 

megszervezni. 

 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. 

 

A tanítási nap rendje, csengetési rend: 

 

Jelző csengetés: 7:45, ill. a tanórák végét jelző csengetés előtt 5 perccel. 

(Az első jelző csengetés után vonulhatnak be a tanulók az osztálytermekbe) 

Becsengetés: 8 órakor 

1. tanítási óra: 08:00 – 08:45 

2. tanítási óra: 08:55 – 09:40 
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3. tanítási óra: 10:00 – 10:45 

4. tanítási óra: 10:55 – 11:40 

5. tanítási óra: 11:50 – 12.35 

6. tanítási óra: 12:45 – 13:30 

Rendkívüli esetben - iskolai ünnepség, megemlékezés, egyéb indokolt esetben- a fentiektől 

eltérően, rövidített (min. 30 perces) tanítási órával folyik az iskolai tanítás. 

Egy tanítási napnak tekintendő, ha az adott napon 4 tanóra megtartásra került. 

 

A Hit és erkölcstan órák rendjéért, gyermekek felügyeletéért, a hitoktató felel. 

 

Az egyéb foglalkozásokat /napközi csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével 

a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és általában 16
00

óráig tart. Ettől 

eltérni csak egyedi esetben az igazgató engedélyével lehet.  

Ügyelet szükség esetén 17 :00 óráig tart. 

 

Az intézményben reggel 7
30

 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik 

egyidejűleg 2 fő.  

Az ügyeletes nevelők kötelesek a rábízott épületben és udvaron, a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok 

betartását ellenőrizni. 

 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távolléte esetén a vezető vagy a helyettese) engedélyével hagyhatja el az iskola 

épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában- az iskola elhagyására csak a vezető, vagy 

a helyettese adhat engedélyt. 

 

 

4.3 Benntartózkodás rendje idegenek számára: 

 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az irodákban történik hétfő-

csütörtök 8
30

 óra és 15
30

 óra, péntek 8,30 és 13,30 között. 

 

Az iskola és feladat-ellátási helye a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön 

ügyeleti rend szerint tart nyitva, az ügyeleti rendet az iskola igazgatója a fenntartó 

jóváhagyásával határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők 

tudomására hozza.  

A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. 

 

Az intézmény, felelős a gyermekekért, azok testi épségéért. Az intézményegységekben 

szervezett pedagógiai munka folyik meghatározott munkarenddel, időbeosztáshoz kötődve, s 

amelyet nyugodt körülmények között külső és belső zavaró tényezőktől mentesen lehet csak 

megvalósítani.  

Ezért a belépés és bent tartózkodás rendjét, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban, az 

alábbiakban szabályozzuk: 

 

Az intézménybe engedély nélkül beléphetnek: 

 Az intézmény dolgozóinak hozzátartozói. 

 A fenntartó és a polgármesteri hivatal dolgozói. 
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 A hitoktatók, az intézményben engedélyezett egyéb órát tartó pedagógusok. 

 A konyha dolgozói. 

 A vezetőt, vagy pedagógust felkereső szülő. 

 A kézbesítő. 

 A község civil szervezetének tagjai 

 Kisebbségi Önkormányzat tagjai 

Minden más esetben a belépés csak bejelentkezés alapján történhet. 

 

Belépés rendje: 

 

Tanítási órák alatt az iskola udvari-bejárata zárva van, csengetéssel lehet jelezni a belépési 

szándékot. Az erre kijelölt dolgozó köteles elkísérni minden iskolába belépőt a kívánt egyénhez. 

Amennyiben tanítási órát tartó az érintett, úgy a szünetet a folyosón köteles bevárni. 

Tanítási órák látogatása csak a vezetők, engedélyével lehet. 

Óralátogatást tanítási óra közben megkezdeni, vagy a tanítási óra vége előtt befejezni, a tanítás 

menetét zavarni nem szabad! 

 

A szülők gyermeküket csak a órák közti szünetben kereshetik fel. A szülő ilyenkor az 

osztályterembe nem léphet be. 

 

4.4 Az intézmény létesítményinek és helyiségeinek használati rendje 

 

Az intézmény épületeit címtáblával, zászlóval, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni.  

Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

 az intézményrendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért 

 a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

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

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

  

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit, elvinni csak a 

vezetők engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, irodákat zárni kell. 

 

 

 

 

5 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
 

5.1 A különböző feladatkörökbe tartozó ügyek átruházásának, illetve az ezekről szóló 

beszámolási kötelezettségek rendelkezései 

 

Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás 

 kiadmányozás  

 az alkalmazottak feletti ráruházott munkáltatói jogkör gyakorlása 
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Az igazgatóhelyettes feladat-és hatáskörét az SZMSZ 4. számú mellékletében található 

munkaköri leírás részletesen tartalmazza.  

 

A nevelőtestület hatásköre 

 a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése 

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

elfogadása 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 a házirend elfogadása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása 

 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakítása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek 

 

A nevelőtestület hatáskörének átruházása 

 

A feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére bizottságot hozhat létre, illetve 

egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre; azzal a feltétellel, 

hogy az átruházott ügyekről a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles. 

 

5.2 Az igazgatóság és a nevelőtestület 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fóruma: 

 az iskolavezetőség ülései 

 a különböző értekezletek 

 megbeszélések. 

 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tantestületi irodákban elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon, email-ben értesíti a nevelőket. 

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgatóság  felé. 

 

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

munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola 

vezetőségével . 

 

Az intézményi tanács 
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Az intézményi tanács az iskola közösségeivel a teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül 

tartja a kapcsolatot. 

 

 rendszeres időközönként (évente legalább 1 alkalommal) kötelesek tájékoztatni az őket 

megválasztókat az intézményi tanács tevékenységéről 

 kötelesek az őket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait az intézményi tanács 

tevékenységével kapcsolatban az intézményi tanácsnak a felvetést követő ülésen az 

intézményi tanács elé tárni. 

Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbiak vehetnek részt: 

 az iskola igazgatója és/vagy igazgató helyettese. 

 

  Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről az iskola igazgatója rendszeresen 

(évente legalább 1 alkalommal) tájékoztatja az intézményi tanácsot. 

 

5.3 A nevelők és a tanulók 
 

 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatja 

a tanulókat az igazgató: 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen 

(évente legalább 1 alkalommal), 

 a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órán. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

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

választott képviselői, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal. 

 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, 

formája: 

 A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a megtartott 

diákközgyűlés. 

 Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az 

igazgatóság és a diákképviselő állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala a 

faliújságon való kifüggesztéssel történik. 

 A diákközgyűlésen nevelőtestület tagjai kérésre megjelenhetnek.  

 A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére a az 

igazgató ad tájékoztatást. 

 Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár 

közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az igazgatóhoz.  Az 

írásban, illetőleg a szóban feltett kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. 

A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend 

megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. 

Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés 

összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés 

összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton 

való megnyugtató rendezésről.  

 

5.4 A nevelők és a szülők 
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Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató:  

időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

az iskolai rendezvényeken, 

 az osztályfőnök: 

 az osztályfőnöki értekezleten tájékoztatják a szülőket. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 családlátogatások, 

 szülői értekezletek, 

 fogadó órák, 

 nyílt napok, 

 háromhavonkénti értékelés a hátrányos helyzetű ill. sajátos nev gyerek 

szüleinek 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét a munkatervek évenként tartalmazzák. 

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

választott képviselői, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az intézményi tanáccsal. 

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

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint a 

tagintézmény vezetőktől az iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskolának intézményegységekre lebontott pedagógiai programja van, amely nyilvános, 

minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.  

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, elletve intézményeknél 

található meg: 

az iskola fenntartójánál 

Az intézmény irattárában, könyvtárában, tanári szobájában, az iskola 

igazgatójánál és az igazgatóhelyettesnél, illetve az iskola honlapján. 

 

 

6 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 
6.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

Az intézményvezető és helyettese szervezik a kapcsolattartást az intézménnyel kapcsolatban 

álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. A 

nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal 

irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-

szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az 

ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok 

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

valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.  

 

6.2. Kapcsolattartás az óvodával  

 

• az óvónők és alsós nevelők között rendszeres a munkakapcsolat • közös munkával készítjük 

elő a beiskolázást • igyekszünk azonos elvekkel könnyíteni az óvodából az iskolába lépés 

nehézségeit  

• a leendő első osztályos tanítók részt vesznek a tavasszal megrendezett óvodai szülői 
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értekezleten • a leendő első osztályosok szüleit meghívjuk nyílt napunkra • a nagycsoportosok 

tavasszal látogatást tesznek az iskolába • szervezünk közösen rendezvényeket: Hívogató 

napközis tábor. 

 

6.3. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai 

szolgáltatókkal  

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az igazgatóhelyettes a felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők szükség 

esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás 

szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. 

Megszervezi továbbá szükség szerinti igénybevételt, illetve a tanulmányi-, sport- és 

tehetséggondozó versenyeken való részvételt.  

 

6.4. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal   

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az igazgató, és a gyermekvédelmi felelős tartja. 

Feladatuk, hogy megelőzzék a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást 

kezdeményezzenek.  

A gyermekvédelmi felelős feladata: az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások 

jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. 

Részt vesz továbbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a 

kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. 

Problémás esetekben (igazolatlan hiányzás, anyagi gondok, veszélyeztetettség a családban, 

stb.) azonnal jelez az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősön keresztül a gyermekjóléti 

szolgálat felé. Az intézkedéseket egyeztetik, megbeszélik. A családlátogatásokat lehetőleg 

közösen végzik az érintett tanulók osztályfőnökei és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa. A 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elérhetősége az iskola aulájában kerül kifüggesztésre.  

 

6.5. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval   

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szűrővizsgálatok 

szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az igazgatóhelyettes a 

felelős.  

6.6. Kapcsolattartás a középiskolákkal  

 

Tanulóink középiskolai helytállásáról küldött minősítéseket rendszeresen elemezzük. 

Elvárásaikat igyekszünk beépíteni képességfejlesztő munkánkba, lehetőséget biztosítunk 

valamennyi középiskolának a bemutatkozásra.  

 

 

 

6.8. Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal  

 

Meghatározott időszakonként a képviselő-testületnek munkánkról beszámolunk,  az 

önkormányzat képviselőit rendezvényeinkre meghívjuk.  

 

6.9. Kapcsolattartás a fenntartóval  

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetés napi 

munkakapcsolatban áll a fenntartóval, a rendszeres munkaértekezletek lehetőséget adnak a 

tankerület többi iskolájával a kapcsolatok elmélyítésére. 
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6.10. Kapcsolattartás az egyházakkal  

 

A hit-és erkölcstanoktatás kapcsolódó órában, ill. délután van az iskolában. Ünnepi alkalmak, 

ünnepek előkészítésében és rendezésében együttműködünk. 

 

6.11.Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával: 

 

Az alapítvány neve Tárkány Község Iskolájáért Közalapítvány, felelőse az iskola igazgatója 

 

6.12Az IPR munka hatékonysása érdekében  
Az iskola vezetősége kapcsolatot tart az IPR csoportokkal. 

 

 

7 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása  
 

7.1.Az iskolai hagyományok ápolása: 
 

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

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

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényeit, annak időpontjait, valamint az 

iskolaszintű versenyeket és szórakoztató rendezvényeket az éves munkaterv tartalmazza. 

 

Kialakult hagyományaink továbbélése érdekében egy-egy oktatási év folyamán az alábbi 

ünnepélyeket, rendezvényeket, kirándulásokat szervezzük: 

 Tanévnyitó ünnepély, az első tanítási napot megelőző munkanapon, 

 Tanévzáró ünnepély, a szorgalmi idő befejezési utáni héten. 

 Megemlékezések: l848. március l5-ről és l956. október 23-ról, 

Egyéb rendezvényeink: 

 Aradi vértanuk okt.6 

 Mikulás ünnepség  

 Karácsonyi ünnepély (iskolai szintű) 

 Farsangi jelmezbál 

 Anyák napja (alsó tagozat osztálykeretben) 

 Ballagás 

A szülők a választmány vezetésével a következő rendezvények szervezését segítik 

munkával és anyagi hozzájárulással: 

 Karácsonyi ünnepély  

 Farsangi jelmezbál 

 Gyermeknap. 

 

 

7.2. Tanulmányi kirándulások szervezése: 

 

A szervezés elvei: ismerjék meg tanulóink hazánk nevezetességeit, természeti szépségeit, 

történelmi emlékeit. 

Alsó tagozatosok és a felsősök is egynapos kirándulást tehetnek. 
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A kirándulás helyét a tanulók véleményének kikérése mellett az alsós, illetve felsős 

munkaközösség határozza meg. Igények alapján tanulmányi kirándulások helyett "Erdei 

iskola" jelleggel táborozás is szervezhető. Az IPR program keretében szervezett tanulmányi 

kirándulások ingyenesek. 

 

7.3 Tájékoztatás az iskolai életről, iskolai honlap  

 

Tárkány község 2 havonta megjelenő újságjában rendszeresen megjelentetjük az iskolai élet 

fontosabb eseményeit. Ezt rendszeren közzétesszük honlapunkon is. Az iskolai honlap 

szerkesztéséért az iskola igazgatójának irányításával az erre megbízott személy a felelős. 

Honlapunk címe: www.tarkanyiskola.hu  

 

7.4.  Kitüntetések, jutalmazások 

 

Ballagáskor azon végzős tanulóinknak, akik az iskolai évek során kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak, jutalomkönyvet adományozunk.  

Az iskola felsőfolyosóján dicsőségtáblát helyeztünk el, „Akikre büszkék vagyunk” címmel. 

Erre a táblára azon tanulók eredményei kerülhetnek fel, akik helyi, területi, megyei és/vagy 

országos versenyen kiemelkedő helyezést érnek el.   

 

 

8 Az intézményi védő- és óvóelőírások 
 

8.1.A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása  

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója vagy 

fenntartója megállapodást köt a helyi orvosokkal és fogorvossal. 

A megállapodásnak biztosítania kell a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését: 

 fogászaton évente 1 alkalommal, helyben felméréssel, majd felügyelt behívással, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálatát      

évente 2-3 alaklommal biztosítjuk. 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosítanak. 

 

8.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve baleset esetén  

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy 

a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: 

 

 minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékleteiben található 

munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv 

rendelkezéseit. 

 a NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat. 
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 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 

beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési 

szabályokat a tanulókkal betartani. 

 Az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat; az osztályfőnököknek 

feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal. A tanév 

megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban: 

 tanulmányi kirándulások, túrák előtt 

 közhasznú munkavégzés megkezdése előtt 

 rendkívüli események után 

 a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a 

tanulók figyelmét. 

 A nevelőknek ki kel oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedés szabályaira, a baleseti veszélyforrásokra, egy esetleges rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 

az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie 

arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a 

gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen az SZMSZ  

12. számú mellékletében található munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

 A feladatellátási hely munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottja az egészséges és 

biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) 

keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a 

szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az SZMSZ 12. számú 

mellékletében található munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét az SZMSZ 15. számú mellékletében 

található tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni.  

 

A tűzriadó tervben meg kell határozni: 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjait 

 a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét 

 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, 

fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése) 

 a feladatellátási hely helyszínrajzát. 

 

 

8.3.Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
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 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie 

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell 

vennie. 

 

A balesetet szenvedett 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 intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézményvezetőjének, az iskola 

igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és 

azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges 

intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

 a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani 

 a 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 

és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 

egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a 

tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek ). A jegyzőkönyv egy példányát a 

intézmény vezetője őrzi meg. 

 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

Az iskola igény esetén biztosítja az iskolaszék (ha nem működik, akkor a szülői szervezet) és 

az iskolai diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az SZMSZ 12. számú 

mellékletében található munkabiztonsági szabályzat határozza meg. 

 

Intézményünkben kijelölt dohányzóhely nincs, Iskolánk nem dohányzó munkahely. 

Szükséges feliratok elhelyezése megtörtént. A folyamatos ellenőrzésért az intézményvezetője 

a felelős. 

 

8.4.Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola 

tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:0 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 
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Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az  épületet vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, 

köteles azt azonnal közölni az intézményvezetőjével, vagy az iskola igazgatójával, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 vezetőség 

 munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott. 

(Az egyéni sajátosságoknak megfelelően kell meghatározni.) 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a intézményvezetője, iskola igazgatója 

szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tűzesethez hasonló módon kell riasztani, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett 

épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv szerint kell elhagyniuk. 

 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is 

gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A kiürítés során a liftet (mozgólépcsőt), ha van, nem lehet használni! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 

Az intézményvezetőjének, az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia 

kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 
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Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az feladtellátási hely 

vezetőjének, az iskola igazgatójának, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 

alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 

napokon be kell pótolni. 

 

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

utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó 

terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza. 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért a feladtellátási hely vezetője a felelős. 

 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a feladtellátási 

hely vezetője a felelős. 

 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára 

és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 

8.5.  Bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Bombariadónál a riasztást úgy kell elrendelni, mintha tűzriadó lenne!  

 

Eshetőségek: 

 

a./ az iskola telefonján érkezik a bejelentés, 

b./ a rendőrséghez érkezik az iskolával kapcsolatos bejelentés 

c./ az iskolában gyanús csomag, tárgy található, 

d./ postai küldeményben levélbomba érkezik. 

 

 Intézkedések: 

 

a./ az iskola telefonján érkezik bejelentés: 

 

 a bejelentő értesítse az igazgatót, helyettesét /távollétükben az ügyeletes tanárt 

 egy időben a l07 telefonszámon a rendőrséget, 

 a mellékelt adatlapot töltse ki, 
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 a „Tűzriadó terv”-ben foglaltak szerint ki kell üríteni az épületet,  

 a gáz - főcsapot el kell zárni, 

 nem kell áramtalanítani, 

 az épület körül l00 m-es körből az embereket el kell távolítani 

 az épületben - a legtájékozottabb ember kivételével - senki nem maradhat, aki várja a 

rendőrség szakembereit és segíti munkájukat /A Tűzriadó terv” mellékletét képező épület 

alaprajzot rendelkezésükre kell bocsátani, 

 továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni. 

 

b./ a rendőrséghez érkezik az iskolával kapcsolatos bejelentés: 

 

 a rendőrség tájékoztatásának meghallgatása után, 

 az épületet ki kell üríteni és 

 a rendőri szakemberek utasításait be kell tartani. 

 

c./ az iskolában gyanús csomag, tárgy található: 

 

 a „csomag”-ot őrizni vagy körbe kell keríteni /ügyeletes tanár, vezető/ 

 a csomag környékéről az embereket el kell távolítani, 

 rendőrség értesítésével egyidejűleg: 

 épületet ki kell üríteni /Tűzriadó terv” szerint /, 

 a csomaghoz senki nem nyúlhat, 

 a rendőri intézkedésnek megfelelően kell cselekedni. 

d./ postai küldeményben levélbomba érkezik: 

Ismérvek: - 

 vastagabb a normál levélnél, 

 nincs feltüntetve feladó, 

 nem létező személy a feladó, 

 postai bélyegző nincs vagy olvashatatlan, 

 tapintáskor keményebb tárgyat, anyagot /vezetéket/ is érezni, 

 postai név valós, de a közvetlen címzett ismeretlen. 

 

Teendők: - felbontani TILOS! 

Biztonságos helyen /páncélszekrényben vagy üres helyiségben/ kell tartani és a rendőrséget 

értesíteni. 

 

 

 

 

9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed valamennyi tanórán 

kívüli foglalkozásra is. 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, a hatékony működtetéséért az 

igazgató felelős. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként 

elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
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 biztosítsa az iskola 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 a nevelő- és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az igazgató 

 az igazgatóhelyettes 

 a munkaközösség-vezetők 

 a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint. 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi az egységek vezetőinek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. 

 

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a 

szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják 

az illetékes vezetőt. 

 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme. 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, különös tekintettel az integrációt elősegítő, 

kompetencia területeket érintő korszerű technikák alkalmazására 

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

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

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 tanulói munkák vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 

tagjaival meg kell beszélni 

Az általánosítható tapasztalatokat - feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 
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Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv 

határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 
 

 

10. A tanév helyi rendje 
 

 

A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A tanítási év szorgalmi ideje 

minden évfolyamon min. 180 tanítási napból áll, mely meghatározását a tanév rendjéről szóló 

rendelet határozza meg. 

 A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik 

be. 

 

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az igazgatósági 

állásfoglalások alapján, és rögzíti az éves munkatervben. 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program 

módosításáról, az új tanév feladatairól) 

 az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, valamint azok 

felelőseiről 

 tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól 

 az éves munkaterv jóváhagyásáról 

 az esetleges vizsgák időpontjáról. 

 

Az intézményi rendezvényekre, ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre való 

megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, 

képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. Az ünnepélyeken, 

rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

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

osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig 

a szülőkkel. Az intézmény belső rendszabályait (házirendjét) ki kell függeszteni az folyosói 

faliújságokon.  

 

10.1 A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik 

pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. 

 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. Rendkívül 

indokolt 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 adhat engedélyt. A tanítási órák 

megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi 

vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség 

szerint úgy, hogy a tanítást ne  zavarják. 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az igazgató, 
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igazgatóhelyettes, vagy osztályfőnöke engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

 

 Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik, 

vigyázva saját és társaik testi épségére. 

 

Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. Az 

óraközi szünet ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Dupla órák szünet 

közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, illetve rajz, technika, testnevelés 

órákon. 

 

A hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelésű gyermekek szöveges értékelésének rendjét, idejét 

a feladatterv rögzíti. 

 

A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét- a munkaközösség-

vezetők javaslata alapján - munkaterv rögzíti. 

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatósága határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, 

a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 

 

11. A napközis és egyébtanórán kívüli foglalkozások 
 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett- tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

 

 napközi otthon, tanulószoba 

 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok 

 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik az SZMSZ  előírásai alapján.  

A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelő dolgozza ki az  SZMSZ előírásai 

alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az 

intézmény tanulói házirend részét képezi. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme 

alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben- szülői kérés 

hiányában- az eltávozásra a vezető engedélyt adhat. 

 

 egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

 szakkörök 

 énekkar 

 diáksportkör 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 korrepetálások 

 tehetségfejlesztő foglalkoztatások 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 hittan. 

 

 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 
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A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a korrepetálás, a 

felzárkóztató foglalkozások és az énekkar kivételével - önkéntes. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre 

szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, korrepetálásra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a szakértői bizottság,  tanítók, szaktanárok jelölik ki, 

részvételük a foglalkozásokon kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente 1 alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi 

kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát az iskola munkatervében kell 

meghatározni.  

A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben 

kell rögzíteniük. 

Az iskola nevelői, szülői, a intézményvezetőnek előzetes engedélyével a tanulók számára 

túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek. 

 

 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére iskolai könyvtár működik.  

 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak a hit és erkölcstan tantárgyon felül hit- 

és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára 

önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. 

A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

12.  Diákönkormányzat Működési Szabályzata 
 

Az intézményben működik diákönkormányzat,, amelynek irányítója a körükben 

megválasztott iskolai felnőtt és gyermek vezetők. , 

 

Az iskolai Diákönkormányzat működése: 

Az iskolai Diákönkormányzatot évente legalább egyszer (tanév elején) össze kell hívni. 

 

Diákönkormányzat felépítése  

 Elnök  

Feladatuk: - a napirend kiküldése 

 többi tag munkájának összehangolása 

 az ülések levezetése 
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 a beszámolók készítése 

 

Tagok  

Az éves és az egyszeri feladatokat arányosan elosztva a végzett munkáért felelősek.. 

 

Diákönkormányzatunk célja: 

 

Minél tartalmasabb és teljesebb iskolai élet kialakításában való részvétel, a nevelőtestülettel 

és az iskolavezetéssel közösen. 

 

Diákönkormányzatunk joga és feladata 

 

 A tanulók érdekeinek képviselete és iskolavezetésben és a nevelőtestületben. 

 A gyermekek mindennapi életének megszervezésében való részvétel. 

 A tanuláshoz való pozitív viszony megerősítése. 

 Társadalmilag hasznos munkák szervezése. 

 Kulturális tevékenység szervezése. 

 Sportrendezvények, kirándulás, túra, tábor stb. szervezése. 

 Külső kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

 

 

13.  A tanulók felvételének, jutalmazásának és fegyelmezésének 

véleménynyilvánításának, tájékoztatásának elvei és formái  
 

13.1.  A tanulók felvétele 

 

A közoktatási intézmény tanulói közé - a beiratkozás kivételével - felvétel vagy átvétel útján 

lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. 

A felvételről és az átvételről a intézményvezetője dönt. A köznevelési törvény részletesen 

szabályozza az iskolai jogviszony létrejöttét. 

 

13.2. A gyermek tanulói jogai és kötelességei  

 

A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait a köznevelési törvény 

szabályozza. 

Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek 

teljesítésének.  

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,(véleménynyilvánítás, tájékoztatás) a helyi 

iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a Házirend tartalmazza. 

 

13.3. Tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

 

A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza. 

A helyi vizsgák: osztályozó-, javító- és tantárgyi szintfelmérő. 

 

A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató 

bizottságokat az intézményvezetője jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek 

vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az törzskönyvbe és a bizonyítványba. 

A záradékot az intézményvezetője is aláírja. 
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13.4. A tanulók jutalmazása 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesítheti. 

 

A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi 

munkájában elért eredményeket jutalmazzuk. 

 

A közösségi jutalmazás formája: a Diákönkormányzat szervezetén belül történik. 

 

Egyes tanulók jutalmazásának alábbi fokozatai lehetnek: 

 Tantárgyi elismerés 

A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséret. 

Több tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanulók részére nevelő-testületi dicséret, amelyet be 

kell vezetni az törzskönyvbe és a bizonyítványba. 

Kimagasló eredmény esetén intézményvezetői dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a 

tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt. 

 

 Osztályfőnöki dicséret:  

Az osztályfőnök saját vagy pedagógustársa javaslatára a tanulót példaként állítja tanulótársai 

elé, a dicséretet írásban a szülőnek is tudomására hozza. 

 

 Az intézményvezetői elismerés: 

A diákönkormányzat, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslata alapján a kötelességen 

túlmenő, osztálya vagy iskolája hírnevét növelő teljesítményéért az intézményvezetője a 

tanulót a tanév bármely szakában dicséretben részesíthet, és erről a szülőket írásban értesíti. 

 

 Nevelőtestületi dicséret: 

A huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, a kiváló tanulmányi eredmény és 

a segítőkészség - az osztályban tanító nevelőtestület határozatára - félévkor a tájékoztató 

füzetbe, ellenőrző könyvbe, év végén pedig a tájékoztató füzetbe, a bizonyítványba beírt 

dicsérettel jutalmazható. 

 

Országos szintű tanulmányi-és sportteljesítmény jutalmazása tanév végén. Az egész évben 

tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi pontversenyek állásáról az iskolai faliújságokon 

folyamatosan tájékoztatni kell a tanulókat. 

 

 
 

13.5. Magatartás és szorgalom jutalmazása 

 

Az a tanuló, aki magatartásban és szorgalmában példás, a felnőttekkel és társaival udvarias, 

rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív, kezdeményező az alábbi jutalmazási 

fokozatban részesülhet: 

 szaktanári szóbeli dicséret, 



 

Tárkányi Általános Iskola  
Szervezeti Működési Szabályzata 2017. 

________________________________________________________________________ 

34 

 szaktanári írásbeli dicséret, 

 osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

 osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

 intézményvezetői szóbeli dicséret, 

 intézményvezetői írásbeli dicséret. 

 

A fokozatok bejegyzésére az ellenőrzőbe a jutalmat adó nevelő jogosult. 

 

Jutalomban részesülnek: 

   - l-8. osztályban jeles vagy kitűnő eredményt elért tanulók jutalomkönyvben 

     és oklevélben részesülnek. 

   - 8 éven át jelesnél nem rosszabb tanulmányi eredményt elért tanulók  

     oklevélben és jutalomkönyvben részesülnek. 

   - Jutalomkönyv adható az alábbi területen végzett jó munkáért: 

     helyi tanulmányi versenyen elért kiváló eredményért, 

 tanulmányi versenyen, egyéni pályázaton eredményesen szereplő tanulóknak. 

Átadás időpontja: tanévzáró ünnepély. 

Jutalmat átadja: intézményvezetője. 

 

14. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai, eljárásrendje 

 
14.2. Az egyeztető eljárás szabályai  

 

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a 

tanulói jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának 

okozott kár megtérítésének megállapítása során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.   

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

 az igazgató  

 az igazgatóhelyettes  

 az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen  

 a szaktanár  

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás 

kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.   

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató 

jár el. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató három hónapon belül dönt, amelyet 

határozat formájában írásba kell foglalni.  

 Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében.   

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola fegyelmi bizottsága felelős. Amennyiben a 

bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető tárgyalásra, akkor 

kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha 

azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a 

szülő egyetért. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség van, arról a fegyelmi 

bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló 

esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.   

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az 
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egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, 

a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább harmadik 

esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja.   

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 

írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél 

esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni.  

 Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél 

elfogad. Személyét az igazgató közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi 

közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére.  

 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  

 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki, az 

egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 

pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. Az egyeztető 

eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a 

zavartalan tárgyalás feltételei.  

 Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy 

alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, 

amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. Az egyeztetést 

vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás, 

lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. Az egyeztető eljárás 

lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az 

egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a 

sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek 

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

nézetkülönbség fokozódása. Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet 

tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett 

eredményre, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta 

három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló 

maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

 

14.3. A fegyelmi eljárás szabályai  

A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint 

folytatja le.  Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy 

indít-e a tanuló ellen fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület 

döntése alapján – az iskola igazgatója a felelős. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás 

lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság feladata a 

kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi 

tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása.  

A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a 

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg. A fegyelmi eljárás 
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megindításáról az indok megjelölésével a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. Ha 

indokolt, tárgyalást kell tartani. A tanulót, szülőt erre meg kell hívni. 

  A fegyelmi eljárásról az értesítést a tanulónak és a szülőnek a tárgyalás előtt legalább 

8 nappal meg kell kapnia.  

 A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira, ismertetni kell a 

kötelességszegét, a bizonyítékokat. Törekedni kell az eljárás során minden olyan körülmény 

feltárására, amely a tanuló ellene vagy mellette szól. A fegyelmi határozatot a tárgyaláson rövid 

indoklással ki kell hirdetni. 

  A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve 

az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során 

bizonyítani kell. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, 

az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

 A fegyelmi büntetés lehet:  

 megrovás  

 szigorú megrovás  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása  

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába  

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától  

 kizárás az iskolából  

 

A „kizárás az iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a 

tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem 

oldódik meg, a kormányhivatal 7 napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára.  

 A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét 

a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

 A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.  

 Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú esetén a szülő is – tudomásul vette, a 

határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító jogáról lemondott.   

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölést, 

a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.  A fegyelmi 

határozat indoklása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának 

alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, 

elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.  

 A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és 

idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatalos beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 

továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelenlévő tagja.   

 

Az első fokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az első 

fokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

– a vétség elkövetésétől számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 

 

 

A tanulók anyagi felelőssége 
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Ha a tanuló az iskolának tudatosan kárt okozott, azt az iskola vezetője köteles a károkozás 

körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó 

és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint 

az okozott kár megtérítésére.  

 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 

 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. 

 

A tanulóval szemben a következő intézkedés hozható: 

 

   Szóbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki, igazgatói írásbeli intés. 

 

A szóbeli figyelmeztetés lehet: 

 szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiánya, valamint az 

órákon, foglalkozásokon, előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt. 

 ügyeletes tanári: a tanítás előtt, vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség 

miatt, 

 osztályfőnöki: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli 

kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztása miatt. 

 az osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés az osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést 

követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi 

szükségessé. Ennek magasabb fokozata az osztályfőnöki intés 

Az intézményvezetői írásbeli intést - a körülmények mérlegelésével - az osztályfőnök 

kezdeményezi. 

 

 intézményvezetői megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola 

igazgatósága a nevelőtestület meghallgatásával dönt. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét az iskola intézményvezetője határozza meg. 

 

15. A tanulók mulasztásának igazolása 

 

A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles 

bejegyezni az óra megkezdését követően. 

A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével 

összesíteni kell. 

A szülő  előzetes kérése alapján a tanuló 



 

Tárkányi Általános Iskola  
Szervezeti Működési Szabályzata 2017. 

________________________________________________________________________ 

38 

 az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, 

 a intézményvezetője engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 

 

A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. 

A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. 

Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése a 

mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. 

Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles 5 napon 

belül meggyőződni a mulasztás okairól. Amennyiben a eljárás során a szülő nem tudja 

érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül - 3 napig 

terjedő mulasztás esetén szülői, 3 napon túli betegség esetén pedig orvosi bizonyítvánnyal és 

szülői aláírással igazolhatja mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

 

Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata, ezeket 

dátummal ellátva az osztálynapló jegyzett rovatában írásban rögzíteni kell. 

 Az igazolatlanul mulasztott tanulót az SZMSZ-ben meghatározott iskolai büntetések 

megfelelő (általa még nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző 

könyvön keresztül a szülő tudomására kell hozni. 

Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről. 

Az értesítés kiküldésével egy időben az osztályfőnök köteles az érintett tanuló szüleivel 

beszélgetést végezni, az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről.  

Másodízben történt igazolatlan mulasztás esetében az osztályfőnök az igazolatlan 

mulasztás észlelésének napján köteles “Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt” 

című nyomtatványt kitölteni és a intézményvezetőjének, leadni, valamint az iskola 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét értesíteni az ismételt igazolatlan mulasztástól. A 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe 

véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezetőjének 

engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

 

 

16. A könyvtár működési rendje 
 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében iskolai könyvtár működik. 

 

A könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, 

feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának 

biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

A könyvtárak a tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szereznek 

be, melyet a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöznek. 

A könyvtárak szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok 

csoportjai. 
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A könyvtárak szolgáltatásai: 

 tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 

 a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása 

 a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése. 

 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

 kézikönyvek, 

 számítógépes szoftverek, 

 muzeális értékű dokumentumok, 

 

 Könyvtárak a Könyvtári Szabályzatban meghatározott napokon tartanak nyitva. 

 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot 

az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 

kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár (tanító) 

javaslata alapján az intézményvezetője határozza meg. 

 

17. Az intézményi adminisztráció 
 

 Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk.  

 .Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:  

 

a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése  

a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 

 

 Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

 

17.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje  

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti 

gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:  

 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével  

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. A tanulóbalesetek elektronikus úton történő 

bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend 

vonatkozik.  

A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése A szükség esetén 

kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje:  

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

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

és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.  

 A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. 
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Ez esetben a hitelesítés szövege:  

 Hitelesítési záradék  

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,  

  az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.  

Kelt: ................................................ 

                                            PH                        ...................................        hitelesítő  

 

 

17.3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje   

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű 

jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. A KIR egyes 

alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a 

felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem 

engedélyezhető.  A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés 

esetén az okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye 

alapján - a kárt okozó személyesen felel. Az elektronikus iratokat az iskola igazgatójának 

számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni. Ezen a számítógépen őrzött elektronikus 

iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. Az elektronikus úton előállított, hitelesített 

és tárolt elektronikus iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint 

történik. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős 

 

18. Az Intézményi dokumentumokról való tájékoztatás rendje 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a 

jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 

 a nevelőtestület 

 az iskola igazgatója 

 az intézményi tanács 

 a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. 

Ezen szabályzatok, utasítások az SZMSZ mellékletei. E mellékleteket (utasításokat) az iskola 

igazgatója az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja. 

 

 

19. Záró rendelkezések 
 

Az SZMSZ-t a nevelőtestület a 2017 ........-i ülésén a nevelőtestület tagjainak ............%-os 

szavazatával elfogadta. A szülői munkaközösség a jogszabályban meghatározott kérdésekben 

az SZMSZ elfogadásakor egyetértését adta. 
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Az elfogadott SZMSZ és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve felterjesztésének napja: 

2019.augusztus 31 

Tárkány, 2019. augusztus 31. 

 

 

 

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

         intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tárkányi Általános Iskola SZMSZ-t a fenntartó jóváhagyta. 

 

Tatabánya, 2019. ....................... 

 

 

 

 

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

                           fenntartó 
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XXIX. Mellékletek 
 

 

1.sz. melléklet: Szakmai alapdokumentum 

2.sz. melléklet  Belső ellenőrzési szabályzat 

3.sz. melléklet  Bizonylati szabályzat 

4.sz. melléklet  A dolgozók munkaköri leírása 

5.sz. melléklet  Házirend 

6.sz. melléklet  Iratkezelési szabályzat 

7.sz. melléklet  Közalkalmazotti szabályzat 

8.sz. melléklet   Ügyrend 

9.sz. melléklet  Munkavédelmi szabályzat 

10.sz. melléklet Számviteli szabályzat 

11.sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat, riadóterv  

12.sz. melléklet Könyvtár SZMSZ, Gyűjtőköri szabályzat 

13. sz melléklet Véleményező szervezetek javaslatai 

 

 


