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A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a szervezeti és működési
szabályzattal kapcsolatos rendelkezései
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szervezeti és működési
szabályzattal kapcsolatos rendelkezései
A államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletnek a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatával
kapcsolatos rendelkezései
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011.
évi XXXI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
A munka új törvénykönyve 2012. évi I. tv., az ezt módosító, illetve a törvények
használatáról rendelkező 2012. évi LXXXVI. törvény
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.
törvény módosításáról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
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17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról.
196/2019(VIII.1) Kormány rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról
és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény
vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület.2019.08.26. napján
fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban
meghatározottak szerint véleményezte:


az iskolai diák-önkormányzat,



az iskolai szülői munkaközösség,

2. A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső
szabályzatok (intézményvezetői utasítások) előírásai minden, az
intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek.
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AZ ISKOLA ALAPADATAI
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AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA
Az iskola szervezete
Az iskola intézményvezetése
1. Az iskola intézményvezetését az intézményvezető, valamint közvetlen
munkatársai alkotják. Az intézményvezető közvetlen munkatársai közé az
alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
 általános intézményvezető - helyettes
 felsős intézményvezető helyettes
 munkaközösség-vezetők
 diákönkormányzat-vezető
2. Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb
jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak
szerint végzi.
3. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Ezt a jogkörét
alkalmanként átruházhatja az intézmény dolgozóira.
Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az intézményvezető gyakorolja.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és
rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az általános intézményvezető helyettes,
távollétében a felsős intézményvezető- helyettes írhatja alá.

4. A bélyegzők típusai és jellemzői
A Budapest XVIII. kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
hivatalos bélyegzője Magyarország címerével ellátott magyar nyelvű
körbélyegző, mely tartalmazza
a) a szervezeti egység megnevezését,
b) a postacímet,
c) és egyéb, azonosításra szolgáló adatot
A fejbélyegző akkor használható, ha a szervezeti egységnek nem áll
rendelkezésére nyomdai úton előállított, a szervezeti egységet, mint feladót
megjelölő boríték.
A fejbélyegző a kimenő küldemények borítékán a feladó jelölésére
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használhat
Ügyviteli bélyegzőként használhatók:
a) a dátumbélyegző,
b) a hitelesítő bélyegző,
c) a szakmai teljesítést igazoló bélyegző, melynek tartalma: szakmai
teljesítést, jogosságát, összegszerűségét igazolja

5. Az intézményvezető munkáját intézményvezető helyettesek segítik.
6. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel az általános
intézményvezető helyettes, annak távollétében a felsős intézményvezető
helyettes helyettesíti.
7. Az intézményvezetés rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az
aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az intézményvezető vezeti.
8. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív,
véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége
havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről
írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az
intézményvezető készíti elő és vezeti.
9. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak
szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított
munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban a fenntartó
alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
A munkaköri leírás mintája az SZMSZ mellékletében található.
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AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI
EGYMÁSSAL
ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL
Az iskolaközösség
1. Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt
közösségek révén és módon érvényesíthetik.

Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az
iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok
(elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó
rendeletek) szabályozzák.

A nevelők közösségei
A nevelőtestület
1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és
döntéshozó szerve.
2. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú
végzettségű dolgozók.
3. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési
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jogkörökkel rendelkezik.
4. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban
megfogalmazott esetekben.
5. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
6. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:


tanévnyitó értekezlet,



tanévzáró értekezlet,



félévi nevelőtestületi értékelő értekezlet,



félévi és év végi osztályozó értekezlet,



évente egy vagy két alkalommal nevelési értekezlet



intézményi beiskolázási és továbbképzési terv értekezlete

7. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint
ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb
jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem
rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
8. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére
– titkos szavazással is dönthet.
9. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
10. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban
az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része,
többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.
A nevelők szakmai munkaközösségei
1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy
területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A
munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az
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iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez,
értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:


alsó tagozat szakmai munkaközösség



magyar-történelem-levelező szakmai munkaközösség



reál-és nyelvi szakmai munkaközösség



készség szakmai munkaközösség



napközi szakmai munkaközösség

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkeznek.
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:


az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő- és oktató munkájának segítése,
tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,



az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének
folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése,



pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,



az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,



a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,



a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák
szervezésével, szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható
eszközök beszerzésével,



a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor)
kijelölésével,



a munkaközösség vezetőjének megválasztása



a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,



a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések
elkészítése.
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A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint
az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló
munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve
tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves tervezését is.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az
intézményvezető bízza meg.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok
1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület
tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az
intézményvezetés döntése alapján.
2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről
tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.
3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az
intézményvezető bízza meg.

A szülői munkaközösség
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése
érdekében szülői munkaközösség- munkaközösség működik.
1. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei
alkotják.
2. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő
tisztségviselőket választják:


elnök,



elnökhelyettes.
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3. Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat
az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el
az iskola vezetőségéhez.
4. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az
iskola szülői munkaközösség vezetősége. Az iskolai szülői munkaközösség
vezetőségének munkájában az osztály szülői munkaközösségek elnökei
vehetnek részt.
5. Az iskolai szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az iskola
intézményvezetőjével tart kapcsolatot.
6. Az iskolai szülői munkaközösség vezetősége akkor határozatképes, ha azon az
érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői
munkaközösség vezetősége döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza.
7. Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségét az iskola intézményvezetőjének
tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást
kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.
8. Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési jogok
illetik meg:


megválasztja saját tisztségviselőit,



kialakítja saját működési rendjét,



az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,



képviseli a szülőket és a tanulókat az köznevelési törvényben
megfogalmazott jogaik érvényesítésében,



véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét,
valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a
szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,



véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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A tanulók közössége
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető
– az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető
bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri
leírásuk alapján végzik.
2. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:


osztálytitkár,



tanulmányi felelős,



sportösszekötő

A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre.
Az iskolában működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök
saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot
segítő nevelő érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi,
véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az
iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és
működési szabályzata szerint alakítja.
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Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személyt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a
nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg.
Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni. A
diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
valamint az iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az
iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai
házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés
összehívásáért az intézményvezető a felelős. A diákközgyűlés egy év időtartamra a
tanulók javaslatai alapján három fő diákképviselőt választ.

Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető
segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők
útján valósul meg.
2. A kapcsolattartás fórumai:


az intézményvezetés ülései,



a különböző értekezletek,



megbeszélések

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
3. Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett
hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:


az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,
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az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait
közvetíteni az intézményvezetés, az iskolavezetőség felé.

5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján
közölhetik az intézményvezetéssel, az iskola vezetőségével és a szülői
közösséggel.
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos
együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői
felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett
feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:


a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,



iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,



iskolán kívüli továbbképzések,



a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és
sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális
feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések
eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról


az intézményvezető
o

a diákközgyűlésen évente legalább 4 alkalommal,

o az I. és II. emeleten elhelyezett hirdetőtáblán keresztül
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folyamatosan,


az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,

tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a
szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az
intézményvezetéséhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői munkaközösséghez fordulhatnak.

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola
intézményvezetésével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői
munkaközösséggel.
A nevelők és a szülők kapcsolattartása
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról


az intézményvezető:
o a szülői munkaközösség ülésén félévente,
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként két alkalommal,
o az iskola honlapján keresztül,



az osztályfőnökök:
o az osztályszülői értekezleten,
o fogadóórákon
o családlátogatáson
tájékoztatják.
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2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az
alábbi lehetőségek szolgálnak:


a családlátogatások,



a szülői értekezletek,



a nevelők fogadó órái,



a nyílt tanítási napok,



a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,



elektronikus naplón keresztül

3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai
munkaterv tartalmazza.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola
intézményvezetéséhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez
fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az
iskola intézményvezetésével, nevelőtestületével vagy a szülői
munkaközösséggel.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és
működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől,
valamint intézményvezető helyettesétől az iskolai munkatervben évenként
meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak,
szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
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8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend
egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:


az iskola honlapján,



az iskola intézményvezetőjénél

9. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át
kell adni.
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AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA
VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI
1. Az iskolai diáksportkör munkáját az intézményvezetője által megbízott
testnevelő tanár segíti.
2. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az
iskola intézményvezetőjével, illetve az iskola vezetőségével folytatatott
megbeszéléseken.
3. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki
kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben,
valamint az iskolai munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.
4. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az
diák-önkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri,
hogy a tanulók a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri
foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig
– javaslatot tesz az iskola intézményvezetőjének az iskolai sportkör
következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó
javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet,
valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi
feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a
településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába
milyen feltételekkel vonható be.
5. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi
munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai
munkaterv részeként kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait
(sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az iskolai sportkör
szakmai programjában kell meghatározni.
6. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola
sportlétesítményeinek (sportudvar, tornaterem, edzőterem valamint sport
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eszközeinek használatát.
7. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az
iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportkör
bizonyos feladatait külön megállapodás alapján a Városgazda Utánpótlás
Akadémia és a Törekvés Sportegyesület kosárlabda utánpótlás keretei között
látják el a megbízott testnevelők.
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AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK
KÜLSŐ KAPCSOLATAI
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola
intézményvezetésének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő
intézményekkel:


Az intézmény fenntartójával: Külső-Pesti Tankerületi Központtal



Budapest, XVIII. kerületi GESZ-szel, Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt-vel



Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatallal és a képviselőtestülettel



Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal



A helyi oktatási intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményével

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a
felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel,
gazdálkodókkal:


Az alábbi közművelődési intézményekkel: Kondor Béla Közösségi Ház és
Intézményei, Gyermek könyvtár, Tomory Lajos Közgyűjtemény



Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Vöröskereszt, Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,



Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Csibész Család- és
Gyermekjóléti Központ



Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: katolikus, református, Palánta
Gyermek- és Ifjúsági Misszió

3. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető, illetve
az
intézményvezető helyettesek a felelős. Az egyes intézményekkel,
szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
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4. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetése
rendszeres kapcsolatot tart fenn gyermekorvossal, védőnővel és fogorvossal.
Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
5. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az osztályfőnökök
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Csibész Család- és Gyermekjóléti
Központtal. A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős.
6. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából
az iskolában működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak
kapcsolódnak be a területi (iskolaközi) szakmai munkaközösségek munkájába:


alsó tagozat szakmai munkaközösség



magyar-történelem-levelező szakmai munkaközösség



reál-és nyelvi szakmai munkaközösség



készség szakmai munkaközösség



napközi szakmai munkaközösség
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AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától este
22.00 óráig tart nyitva. Az iskola intézményvezetőjével történt előzetes
egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve vasárnap is nyitva
tartható.
2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra
és délután 17.00 óra között az iskola intézményvezetőjének vagy valamelyik
helyettesének, megbízottjának az iskolában kell tartózkodnia.
3. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az intézményvezető vagy
intézményvezető helyettesek egyike sem tud az iskolában tartózkodni, az
esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell
megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.
4. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján, lehetőség szerint 8.00 óra
és 16.15 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza általában 45 perc,
az óraközi szünetek hossza 15, illetve 10 perc.
5. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a
csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.15 óráig tart.
6. Az iskolában reggel 6.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben
tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy
épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének,
tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
7. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az
osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető
helyettesek), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja
el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola
elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettesek
adhatnak engedélyt.
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8. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14 órától 17 óráig kell megszervezni.
Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet.
(Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig,
illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó
pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és
köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.)
9. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári
irodában történik 7.30 óra és 16.00 óra között.
10. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti
rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a Klebelsberg Központ utasítása
alapján a tankerületi igazgató határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a
szülők, a tanulók, a nevelők, tudomására hozza az iskola honlapján,
hirdetőtábláján és a Kréta üzenőfalán keresztül. A nyári szünetben az irodai
ügyeletet kétheti rendszerességgel kell megszervezni.
11. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az
iskola helyiségeinek használói felelősek:


az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,



az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói
házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

12. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják. Ez alól csak az iskola intézményvezetője adhat felmentést.

13.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a
hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola
intézményvezetőjétől, illetve a működtető képviselőjétől engedélyt kaptak (pl.:
helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek
belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
14. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni
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csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
15. Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási
szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni,
ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola
helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a
megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.
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AZ EGYÉB (TANÓRÁN KÍVÜLI) FOGLALKOZÁSOK
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb
(tanórán kívüli) rendszeres foglalkozások működnek:


napközi otthon,



tanulószoba,



szakkörök,



énekkar,



iskolai sportköri foglalkozások,



felzárkóztató foglalkoztatások,



tehetséggondozó foglalkoztatások,



továbbtanulásra előkészítő foglalkozások

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok
1. A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik.
2. A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége
állapítja meg. A működési rend az aktuális év munkatervében található.
3. 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 az intézményvezető vagy helyettesei
adhatnak engedélyt.
A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok
1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A
tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés előző tanév május 20-ig
történik, és egy tanévre szól.
2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok
jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól
felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat.
3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését,
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heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején
az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a
nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezetője bízza meg,
akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli
foglalkozást vezethet az a nagykorú személy is, aki nem az iskola pedagógusa.
6. 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, illetve a szaktanárok a felelősek.
7. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai
könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és
működési szabályzat tartalmazza.
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ÉS
ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSI SZABÁLYOK
1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:


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,



a vezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről,



szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő- és
oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:


intézményvezető,



intézményvezető helyettesek,



munkaközösség-vezetők,

3. Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola
pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat
elvégzésére kijelölni.
4. 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,
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o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai
munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza
meg.)


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



Intézményvezető feladatai:



ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;



ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai és technikai jellegű
munkáját;



segít ellenőrizni a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;



összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves
ellenőrzési tervet;



javaslatot tesz az intézmény működéséhez szükséges fejlesztésekre,
felújításokra, karbantartásokra és beszerzésekre,



segíti a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását



Intézményvezető helyettesek feladatai:



folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és
ügyviteli munkáját, ennek során különösen:



a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;



a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;



a pedagógusok adminisztrációs munkáját;



a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és
eredményességét;



a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát;



Munkaközösség-vezetők feladatai:



folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó
pedagógusok nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen:
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a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;



a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi
eredménymérésekkel).



Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését,
az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai
munkaterv részét képező belső ellenőrzési csoport munkaterve határozza
meg.
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE
1.

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló

ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik.
2.

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges

dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése,
gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése,
valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
3.

Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros tanár rendszeres

kapcsolatot tart fenn a környék iskolai könyvtáraival valamint nyilvános
könyvtáraival.
4.

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos

feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár
feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
5.

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a gyűjtőköri

szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának
figyelembe vételével történik.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata:
Kézikönyvtári állomány:
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori
sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és
szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek,
összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.
Ismeretközlő irodalom:
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói
munkáltatáshoz használható dokumentumok.
Szépirodalom:
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott
olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.
Pedagógiai gyűjtemény:
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Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak
dokumentumai:
Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
Fogalomgyűjtemények, szótárak.
Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok
megvalósításához szükséges szakirodalom.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
Oktatási intézmények tájékoztatói.
Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.
Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendőek a következők:
A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok.
A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök,
évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek,
diafilmek, CD, DVD.
6.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az

iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói, a tanulókon
keresztül a szülők, valamint szükség esetén az iskolával kapcsolatban álló
külső nevelők is.
7.

A beiratkozás a tanulói jogviszony illetve a munkaviszony kezdetekor

automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. A
beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat 8 napon belül a
könyvtáros tanár tudomására kell hozni.
8.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

•

tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

•

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
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•

könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

•

könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

•

számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának
biztosítása,

•

tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és
dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott
szolgáltatások elérésének segítése.

9.

Az iskolai könyvtár minden tanítási nap nyitva tart. A nyitva tartás

ideje igazodik a diákok igényeihez. A könyvtári dokumentumok a teljes
nyitva tartási idő alatt kölcsönözhetőek.
10.

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár

közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható
időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején
tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral
egyeztetniük kell.
11.

Az iskolai könyvtár dokumentumait, egyszerre legfeljebb 3 darabot a

tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével)
három hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő két alkalommal
meghosszabbítható.
12.

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem

kölcsönözhetők:
•

kézikönyvek, számítógépes szoftverek, muzeális értékű

dokumentumok
13.

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 javaslata alapján az iskola intézményvezetője határozza meg.

Tankönyvtári szabályzat
Tankönyvtár elhelyezése
A tankönyvtár a többi könyvtől elkülönítetten, erre kijelölt szekrényekben
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helyezkedik el. A tankönyvek csoportosítása tantárgyanként, illetve a folyosó
szekrényeiben évfolyamonként történik.

Tartalma
Az oktatásban a tanárok és a diákok által használt tankönyvek, munkafüzetek,
feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek és segédkönyvek.

Tankönyvek nyilvántartás


Teljes osztályok, tanulócsoportok által hosszabb időn keresztül használt
könyvek, amelyek tartalmukban és formájukban tartósnak tekinthetők,
tartós tankönyvként kerülnek nyilvántartásba. Leltári számuk
BR+folyamatos sorszám. A könyvtárból egyénenként a szükséges időre
kölcsönözhetők.



Tanárok által kölcsönzött és a nevelő- oktató munkában használt tankönyvek,
segédkönyvek, feladatgyűjtemények időleges nyilvántartásba kerülnek. Leltári
számuk BR + folyamatos sorszám. Ide sorolandók a kiadók által ajándékba
adott kiadványok is. Az egyes tanárok a tanításhoz szükséges időre
kölcsönözhetik. A nyelvoktatást segítő dokumentumokat tanárok
kölcsönözhetik a tanulócsoportok számára.



Támogatott tankönyves tanulóktól visszaszedett, tartalmilag, illetve
kötészetileg nem elavult tankönyvek köre: A nagy tömegű tankönyv NEM
KÖNYVTÁRI DOKUMENTUM. A vonatkozó jogszabály alapján ezt
mindenképpen meg kell különböztetni a könyvtári dokumentumoktól kezelés
tekintetében is. A tankönyv, mint időleges nyilvántartású dokumentum, nem
könyvtári dokumentum, így nem leltárköteles, nem egyedi nyilvántartású és
nem igényel könyvtári szerelést. Ezekbe a diákoknak juttatott könyvekbe egy
könyvtári bélyegzőt pecsételünk amelyen feltüntetjük a tankönyv TTK +
folyamatos azonosító számát. A diákok a tankönyvek átvételét az ingyenes
tankönyvre jogosultak osztály - név szerinti listáján aláírásukkal igazolják.
A tanév végén visszaszedett tankönyveket átválogatjuk, hogy melyek
használhatók fel ismét. Nyilvántartásuk egy Excel táblában történik. Ismételt
kiosztásukra a következő tanév elején kerül sor, amikor a támogatott
tankönyvre jogosult tanuló átveszi tankönyvcsomagját. A maradvány
példányokat a tankönyvtárban őrizzük, igény esetén órai munkára, vagy egy-egy
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tanuló részére kölcsönözzük.

Tankönyvek selejtezése
Évente áttekintjük az állományrészt, és a kötészetileg vagy tartalmilag elavult könyveket
selejtezzük.

Selejtezés, állományapasztás
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre:
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztését az iskola pedagógiai
programja által megfogalmazott cél és feladatrendszer határozza meg. A gyűjtőkörre
vonatkozó rendelkezéseket a Gyűjtőköri szabályzat tartalmazza.
Gyűjteményszervezés:
A folyamatosan és tervszerűen alakított állomány tükrözi az iskola nevelési-oktatási
célkitűzéseit. A szerzeményezés és apasztás növeli a gyűjtemény információs
értékét.
Gyarapítás:
Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. Az
állomány tervszerű és folyamatos gyarapítása érdekében szerződést kell kötni a
Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, de figyelemmel kell kísérni a kiadói
katalógusokat, kereskedői tájékoztatókat, folyóiratok ismertetéseit,
készlettájékoztatókat stb. Az állomány gyarapításánál figyelembe vesszük a szakmai
munkaközösségek véleményeit.
A számlák nyilvántartása: a beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése
és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági
szakembereinek a feladata. A könyvtáros a leltári számok feltüntetésével záradékolja
a számlát.
Állományapasztás:
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő
együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát.
Az elavult dokumentumok selejtezése: tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot,
- ha a benne levő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves
információkhoz vezeti a tanulókat,
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- ha a gyakorlatban már nem használható, mert a benne szereplő adatok, rendeletek
és szabványok már megváltoztak,
- ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített
kiadása.
Helyismereti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetőek!
A fölösleges dokumentumok kivonása: az a dokumentum minősül fölös
példánynak, amely iránt a szaktanári- tanulói igény megcsappan, ill. az, amely
tartalmilag már nem illeszkedik a könyvtár gyűjtőkörébe.
Természetes elhasználódás: azok a dokumentumok, amelyek használat közben
megrongálódtak, megcsonkultak, azaz rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
váltak.
Elháríthatatlan esemény: elemi csapás vagy bűncselekmény esetén.
Elveszett dokumentumok: az elvesztett dokumentumokat az olvasó beszerzi,
kifizeti, vagy másolat formájában pótolja.
Az iskolai könyvtárban folyamatosan, évente legalább egy alkalommal történik a
fent említett okok miatt selejtezés, melyről jegyzék készül, majd kivezetjük az
állományból.
A selejtezett könyvek vásárán értékesítjük a könyveket, a maradékot pedig a
gondnok elszállíttatja. A befolyt összeget állománygyarapításra fordítjuk.

Katalógusszerkesztési szabályzat
1. Katalógusok az iskolánkban
Az olvasók eligazodását segítjük a megfelelő feltártsággal. Erre szolgálnak a
katalógusok.
A könyvtárában az alábbi katalógusok szolgálják az állomány feltárást:
- leíró katalógus : szerző és cím szerint
- szakkatalógus
- elektronikus katalógus

2. A könyvtári állomány feltárásának alapdokumentumai
• Rácz Ágnes: A katalógus szerkesztése.
• Könyvtári raktározási táblázatok.
• MSZ 4.000-77 Egyetemes Tizedes Osztályozás
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(rövidített kiadás). Táblázatok (1. kötet)
• Betűrendes mutató az MSZ 4.000-77 szabványhoz (2. kötet)

3. A katalóguskészítés általános szabályai
a) a katalóguskészítés az iskolai könyvtáros feladata,
b) a bármilyen úton gyarapított állományi könyvekről, dokumentumokról,
ismerethordozókról katalóguscédulát kell készíteni
c) a szükséges katalóguscédulák számát a katalógustípusok számának
figyelembevételével a bibliográfiai leírás alapján kell megállapítani,
d) minden mű minden példányából legalább kettő darab katalóguscédulát
kell készíteni, melyből az egyik kölcsönző, másik raktári lap,
e) a katalóguscédulán - a címleírás formai szabályai szerint - szerepeltetni kell
legalább az alábbi adatokat:
- a mű címét, (alcímét) szerzőjét,
- a kiadás sorszámát
- a megjelenés helyét, idejét,
- a kiadás szerzőségi közlését,
- a nyomda nevét, címét,
- a felelős kiadó nevét,
- a könyv terjedelmét,
- a könyv méretét,
- a sorozat esetén, annak számát, arab számmal jelölve,
- a raktári jelzetet (esetleg egyedi leltári számot) a katalóguscédulák bal
sarkában fel kell tüntetni,
- az osztályba besorolási (ETO) számot a katalóguscédulákon fel kell tüntetni,
- ISBN számát,

4. A katalógusszerkesztés elvei
a) A dokumentumok osztályozása az ETO szerint történik a tudományterületek
ismeretágak, tárgykörök, műfajok szerint,
b) A katalógusépítés szabályai szerint a több példányban készült
katalóguscédulákon aláhúzással kell jelölni az alkalmazott szakjelzetet,
rendszavakat,
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c) A katalógusok építésénél, rendezésénél az alábbi szempontokat figyelembe kell
venni:
- A katalóguscédulákon ellenőrizni kell, hogy szerepelnek-e rajta a
szükséges besorolási adatok, ha nem, akkor a tétellel ki kell egészíteni azt,
- A cédulán meg kell jelölni – aláhúzással - a rendszert, vagy szakjelzetet, ETO
számot,
- A cédulákat elő kell rendezni, a sorrend, betűrend minél pontosabb kialakulása
céljából,
- Az előrendezett cédulákat be kell sorolni a katalógusba a betűrendbe
sorolás szabályai szerint,
- A cédulák besorolásával párhuzamosan un. Utalókat kell készíteni, ha
könyvben közölt adatok más besorolásra is vonatkoztathatók,
- A katalógust az áttekinthetőség követelményének szempontjából osztólapokkal
kell tagolni,
- A katalógust folyamatosan gondozni, rendezni, - Ha szükséges - javítani kell
d) A betűrendes katalógusok összeállításánál a c) pontban felsoroltakon
túlmenően az alábbi besorolási szempontokat is figyelembe kell venni, illetve
azokat a cédulákon feltüntetni:
- A szerzők) nevét,
- A mű címét (gyűjtemény esetén minden mű címét, többkötetes könyv esetén a
közös címet, a sorozat címét, stb.),
- A közreműködők felsorolását (szerkesztő, összeállító, átdolgozó),
- Azon személyek, intézmények, földrajzi helyek nevét, amelyről a mű szól,
e) a szakkatalógusok rendjét az ETO sorrendje szerint kell kialakítani és rendezni.
f) A szakkatalógusok szerkesztésénél a c) pontban felsoroltakat kell figyelembe
venni. A szakkatalógusnál is kell osztólapokat rendezni, melyeken emelkedő
sorrendben sorakoznak az ETO számok.
g) Az osztólapok mögött szakmai besorolás szerint betűrendes sorrendben kell
felsorakoztatni a katalóguscédulákat.
f) a katalógusokba kerülő cédulában mindig csak azt a rendszót, vagy ETO
szakjelzőszámot húzzuk alá, melynek alapján a betűrendes, vagy szakkatalógusi
besorolás történt,
g) a raktári katalógust - mely a könyvtári állomány felállításának rendjét
képezi le - a könyvtár helyrajza szerint kell kialakítani, rendezni.
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h) Ennek megfelelően kell kialakítani a olvasóterem, szakágak, ismeretágak
szerinti raktárlap csoportosítását. Kézi könyvtár, a segédkönyvtár, a
kölcsönözhető állomány, az
h) a könyvtár által gyűjtött bibliográfiákat, mintajegyzékeket, stb... a
példányszámtól függően kell elhelyezni pl. a kézikönyvtárba vagy olvasóteremben
5. Számítógépes katalógus
A

hagyományos katalógusépítést a számítógépes nyilvántartásra történő áttéréskor könyvtáru

Iskolai könyvtárunk megőrizte cédulakatalógusait, de csak oktatási célra használjuk .

Az iskolai könyvtár által használt program elnevezése: SZIRÉN
INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER
Készítő neve: Szirénlib Bt.
Elérhetőség: 1095 Budapest, Gabona u. 3. telefon: 06-1-219-56-56 sziren9@tonline.hu
A Szirén Integrált Könyvtári Rendszer jelenleg nem működik.

41

A TANULÓK RENDSZERES
EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA
1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola
fenntartója megállapodást köt a gyermekorvossal, illetve fogásszal.
2. A megállapodásnak biztosítania kell:


az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában
(tanévenként meghatározott napokon és időpontban),



az iskolai védőnő heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában
(tanévenként meghatározott napokon és időpontban),



a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi
területeken:
o fogászat: évente egy alkalommal,
o szemészet: évente egy alkalommal
o általános szűrővizsgálat: évente két alkalommal,



a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal,



a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát havi rendszerességgel,

3. A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői
felügyeletet biztosít.
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AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI
A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK
MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN
(INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK)
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére
az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha
észleli, hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan
1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a
tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.
3. A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint
ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a balesetmegelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
4. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle
iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.
5. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését
szolgáló szabályokkal a következő esetekben:


A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni
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kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti
katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a
menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.


Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.



A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók
figyelmét.

6. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű
feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti
veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli
esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
7. 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-e a szükséges
ismereteket.
8. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia,
technika) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri
leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés,
vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő
intézkedéseket:


a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,



ha szükséges orvost kell hívnia,



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



a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
intézményvezetőjének.
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai
dolgozó is köteles részt venni.
2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel
csak azt teheti, 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.
3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola
intézményvezetőjének 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
előírásai alapján
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért.
A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének
fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést:
felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával,
a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más
szakemberek – bevonásával.
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő
hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul
jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát,
társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet
vagy balesetet észlelt.
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1. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és
gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.
2. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a
közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.
3. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az
oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében
lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell
nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs
lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát
– az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg
kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv
kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni
a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy
példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a
sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell
indokolni.
4. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási
intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen,
telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
5. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
6. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely


a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől
számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a
balesettel összefüggésben életét vesztette),



valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását,
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a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését,
egészségkárosodását,



a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy
több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),



a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását,
vagy agyi károsodását okozza.

7. Az iskolában lehetővé kell tenni a szülői munkaközösség és az iskolai
diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset
kivizsgálásában.
8. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges
intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
1. 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:


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



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés.

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola
épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli
eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola
intézményvezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:


az iskola intézményvezetője,



intézményvezető helyettesei

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:


az intézmény fenntartóját,



tűz esetén a tűzoltóságot,



robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,



személyi sérülés esetén a mentőket.

4. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre
jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani
kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület
kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a
tűzriadó terv mellékletében található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
5. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a
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tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
6. 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 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 nevelőnek a tanulókat a
tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor meg kell számolnia!

7. Az intézményvezetőnek, 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.

8. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
intézményvezetőjének 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.
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9. 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!
10. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által
meghatározott szombati napokon be kell pótolni.
11. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó
terv” tartalmazza.
12. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető a
felelős.
13. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő
kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell, és az
eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni. A gyakorlat megszervezéséért az iskola
intézményvezetője a felelős.
14. A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és
dolgozójára kötelező érvényűek.
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A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.
A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
rendelkezései alapján a következőképp kell lefolytatni:
A fegyelmi és kártérítési felelősség
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi
tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti
meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő
közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
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. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló
kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni 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 egyeztető eljárás lefolytatását nem
kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt
napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell
folytatni.
Harmadszori kötelességszegés esetén 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
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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 lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai
feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása,
egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet
elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható
ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a
bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha
ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában
vagy a független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi
határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi
büntetés hatálya nem lehet hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása
fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott
iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén
tizenkét hónapnál.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös
méltánylást érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel
legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti.
Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni.
A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt
meghatalmazott képviselője is képviselheti.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni
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kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell
tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a
tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű
meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt
a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a
szülő részvételét biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt
kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell
tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy
tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó
szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt
nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.
A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt
követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre
álló bizonyítékokat.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább
háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja
meg.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben
fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt
vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell
rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha
azt a tanuló, a szülő kéri.
A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő
nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására,
amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló
ellen vagy a tanuló mellett szól.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az
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elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a
nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás
során be kell szerezni.
Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a
nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a
gyámhatóság számára is.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A
kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha
az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli
kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal
elhalaszthatja.
Fegyelmi eljárás keretében hozott határozatban rögzített fegyelmi büntetések
lehetnek
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (ez a
büntetés a szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki),
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (a másik
iskolába való áthelyezés fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola
intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével
megállapodott),
e) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén
alkalmazható).
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell
küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó
szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
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Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell
írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő
is - tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi
jogáról lemondott.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv
megjelölését, 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 indokolása 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 hivatali 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 jelen
lévő tagja.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is
nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához írásban benyújtani.
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel
együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
1. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a
tanulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a
tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.
2. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat
meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy
szakértőként eljárt.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a
tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen
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bejelentett kizárási ok esetén az iskola igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)-(2)
bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását.
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató 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.
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AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT,
HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE
Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki
kell nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell.
Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat
hitelesítését az iskola intézményvezetője, helyettesei vagy iskolatitkára végezheti el.
Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell
végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.
Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus
aláírásra az intézmény intézményvezetője jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat.)
Az elektronikus iratokat az iskola intézményvezetői számítógépén elektronikus úton
meg kell őrizni. Az intézményvezetői 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.
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A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI
Az iskolában felső tagozaton felnőttoktatási tagozat működik.
A tagozatra a nem tanköteles korú tanulók nyerhetnek felvételt. A nem nagykorú
tanulók felvételéhez szülői beleegyezés szükséges.
A felnőttoktatás a tanulók elfoglaltságához igazodva levelező munkarendben folyik.
Beiratkozási lehetőség az adott tanév szeptember első hetétől annak utolsó hetéig
minden keddi és csütörtöki napon 14.00-15.00 óráig tart. A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok megegyeznek a nappali tagozat rendjével. A beiratkozás aktuális
információi megtalálhatók az intézmény honlapján.
A csengetési rend megtalálható az iskolai házirendben.
Ezeken a foglalkozásokon a tanulók részvétele konzultációs jelleggel történik.
A levelező oktatásban részt vevő tanulók minden félév végén vizsgát tesznek iskolánk
vizsgaszabályzata alapján.
Amennyiben a tanuló a félév során nyújtott teljesítménye (3 értékelés) alapján
elfogadja a megajánlott jegyet, úgy mentesül a vizsga kötelezettség alól.
Amennyiben a tanuló a konzultációs alkalmak több, mint 40%-ról mulasztott, a félévet
csak osztályozóvizsga letételével teljesítheti.
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AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
1. Csontváry Kosztka Tivadar emlékének ápolása
2. Az éves ütemtervben meghatározott iskolai ünnepségek, megemlékezések,
rendezvények megszervezése, lebonyolítása
3. Iskolaújság, iskolarádió, iskolai internetes honlap működtetése
4. Az iskolai fejléc használata az iskola hivatalos dokumentumain:
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola szervezeti
és működési szabályzatát az iskolai diák-önkormányzat.2019. augusztus 26. napján
véleményezte.
…………………………………
DÖK vezető

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola szervezeti
és működési szabályzatát az iskolai szülői munkaközössége. 2019. augusztus 26.
napján tartott ülésén véleményezte.
………………………………….
Szülői munkaközösség vezető

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola szervezeti
és működési szabályzatát a nevelőtestület 2019. augusztus 26. napján tartott ülésén
elfogadta.

.................................................
intézményvezető

A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó nevében jóváhagyta:
………………………………………………
tankerületi igazgató
Budapest, 2019.
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