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Bevezetés  

Jogszabályi háttér 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

• 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

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

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

• az emberi erőforrások miniszterének mindenkori rendelete a tanév rendjéről  

A SZMSZ hatálya 

Ez a szervezeti és működési szabályzat 2021. szeptember 1-jétől hatályos. A SZMSZ hatálya 

kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik 

belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai 

érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső 

helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
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I. fejezet  

1) Intézményi alapadatok 

1.1. Az intézmény elnevezése: Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

1.2. Székhelye: 7134 Gerjen Szent I. u. 26..  

1.3. Az intézmény bélyegzője: kör alakú pecsét, melyben középen a Magyar címer, körben a 

„Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola” felirat található. Felül 

félkör alakban az „OM: 203436” felirat, alul a „Gerjen” felirat található 

1.4. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 

1.5. Alapító (fenntartó) neve, címe: 

Magyar Pünkösdi Egyház 1143 Budapest Gizella út 37. 

1.6. Az SZMSZ hatálya: betartása az intézmény valamennyi tanulója és alkalmazottja 

számára kötelező. 

2) Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége  

Ellátott tevékenységek:  

• 1-8. évfolyamon folyó általános iskolai oktatás-nevelés  

• délutáni napközi, gyermekétkeztetés, tanulószoba  

• órarendbe beiktatott - igény szerinti felekezetű - vallásoktatás  

• számítástechnikai oktatás  

• alapfokú művészetoktatás 

• iskolai sportkör  

• tanulmányi, művészeti és sportjellegű versenyek, vetélkedők  

• iskolai könyvtári ellátás  

• iskolai diákönkormányzat  

• költségtérítéses tanfolyamok, képzések szervezése  

• helyiségek bérbeadása  

• szakmai tanfolyamok szervezése  

•  rendezvények szervezése  

• szabadidős tevékenység szervezése  
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II. fejezet  

1) Az iskola szervezete 

Az iskola szervezeti egységei: 

• Általános iskola 

• Alapfokú művészeti iskola 

Az iskolavezetőség tagjai:  

• az igazgató  

• az igazgatóhelyettes  

• munkaközösség-vezetők  

Az iskolavezetőség az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. 

Tagjai az igazgatótól kapott megbízás alapján ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. Az iskola 

vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel.  

Az iskolavezetőséget az igazgató hívja össze az éves munkatervben meghatározott 

időpontokban.  

Az iskola vezetését segítő fórumok:  

• a tantestület  

• a szakmai munkaközösség  

• a diákönkormányzat 

Az iskola igazgatója 

Az intézmény vezetője: a Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója  

Fő feladatai:  

• az intézmény egyszemélyi felelős irányítása,  

• a szakszerű és törvényes működés biztosítása,  

• az ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítása.  

Oktatói, pedagógiai feladatai:  

• Az igazgató a központi előírások és a helyi feltételeknek a figyelembe vételével a 

nevelőtestülettel együtt kialakítja az iskola pedagógiai programját. Gondoskodik annak 

megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, a 

vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerint módosítja a programot a törvényes 

egyeztetési kötelezettségek betartásával.  

• A nevelőtestülettel együtt összeállítja a helyi tantervet.  

• Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, és azt a 

nevelőtestület elé terjeszti.  
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• A munkaközösség-vezető javaslatai alapján jóváhagyja a nevelők tervező munkáját.  

• Gondoskodik a nevelő-oktató munka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a 

nyugodt iskolai légkör kialakításáról.  

• Előkészíti, vitára bocsátja az SZMSZ tervezetét, illetve annak módosítását.  

• Megbízza a munkáját segítő vezetőket és felelősöket.  

• Elkészíti a tantárgyfelosztást. 

• Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi 

döntések megfelelő előkészítését.  

• Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és 

korszerű törekvések kibontakozását.  

• Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint látogatja a tanítási órákat és 

tanórán kívüli foglalkozásokat, ellenőrzi a felelősök munkáját.  

• A saját tapasztalatai, a vezetők és felelősök beszámolói alapján a munkatervben 

meghatározott alkalmakkor értékeli az oktató-nevelő munkát és számon kéri a szakmai 

követelményeknek megfelelő szintű munkát.  

• Gondoskodik a nemzeti, egyházi és az iskolai ünnepek méltó megszervezéséről.  

Munkáltatói feladatok  

• Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. 

• A rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a működéshez szükséges személyi 

feltételeket.  

• Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását.  

• Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését.  

• Gondoskodik a munkafegyelem és törvényesség betartásáról, az ezek ellen vétő 

dolgozók törvényes felelősségre vonásáról saját hatáskörben,  

• Elkészíti a továbbképzési programot és az éves továbbképzési tervet  

Adminisztratív feladatok  

• Gondoskodik a tanulókra vonatkozó kötelező nyilvántartás vezetéséről figyelembe véve 

az adatvédelmi törvényt és gondoskodik azon adatok vezetéséről, amit más jogszabályi előírás 

megkövetel.  

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

• Gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról.  

• Gondoskodik az éves tankönyvellátás megszervezéséről, azok beszerzéséről, eladásáról, 

szükség esetén visszavételéről valamint a tanulók számára előirányzott támogatás elosztásáról 

a nevelőtestületi döntés alapján.  

Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik  

• a tantestület tagjaira vonatkozóan:  

• a pedagógusok munkabeosztása,  

• a tantárgyfelosztás,  

• a pedagógusok nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkre való kijelölése, megbízása,  

• rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása,  

• jutalmazás, 
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• a tanulókra vonatkozóan:  

• a tanulók felvétele, osztályokba való beosztása,  

• napközibe, tanulószobába való felvétele,  

• tanulók felmentése a kötelező iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése 

egyes tantárgyak tanulása alól.  

• egyéb jogkörök:  

• az intézmény képviselete külső szervek előtt,  

• együttműködés a diákönkormányzattal, a fenntartóval a jogszabályban rögzítettek szerint.  

Az igazgató helyettes 

Az igazgató vezetői tevékenységét igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. 

Az igazgatóhelyettes a tevékenységét az igazgató irányításával látja el. Az igazgatóhelyettes 

megbízását. az igazgató adja,  

A vezetők helyettesítésének rendje  

Az intézmény igazgatójának akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő 

kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes 

felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja 

az igazgató kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a 

legalább négy hetes folyamatos távollét. Mind két vezető távolléte esetén az igazgató által 

kijelölt és írásban megbízott nevelő végzi a helyettesítést.  

A helyettesítés idején történtekről a helyettesítők beszámolni kötelesek. 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

A nevelőtestület tagjai: az iskola valamennyi nevelő-oktató tevékenységet betöltő 

alkalmazottja, valamint az nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

dolgozók. A nevelőtestület az iskolát érintő legfontosabb nevelési-oktatási és módszertani 

kérdésekkel foglalkozik.  

Feladata ezen túl a tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és 

szorgalmának elbírálása, javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás. Évente 

két alkalommal nevelési értekezlet keretén belül vitatja meg a fent említett témakörökben a 

kiemelt teendőket és módszertani újításokat. Az első és a második félév lezárását követően – 

jogszabályban rögzítettek szerint – elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. 
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A nevelőtestület dönt 

• a pedagógiai program elfogadásáról, 

• az SZMSZ elfogadásáról, 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

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

elfogadásáról, 

• a továbbképzési program elfogadásáról, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

• a házirend elfogadásáról, 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 

• a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

• saját működéséről, 

• döntéshozatalának rendjéről, 

• jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni 

• az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

• a tantárgyfelosztás, feladatmegosztás elfogadása előtt, 

• az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

• az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása előtt, 

• külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben szóbeli vagy írásbeli formában. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot, munkacsoportot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a szülői 

munkaközösségre. 

A nevelőtestület a következő jogköreit ruházhatja át: 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

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

elfogadása; 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

• a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 
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• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 

• jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházási jogköre nem alkalmazható a 

pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat és a házirend elfogadásánál  

 

A tanuló közösségei 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az 

igazgató bízza meg, s tevékenységét munkaköri leírása alapján végzi. 

Színjáték tanszaki csoportközösség. Az alapfokú művészeti iskola színjáték tanszakára 

beiratkozott tanulók alkotják. A 12 évfolyamos képzésben a csoportok a mindenkori 

működési engedélyben meghatározott létszámmal működhetnek, melyek élén csoportonként 1 

oktató áll. 

A diákönkormányzat 

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, 

mely a jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az intézmény 

diákönkormányzata a tanulóközösség által elfogadott, a nevelőtestület által jóváhagyott 

szervezeti és működési rend alapján tevékenykedik.  

Az iskolai diákönkormányzat élén – működési rendjében meghatározottak szerint – választott 

iskolai diák-önkormányzati képviselők állnak. A tanulóifjúságot az iskolavezetés és a 

nevelőtestület előtt diákmozgalmat segítő pedagógus és a diák-önkormányzati képviselők 

delegált vezetője képviselheti. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat 

segítő pedagógus támogatja és fogja össze. 

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása  

Az iskola törvényes kötelezettségeként biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működésének tárgyi-technikai és más feltételeit. 

Az iskolai költségvetés fedezi a diákönkormányzat működéséhez szükséges költségeket. A 

diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit jelen szabályzatban rögzített használati 

rendszabályok szerint veheti igénybe. 

Szülői munkaközösség  

A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelezettségeik teljesítésére szülői 

szervezetet (intézményünkben: szülői munkaközösséget) hozhatnak létre, mely a 

jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.  

A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. A szülői 

munkaközösség tagjai az osztályok szülői közössége által megválasztott képviselők, 
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osztályonként 2-3 fő, akik maguk közül választják meg vezetőiket, azok helyetteseit és 

gazdasági vezetőjüket.  

A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A 

tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal 

részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

Véleményét ki kell kérni 

• az iskolai pedagógiai program elfogadásában, 

• intézményi munkaterv elfogadásakor, 

• a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

• a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, 

• a választható hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában, 

• az iskolai tankönyvrendelésnél, 

• a 8 óra előtti első tanítási óra időpontjának meghatározásában. 

2) Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

Az igazgatóság és a nevelőtestület 

A kapcsolattartás fórumai a különböző értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok időpontját 

az iskola éves munkaterve határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői 

szobákban elhelyezett hirdetőtáblán, az iskolai honlapon elhelyezett naptáron keresztül 

valamint írásbeli tájékoztatókon (e-mail) keresztül értesíti a nevelőket. 

Szakmai munkaközösséggel való együttműködés 

A mindenkori éves munkaterv szerint történik. 

A tanulók és a pedagógusok közötti tájékoztatás rendje 

A tanulók az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az 

igazgatónak a tanulókat érintő intézkedéseiről tájékoztatásra jogosultak. Ennek fórumai: 

• iskolagyűlések;  

• iskolarádió;  

• intézményi honlap; facebook 

• hirdetmények az iskolai faliújságon;  

• osztályfőnöki óra;  

• tanárok közlései (szóban és írásban). 

A diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje 

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület 

véleményét, illetőleg szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását a 

diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg.  



SZMSZ                                      Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

7134 Gerjen Szent I. u. 26. 

OM 203436 

12 

 

A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, illetve 

véleményének beszerzéséről az igazgató gondoskodik.  

Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülő anyagok 

tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot 

kérhet.  

A diákönkormányzat képviselőjét a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni azokban az 

ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, vagy véleményének 

kikérése kötelező. 

A szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái, rendje  

A szülő jogos igénye, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi előmeneteléről és az iskolában 

tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Ezért az iskola a 

tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli időpontokban szülői 

értekezleteket és fogadóórákat tart. A tájékoztatások időpontját az éves munkaterv rögzíti.  

A Szülői Szervezettel való együttműködés szervezése az igazgató feladata. Az iskola 

igazgatója az együttműködés, kapcsolattartás tartalmát és formáját évente az iskolai 

munkatervben jogszabályi előírásoknak megfelelően határozza meg.  

3) Külső kapcsolatok rendszere formája, módja  

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart:  

• az ország más pünkösdi fenntartású iskoláival  

• a különböző óvodákkal  

• a Magyar Pünkösdi Egyházzal,  

• a református a római katolikus és görög katolikus egyházzal,  

• a tankönyvkiadókkal,  

• a pedagógiai intézetekkel: a közművelődési intézményekkel,  

• Magyarországi Pünkösdi Egyház iskoláinak pedagógusaival  

• az intézményt támogató alapítványok kuratóriumával,  

• a gyermekjóléti szolgálattal,  

• az iskola egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval.  

Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető ezen 

feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen 

munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján. 

4) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

A pedagógiai (oktató és nevelő) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

• biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja által előírt) 

működését, 
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• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

• az igazgató számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógus 

munkavégzéséről, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Szervezése  

Az intézményi önértékelési megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója 

felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga 

területén. Az ellenőrzésekre éves ütemterv készül, melyet az éves munkaterv tartalmaz. Az 

ellenőrzésről értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát 

előkészíthessék, segíthessék.  

Általános követelmények  

Az iskola önellenőrzési folyamata az alábbi követelmények figyelembe vételével történik:  

• segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél színvonalasabb megvalósítását,  

• az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek és a pedagógiai programnak 

megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól,  

• segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb 

ellátását, továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét,  

• legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze,  

• támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben figyelmeztessen az 

intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő 

intézkedésekre, tévedésekre, hibákra, hiányosságokra is,  

• segítse a vezetői utasítások végrehajtását,  

Az ellenőrzésre jogosultak:  

• az igazgató,  

• az igazgatóhelyettes,  

• a munkaközösség-vezető,  

A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és 

beszámolási kötelezettségük az igazgatónak.  

Az ellenőrzés területei:  

• pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok  

• tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, tanulói 

teljesítmények, felmérések ellenőrzése.  

Az ellenőrzés formái:  

• tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások látogatása,  

• tanulói munkák vizsgálata,  
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• írásos dokumentumok (tanmenetek, munkatervek, osztályfőnöki feljegyzések) 

vizsgálata,  

• felmérések vizsgálata,  

• írásbeli ill. szóbeli beszámoltatás.  

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni, az 

általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni.  

III. fejezet  

1) A működés rendje, nyitva tartás 

A működés rendje  

A tanév rendjét miniszteri rendelet, helyi rendjét a munkatervben a nevelőtestület határozza 

meg.  

Nyitva tartás  

Az iskola a tanév során hétfőtől péntekig 7-16 óráig tart nyitva. Az épületben a nyitvatartási 

időn kívül csak az igazgatóval történt előzetes egyeztetés és írásbeli engedély alapján, ügyelet 

biztosításával lehet tartózkodni. A tanévközi tanítási szünetekben az iskolában ügyelet van. 

Nyári szünetben a nyitvatartási idő rendje az igényekhez (felújítás) és a feltételekhez 

(szabadságolás) alkalmazkodva módosulhat. A nyári szünetben az előre meghatározott és 

közzétett ügyeleti napon az iskola vezetésének egyik tagja ügyeletet tart.  

A vezetők benntartózkodása  

A tanítás és a délutáni foglalkozások ideje alatt 7.45-tól l6.00-ig, az igazgató és helyettese 

közül egy vezetőnek mindig az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodását éves 

beosztás szerint az igazgató és helyettese írásban rögzítik.  

Ügyeleti rend  

Az iskolában tanítási időben 7:00–tól 16:00-ig van pedagógus-ügyelet. 

Pedagógus-ügyelet  

• 7.00/7:30 és 8.00 óra között reggeli ügyeletet, a tanítási órák közötti szünetekben az épület 

minden szintjén és a tanulók tartózkodásának helyén ügyeletet tartanak a pedagógusok 

féléves beosztás szerint, melyet a munkarend figyelembe vételével az igazgatóhelyettes 

készít el.  

• A tornatermi öltözőkben a testnevelő tart ügyeletet.  

• A tanítók a tízóraizó szünetet a tanulók között töltik.  

A tanítás rendje  

• A tanítás 8 órakor kezdődik.  

• Kivétel lehet: - a 0. óra, mely 7.10–kor kezdődik,  
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• A tanítási órák 45 percesek. Az óraközi szünetek 10-25-10-10-10 percesek. Az oktatás és 

nevelés a heti órarend alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. Az 

órák pontos kezdése és befejezése minden pedagógus kötelessége.  

• Tanórán kívüli foglalkozások csak a tanítási órák befejezése után szervezhetők  

• A tanítási órák látogatására az igazgató adhat engedélyt.  

• A tanítási órákat megkezdésük után senki nem zavarhatja, kivételt az igazgató tehet!  

• A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett módon és időben 

történhetnek.  

• A tanítás befejezése után a nem menzás, nem tanulószobás tanulók az iskola területén 

csak pedagógus felügyelettel tartózkodhatnak.  

• Az ebédelés idejére a felügyelet külön beosztás szerint történik. A délutáni foglalkozások 

idején a tanítási órák és a tanulási foglalkozás között biztosítani kell a tanulók számára az 

udvaron a levegőzést, a pihenést a csoport vezetőjének, ill. tanulószobás nevelő 

vezetésével.  

• A tanulási foglalkozások 14.00 órakor kezdődnek. Védelmükre a tanórákra vonatkozóak 

érvényesek.  

• A tanulószobás tanulók az iskola épületét 16.00 órakor a tanulószobás tanár felügyelete 

mellett csoportban hagyják el.  

• Az épületen kívül tartott tanítási órákról és foglalkozásokról az iskola vezetését minden 

pedagógus köteles tájékoztatni.  

• A tanulók jogait és kötelességeit, valamint az iskola belső életének, rendjének részletes 

szabályozását a Házirend tartalmazza, melynek betartása és betartatása kötelező.  

2) A belépés és benntartózkodás rendje azoknak, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával  

• Az iskolába járó gyermekek szülei jogosultak az intézménybe belépni és ott tartózkodni a 

következő alkalmak során: fogadóóra, szülői értekezlet, nyitott iskola szülőknek, iskolai 

ünnepségek és rendezvények, étkezési díj befizetése, önköltséges tanfolyamok díjának 

befizetése, pedagógussal folytatott konzultáció.  

• Az önköltséges tanfolyamokon délutáni foglalkozásokon résztvevő gyermekek szülei a 

folyosón várhatják a gyermeküket az óra vége előtti 5. perctől.  

• Más közoktatási intézmény tanulója nem tartózkodhat az intézményben kivéve a 

szervezett foglalkozásokat. (pl. sportedzés tanfolyamok.)  

• Az iskola volt növendékei előzetes igazgatói engedéllyel, tanári felügyelet mellett 

végbemenő osztálytalálkozó, illetve az intézmény pedagógusaival történő találkozás 

céljából tartózkodhatnak az iskolában.  

3) Ünnepélyek, megemlékezések rendje. Hagyományápolás  

• Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola 

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.  

• A tanulóknak az iskolában lehetőségük van az iskolai faliújság szerkesztésére.  
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Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, amely az iskolához való 

tartozás érzését erősíti.  Ilyen alkalmak a tanulók számára:  

o az első osztályosok fogadása, megajándékozása, 

o osztályok közötti, iskolán belüli és iskolák közötti tanulmányi versenyek,  

o nemzeti, egyházi ünnepek, családi istentiszteletek  

o Mikulás nap, farsang,  

o sportrendezvények,  

o hulladékgyűjtés,  

o táborozások,  

o erdei iskola,  

o hangversenyek,  

o ballagás,  

o kirándulás,  

o kiállítások,  

o Kenessey Nap 

o Kulturális bemutató,  

o Az iskolához való tartozás erősítését elősegítő alkalmak a pedagógusok számára:  

o új munkatársak köszöntése,  

o közös kirándulás,  

o nyugdíjba vonulók búcsúztatása  

o Az iskolához való tartozás erősítését elősegítő alkalmak a szülők számára:  

o rendezvényeken, istentiszteleteken, ünnepélyeken való részvétel,  

o nyílt napok a szülőknek.  

A rendezvények időpontját, illetve a szervezésért felelős személy nevét az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

4) A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a 

többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szüneteltetés kezdetét követő 1 

hónapon belül az iskola intézkedik 

5) Intézményi védő, óvó előírások 

• Az oktatási eszközök karbantartásáról gondoskodni kell, hogy azok tüzet ne idézhessenek 

elő.  

• A tantermek ajtói (amelyben tanulók, hallgatók, külső szervezett tanfolyamon résztvevők 

tartózkodhatnak) az oktatás, tanfolyam időtartamára lezárni nem szabad.  

• Az oktatási termet, helyiséget utolsónak elhagyó tanár, illetve külső, szervezett tanfolyam 

vezetője köteles a helyiség és oktatási eszközök áramtalanításáról, ablakok becsukásáról 

gondoskodni.  

• Az iskolában csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely a tanulók testi épségét nem 

veszélyezteti.  

• Számítógépen tanuló csak tanári felügyelet mellett dolgozhat.  

• Tornateremben, iskolai sportudvaron, előadótermekben tanuló csak tanári felügyelet 

mellett dolgozhat.  
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Az intézmény vezetőinek feladatai a tanulóbalesetek megelőzése és a balesetek esetén 

Az intézmény vezetőjének kötelessége rendszeresen ellenőrizni az egészséges és biztonságos 

munkavégzés tárgyi feltételeit. Ezt szolgálják a rendszeresen (legalább félévente) megtartott 

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék. A munkavédelmi szemlék rendjét, az ellenőrzésbe 

bevont személyeket a munkavédelmi szabályzat rögzíti. A megtartott szemléről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

• a szemle időpontját, 

• a részt vevő személyeket és beosztásukat, 

• az észrevett hiba leírását, 

• a javítási határidőt, 

• a javításért felelős dolgozó nevét, 

• a kijavítás dátumát és a javításért felelős dolgozó közvetlen felettesének aláírását. 

Az intézményvezető beosztású munkatársainak az egészséges és biztonságos iskolai 

környezet megteremtésével kapcsolatos teendőinek ki kell terjednie: 

• az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismeretére; 

• a tanulókkal, a pedagógusokkal és az intézmény többi dolgozójával kapcsolatos 

teendőkre: mindannyiukat meg kell ismertetni az egészséges és biztonságos munkavégzés 

általános és helyi szabályaival és az ezt rögzítő iskolai szabályzatokkal, meg kell 

győződni arról, hogy a szükséges ismereteket elsajátították-e, és folyamatosan ellenőrizni 

kell, hogy a szabályokat betartják-e; 

• az iskola belső szabályzatainak körültekintő összeállítására, az egészséges és biztonságos 

iskolai környezet tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésére, folyamatos vizsgálatára 

ellenőrzésére. 

A tanulóbalesetek megelőzése és megtörténte esetén a vezetők feladata mind a prevenciós 

célú cselekmények, mind az elvárható segítségnyújtás terén megegyeznek az intézményi 

alkalmazottak számára kötelezően előírt teendőkkel 

Az intézmény alkalmazottainak feladatai tanulóbalesetek esetén 

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; 

• 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 beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
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Az iskolában történt bármilyen balesetet az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, 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 át kell adni a 

tanuló szülőjének, egy példányát az iskola őrzi meg; 

• a súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának, melynek kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni; 

• az iskola igény esetén biztosítja az iskolaszék (szülői szervezet) és az iskola 

diákönkormányzata képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

6) Az utazások biztonsági előírásai 

A tanulókkal kapcsolatos autóbuszos utazások alkalmával az utazást szervező pedagógus 

pontos utaslistát készít a szülő, gondviselő elérhetőségével, amely egy példányát leadja az 

utazás előtt az iskola titkárságán. Az utazás nem engedélyezhető a pedagóguskísérők 

megfelelő száma nélkül. Az utazást szervező beszerzi az autóbusz megfelelőségi nyilatkozatát 

a buszt biztosító cégtől, vállalkozótól. Éjszaka 23 óra és reggel 6 óra között utazni nem lehet! 

7) Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi szolgáltatóval 

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

fenntartó egyetértésével megállapodást köt a területileg illetékes iskola-egészségügyi 

szolgálat vezetőjével. 

A megállapodásnak biztosítania kell a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését 

az alábbi területeken: 

• fogászat, évente egy alkalommal; 

• belgyógyászati vizsgálat, évente egy alkalommal; 

• szemészet, egy alkalommal; 

• az élősködők rendszeres szűrése; 

• a tanulónak a körzeti védőnő által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálata évente két 

alkalommal. 

A vizsgálatokról a szülőket az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatni kell. 

8) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

A tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az igazgatóval egyeztetett rend szerint 

végzi. 
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A tanulók egészségügyi ellátásán kívül egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 

(környezetegészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés) az 

iskolaorvos és a védőnő az intézmény vezetőjével, illetőleg a szakmai szervezetekkel 

együttműködve végzi. 

Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben felkérésre, szakértőnként 

közreműködik a nevelőtestület, illetve a szülői munkaközösség munkájában. 

A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati 

rendelőben évente a szorgalmi (tanítási) időben történik. Fogászati szűrővizsgálatra és 

kezelésre egy tanuló (tanulócsoport) tanévenként 10 tanítási óráról vonható el. A 

szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét az iskola 

biztosítja. 

Az iskolaorvossal való rendszeres kapcsolattartás az iskolavezetés feladata. A testnevelés 

óráról hosszabb ideig tartó felmentést csak szakorvosi írásos vélemény alapján adhat az iskola 

igazgatója. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. Az iskolaorvos a 

szakorvosi vélemény figyelembe vételével a tanulókat gyógytestnevelés foglalkozásokra 

utalhatja. A gyógytestnevelési foglalkozásokat az órarendben rögzítjük. 

6. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra 

nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat, valamint közreműködhet az iskola 

pedagógiai programjában szereplő teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításában. 

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, 

hogy a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, csak tanítás előtt 

vagy után kerüljön rá sor. Az orvosi vizsgálatok időpontjáról az osztályfőnököt az 

igazgatóhelyettes tájékoztatják. 

A tanulók egészségi állapotának megóvása érdekében az iskolavezetőség rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a körzeti gyermekorvosokkal és védőnőkkel. Segítségükkel megszervezi 

a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, melynek éves tervezetét közösen készítik el az 

iskola vezetőivel, figyelembe véve a tanulók életkorára és egészségi állapotára vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. A gyermekorvos és a védőnő rendszeresen közreműködnek a teljes 

körű egészségfejlesztési program megvalósításában, mint egy-egy témakör előadói. 

Tanácsokkal látják el a tanulókat életvezetésükkel kapcsolatban, valamint szokásaikat illetően 

az egészséges életmódra nevelésben, személyi higiénéjük kialakításában. 

9) Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők  

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén a tanítást fel kell függeszteni, értesíteni kell az 

illetékes belügyi szerveket, az épületet ki kell üríteni. A kivonulásra a csengető óra 

használatával 1 percig tartó sűrű szaggatott jelzés figyelmeztet az alábbiak szerint:  

• a felső szárnyból a 7. 8. osztály a fő bejáraton,  

• az 5. 6. osztály az első kijáraton,  

• az alsós épületből a vészkijáraton távoznak a gyerekek osztályonként egyes oszlopban 
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IV. fejezet  

1) A tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei 

A szülő igénye alapján minden tanuló részére biztosított a tanulószobába való felvétel. A 

tanulószobai felvételre a tárgyévet megelőző tanév végén lehet írásban jelentkezni. 

2) A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

Az iskolában az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak  

• pünkösdi bibliai ismeretek oktatás 

• római katolikus hitoktatás,  

• református hitoktatás 

• sportkör,  

• tanfolyamok,  

• tanulmányi és sportversenyek,  

• tanulmányi kirándulások,  

• erdei iskolák,  

• múzeum-, színház- és mozilátogatás,  

• tömegsport  

• szakkör  

Az intézmény – keresztényi/keresztyéni szellemiségéből következően – pénteki reggeli 

áhítatot szervez. A hittanórákon és havi egy istentiszteletet az egész iskola számára, a 

tantestület minden tagjával, minél több szülő bevonásával  

Hitoktatás A hit- és vallásoktatáson való részvétel – szülői kérésre – a tanuló számára 

önkéntes. Az intézmény együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. 

Megfelelő létszámú foglalkozáshoz a hittanórákat azonos időben tantermet biztosít az 

intézmény tanítási rendjéhez igazodva. A fiatalok hit- és vallásoktatását az egyházi jogi 

személy által kijelölt hitoktató végzi.  

Sportkör Az iskolai sportkör a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakult meg. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő 

tanárok és a szabadidő-szervező szervezik. A tanulók részvétele önkéntes. Törekedni kell 

arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. Az iskola a mindennapi 

testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskolai sportkör működésének támogatásával 

biztosítja. Az iskolai sportkör mint szervezeti forma iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget 

sportköri foglalkozásokon, versenyeken, valamint a sportkör által szervezett önköltséges 

tanfolyamokon való részvételre. A sportkör vezetősége a bevétellel - anyagi felelőssége 

tudatában - rendelkezik. A sportkör programja része az iskolai munkatervnek.  

Önköltséges tanfolyamok. Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének függvényében 

indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kérheti a 

tanfolyamvezetőtől.  

Tanulmányi és sportversenyek. A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a 

kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a városi és az 
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országos versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az egyéni 

nevezési díjat a szülők térítik meg (pl. a levelezéses versenyeken), a kizárólag iskoláink 

tanulóiból álló csapat esetén a nevezési díjat az iskolai alapítványok biztosítják (pl. 

tanulmányi versenyeken, kórusfesztiválokon, stb.), a részvételi, ill. járulékos költségekhez 

lehet kérni a szülők hozzájárulását.  

Tanulmányi kirándulás. A tanulmányi kirándulás a pedagógiai programban, ill. a helyi 

tantervben megjelölt keretek között szervezhető. A kirándulásnak kapcsolódnia kell a 

tananyaghoz, segítenie kell az ismeretszerzést vagy a már meglévő ismeretek bővítését, illetve 

a pályaválasztást. A kirándulás vezetője köteles az elindulás előtt tanulói biztosítást kötni 

azon gyerekek számára, akik nem rendelkeznek éves tanulóbiztosítással, továbbá köteles 

leadni a résztvevők névsorát. A kirándulásokon 20 tanulónként az osztályfőnökön túl egy 

felnőtt kísérőt kell biztosítani. A kísérők pedagógusok legyenek. A tanulók kiadásait (utazási, 

szállás és étkezési költségeit) a szülők fizetik.  

Erdei iskola  

• Az erdei iskolai programokat az igazgató engedélyezi.  

• A kérelemhez mellékelni kell a részletes programot és a költségvetést.  

• Az erdei iskolában készült dokumentumokat, munkákat a nyilvánosság elé kell tárni a 

hazaérkezést követő héten.  

• Az erdei iskola időtartama: 5-7 nap.  

• Szakkör: évenként a munkatervben és tantárgyfelosztásban szabályozott  

3) A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje  

Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskola sportkör 

működésének támogatásával biztosítja. Az iskolai sportkör szakmai programja az iskola 

munkatervének részét képezi. 

4) A fegyelmi eljárás 

A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából fegyelmi bizottságot hoz 

létre.  

A fegyelmi bizottság állandó tagjai  

• igazgató,  

• igazgatóhelyettes;  

változó tagjai  

• a tanuló osztályfőnöke  

• a tanulót tanító pedagógusok  

A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekről a félévi, illetőleg a tanévzáró 

nevelőtestületi értekezleten adnak tájékoztatást.  

A fegyelmi eljárások rendjét 20/2012 EMMI rendelet 21. fejezete részletesen szabályozza.  
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A fegyelmi eljárás megindítása előtt, minden esetben egyeztető eljárást indít az igazgató által 

megbízott személy. A fent említett rendelet 54. §-alapján.  

1. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés 

során elkövetett fegyelmi vétség esetén — a tanuló terhére rótt kötelességszegés 

megjelölésével — értesíteni kell. Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás 

időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a 

gazdálkodó szervezet képviselője szabályszerű értesítés ellenére, illetve a tanuló, a szülő vagy a 

meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Tájékoztatni kell a 

tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. Az értesítést oly módon kell 

kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott képviselőjük külön-külön a tárgyalás 

előtt legalább nyolc nappal megkapja.  

2. A fegyelmi eljárást – a megindítástól számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a 

képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet 

képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, 

az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.  

3. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

4. Ha az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, a tárgyalást a nevelőtestület 

által megbízott személy vezeti.  

A bizonyítás  

5. 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 különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.  

6. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a 

tanuló mellett szól.  

A fegyelmi határozat  

7. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy bonyolultsága 

vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.  

8. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 

kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés 

ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható.  
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9. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a 

tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és meghatalmazott képviselőjüknek, ha a 

gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.  

10. 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.  

11. 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, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.  

12. 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 határozat 

meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. 

Ha az 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 eljárást megindító kérelem  

13. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást 

megindító kérelmet. Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 

tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

14. 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.  

A kizárás  

15. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló 

közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § , továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés 

érintett.  

16. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú 

fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy 

szakértőként eljárt.  

17. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és a 

szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a 

kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának 

munkáltatója dönt.  

5) A tankönyvrendelés szabályai  

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az általános iskolák minden tanulója 

térítésmentesen kapja meg a tankönyveket. 
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Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk 

• tankönyv kölcsönzéssel, 

• használt tankönyvek biztosításával, 

• az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint: 

• 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket) 

• 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a 

munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományából kapják.  

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási 

napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Megrongálódás esetén a könyv 

beszerzése és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata. 

A szülőket és diákokat érintő, tankönyvrendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalói: 

1. Az iskolák április 1-jétől április 30-ig adják le alaprendeléseiket. Az újonnan beiratkozó 

tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az iskoláknak 

május 15. és június 30. között van lehetőségük. 

2. Az iskolák augusztus hónapban kapják meg az alaprendelés során igényelt könyveket.  

3. Iskolánkban a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. 

4. A tankönyveket szállító KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján elérhető a 

„Szülői felület”, itt egy regisztráció után lehetőség van a: 

• a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, 

• az iskolai tankönyv rendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem 

kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott 

módon), 

• a diákok tankönyv rendeléseinek nyomon követésére 

Ha gyermeke iskolát vált: az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő, a tankönyveket 

esetlegesen érintő teendőkről egyeztetni. 

Lakcímváltozás: amennyiben (szuloifelulet.kello.hu) weboldalon keresztül kérik személyes 

adataikban történt változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, de a változást az iskola 

tankönyvfelelősével is közölniük kell 

6) Az iskolai könyvtár működési rendje  

Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez szükséges dokumentumok 

rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát, a könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.  
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Az iskolai könyvtárt könyvtárostanár vezeti, aki közvetlenül az általános iskola igazgatójának 

irányítása alá tartozik.  

Az iskolai könyvtár alapfeladatát és kiegészítő feladatait, valamint működésének legfontosabb 

szabályait jogszabály határozza meg.  

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a Gyűjtőköri Szabályzat állapítja meg, mely szabályozza az 

állomány alakítását, az állományegységeket és azok raktározási rendjét, az állomány 

nyilvántartását és védelmét, valamint feltárását.  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:  

• helyben olvasás  

• könyvtárhasználati órák tartása  

• könyvtárhasználatra épülő szakórák tartása  

• dokumentumkölcsönzés  

• Internet-hozzáférés  

Könyvtárhasználati szabályok  

A könyvtárhasználók köre: az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden tanulója, 

pedagógusa és nem pedagógus alkalmazottja.  

A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja:  

• Az iskolai könyvtárat a beiratkozott olvasók használhatják.  

• A beiratkozás olvasónapló nyilvántartásba vétellel és kiadásával történik.  

• A beiratkozásnál tanulók esetében a név mellett az évfolyamot, az osztályt és a 

lakcímet kell feltüntetni.  

• Pedagógusoknál, más alkalmazottaknál azt a szervezeti egységet kell feltüntetni, 

ahol dolgozik.  

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:  

• A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok 

betartására  

• A könyvtárból csak kölcsönzés útján lehet dokumentumot kivinni  

A kölcsönzés időtartama:  

• gyerekeknek három hét,  

• tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek kölcsönzési ideje:egy tanév,  

• dokumentumok a tanév utolsó két hetéig kölcsönözhetők,  

• egy alkalommal gyerekeknek három könyv kölcsönözhető, de kivételes esetekben 

(például versenyre való felkészülés) ettől el lehet tekinteni,  

• pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak számára nincs darabszám 

meghatározva.  
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7) Aláírási és bélyegzőhasználati jogkör, az iskolában használt nyomtatványok, 

elektronikus dokumentumok  

Aláírási joga az igazgatónak, távolléte esetén a az iskolatitkárnak (pl. diákigazolványok, 

iskolalátogatási igazolások). Pecsétet az igazgató, az iskolatitkár használhatnak - 

bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnökök is.  

A bélyegző használata csak a jogosult személyek és az igazgató aláírásával együtt jogszerű.  

Az iskolában a minisztérium által jóváhagyott nyomtatványok használhatók  

Elektronikus okirat a miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton 

előállított, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat hitelesítése a 

jogszabálynak megfelelően az aláírásra jogosult személy által történik.  

A kezelési rendet az intézmény iratkezelési szabályzata tartalmazza.  

8) A kiadmányozás szabályai 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadmányok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az igazgató jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény 

vezetője írhat alá. 

Az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az igazgató által – 

aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – megjelölt magasabb 

vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk: 

• az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím) 

• az irat iktatószáma 

• az ügyintéző neve 

• az ügyintézés helye és ideje 

• az irat aláírójának neve, beosztása 

A kiadmány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: 

• az irat tárgya 

• az esetleges hivatkozási szám 

• a mellékletek száma 

A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a 

kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt a 

kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 

A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadmányozó nevét 

„s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon „A kiadmány 

hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény 

körbélyegzőjével hitelesíti 
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9) Az elektronikus és az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papír alapú másolatát:  

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása  

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések  

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések   

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista  

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött 

adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, 

továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A 

mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag 

az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) 

férhetnek hozzá. 

10) Tájékoztatás a Pedagógiai programról, SZMSZ-ről, Házirendről, a dokumentumok 

elhelyezése  

Az iskola pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét – 

az igazgató által hitelesített 1-1 másolati példányban – az iskolai könyvtárban kell elhelyezni 

úgy, hogy azokat a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében bármikor szabadon 

megtekinthessék. A dokumentumok egy-egy példánya rendelkezésre áll az igazgatói 

titkárságon és az iskolavezetőnél. 
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