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1.  Általános rendelkezések  
  

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja  

  

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 

működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza.  

  

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:  

  

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

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

• 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről  

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

  

  

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

  

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik a titkárságon munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.   

  

  

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

  

  

A Fóti Fáy András Általános Iskola a közoktatási intézmény szervezetére és működésére 

vonatkozó szabályzatát - az intézmény vezetője előterjesztése alapján - a Nevelőtestület fogadja 

el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol a 

Diákönkormányzat és a Szülői munkaközösség.  

A Szabályzat az igazgató jóváhagyásával lép hatályba és ezzel együtt az azt megelőző 

Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ határozatlan időre szól.  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb szabályzatok betartása az 

intézmény valamennyi közalkalmazottjára, tanulójára, gyermekekre, valamint a tanulók és a 

gyermekek szüleire és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra nézve kötelező 

érvényű.  

  

  

2.  Az intézmény feladatellátási rendje  
  

2.1. Az intézmény általános jellemzői  

  
  

Hivatalos neve:  Fóti Fáy András Általános Iskola   

OM azonosító  032347  

Székhelye:  2151 Fót, Vásár tér 1. Postacím:  2151 Fót, Vásár tér 1. 

(Pf.:14)  
Telefon:  27/537-620  
Fax:  27/537-629  
E-mail cím:  info@fay.suli.hu  
Internet cím:  www.faysuli.hu  

    
    
    

Az intézmény típusa:  általános iskola   
Évfolyamok száma:  Általános iskola 1-8  

Az intézménybe felvehető maximális 530 fő létszám:  

  

Alapító szerv neve:        Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Alapító jogkör gyakorlója:      emberi erőforrások minisztere  

Alapító székhelye:        1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó 

neve:        Dunakeszi Tankerületi Központ  

Fenntartó székhelye:       2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4  

  

2.1.1. Köznevelési és egyéb alapfeladata  

- nappali rendszerű iskolai oktatás  

- alsó tagozat, felső tagozat  

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: a megismerő 

funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében  

     

   sajátos nevelési igényű tanulók szegregált nevelése, oktatása: szakértői véleménnyel 

rendelkező enyhe fokú értelmi fogyatékosság esetén, a készségtárgyak integrált oktatásával, az 

500 főből igény szerinti létszámban, összevont osztályokban 1-8. évfolyamon.  

- egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazóhálózat)  

- iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel  
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2.1.2. A feladatok forrásai  

  

Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartói és működtetői 

feladatokról a Dunakeszi Tankerületi Központ gondoskodik Az épület /ingatlan vagyon/Fót 

város Önkormányzatának tulajdona.  

  

  

  

  

3.  Az intézmény szervezeti felépítése  
  

3.1 Az intézmény vezetője  

  

A jogszabályoknak, és a szakmai követelményeknek megfelelően a fenntartó irányítása alapján 

vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért. Az intézmény 

vezetése körében az intézményvezető  

- szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését;  

- döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos - 

minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;  

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény  

- közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;   

- jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi 

tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet:  

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét:  

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési 

intézmény közalkalmazottai felett:  

- tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről:  

- teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást;  

- szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához   szükséges   szakmai   vélemények, javaslatok   megismerése,   az   

operatívfeladatok irányítása céljából.  

Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a 

jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013.  

(1.15.) KLIK utasításban foglaltak szerint gyakorolja, a jogszabályban meghatározott 

kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja.  

A fent hivatkozott utasításban az intézményvezető számára meghatározottak szerint 

kiadmányozza:  
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- a  jogviszony  létesítése,    a   jogviszony   megszüntetése    kivételével,    az    intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;  

- a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 

helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói 

intézkedést;  

- a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről 

szóló     szabályzata     szerint     az     intézmény     jogi     személyiségéhez     kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat;  

- az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, 

egyéb leveleket;  

- az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

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

tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn;  

- a közbenső intézkedéseket;   

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

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.  

Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, 

amelyet, a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából, írásban kijelölt 

személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak szerint gyakorol:  

a) személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint;  

b) pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai 

együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg 

nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében.  

Az egységes hivatali működés - az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához 

szükséges önállóság biztosítása mellett - megköveteli a külső és belső kommunikációs rend 

kialakítását. Ennek megfelelően az intézményvezető  

a) a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival,  

b) az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival,  

c) Az intézmény működtetése kérdésében az illetékes települési önkormányzat képviselőjével.  

  

A Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, a takarékos gazdálkodásért és dönt az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási 

intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési 

rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 

tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet 

rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt 
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a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása 

jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a 

fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.  

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak 

és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.   

  

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.   

  

A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, tagintézmény vezetőre, vagy az 

intézmény más munkavállalójára átruházhatja.   

  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettesek tagintézmény vezető minden ügyben és az iskolatitkár a 

munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek 

törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor.  

  

3.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

  

Távollétében (ebben a sorrendben) - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, 

teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes 

akadályoztatása esetén a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. Mindkét igazgatóhelyettes 

akadályoztatása esetén a munkaközösség vezetők egyikét jelöli ki a távollét idejére az 

intézményvezető. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy 

egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. 

A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek 

felhatalmazását.   

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.   

A vezetők helyettesítésében közreműködnek a tanítás előtti összevont napközi, valamint a 

délutáni foglalkozások utáni összevont napközi ellátásakor a beosztott pedagógusok. Az 

átruházott feladatkörben elvégzett tevékenységről a feladat átruházójának írásban kell 

beszámolni.  

  

3.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök  

  

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az 

alábbiakat.  

  

• az általános igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések 

jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos 

tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,  
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• a pedagógiai igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével 

kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos 

döntés jogát,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 Az intézmény szervezeti ábrája  

  

Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.  
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3.3 Az intézmény vezetősége  

  

3.3.1 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.   

  

Az intézmény vezetőségének tagjai:  

• az igazgató,   

• az igazgatóhelyettesek,  
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Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató 

bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és 

hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri 

leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az 

igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át 

egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést 

meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.  

  

Az intézmény élén az igazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Vezetői 

tevékenységét két igazgatóhelyettes közreműködésével látja el.  

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti jogkörét a 

köznevelési törvény állapítja meg.   

  

3.3.2 A vezetők közötti kapcsolattartás rendje:  

  

A megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, 

egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el, s az igazgatónak 

tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazon területekre 

kiterjed, melyet munkakörük tartalmaz.  

A vezetői munka összehangolása érdekében az intézményvezetés hetente hétfőn megbeszélést 

tart.  

Az igazgatóhelyettesek közvetlenül a munkaközösség-vezetőkkel folyamatos kapcsolatot 

tartanak, a Nevelőtestületet az éppen aktuális feladatokról a nevelőtestületi szobában 

elhelyezett hirdetőtáblán, fényújságon keresztül tájékoztatják.   

A munkaközösség-vezetők, minimum havonta tájékoztatják a tagokat a feladatokról, aktuális 

eseményekről, értékelik az elvégzett munkát.   

Az igazgató minden tanévben, félévkor és a tanév végén, nevelőtestületi értekezleten elemzi, 

értékeli az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.   

  

  

3.4 Az igazgatóhelyettesek  

  

Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület és az igazgató véleményének kikérésével a 

Tankerület igazgatója adja. Igazgatóhelyettes csak az intézmény határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa lehet.   

  

3.4.1 Az igazgatóhelyettesek munkamegosztása  

  

3.4.2 Általános igazgatóhelyettes  
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Az igazgató távollétében teljes jogkörrel ellátja az igazgató helyettesítését  

  

Ellenőrzi és irányítja a következő munkacsoportokat és munkákat:  

• tanítási órák, napközis foglalkozások látogatása, óramegbeszélés •  iskolán kívüli 

programok tervezése, végrehajtásuk ellenőrzése  

  az igazgatóval vagy a munkaközösség vezetőkkel tanítási órák látogatása, 

óramegbeszélések  

• szakkörök, korrepetálások, differenciált foglalkozások, énekkar, tömegsport,    könyvtár 

ellenőrzése  

  

Ügyviteli munka:  

  

• előkészíti az iskolai statisztikát  

• munkaterületének adminisztrációs munkáját ellenőrzi  

• gondoskodik az 1-8. évfolyamon, napköziben hiányzó pedagógusok helyettesítéséről  

• megszervezi az első osztályosok beíratását  

• elkészíti a napközis tábori beosztásokat, az évközi tanítási szünetekben a felügyeletet és 

foglalkozásokat  

• ellenőrzi a folyosóügyeletet  

• összeállítja a szabadságolási tervet  

• figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó pedagógusok továbbképzését  

• összeállítja a munkaközösségek véleménye alapján a tankönyvmegrendelést  

• gondoskodik a szükséges nyomtatványok megrendeléséről  

• ellenőrzi az dokumentációk megőrzésének rendjét (bizonyítványok, naplók, 

anyakönyvek összegyűjtése, kezelése, elhelyezése)  

• megszervezi az év végi javító- és osztályozó vizsgát   

• megszervezi és ellenőrzi a munkavállalók kötelező egészségügyi ellátását •  ellenőrzi 

a pedagógus igazolványok, diákigazolványok nyilvántartását  

 összeállítja a tantárgyfelosztást, melynek alapján elkészíti az órarendet, ügyeleti beosztást, 

helyettesítési rendet, a napközis pedagógusok munkarendjét  

    közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésében  

• ellenőrzi munkaterületének adminisztrációs munkáját (naplók, anyakönyvek, 

korrepetálási naplók)  

   elkészíti a tanterem beosztást  

• nyilvántartja a pedagógusok kötött órák teljesítését, helyettesítéseket, ezeket hó végén 

összesíti  

• gondoskodik az 1-8. évfolyamon hiányzó pedagógusok helyettesítéséről  

• összeállítja és folyamatosan ellenőrzi a folyosóügyeletet  

• a 8.osztályosok továbbtanulási anyagát összeállítja és továbbítja a megjelölt helyekre  

• megszervezi az év végi javító- és osztályozó vizsgákat (5-8. évfolyamon)  

• felméri a pedagógusok fogyóeszköz, illetve szemléltető anyagok iránti igényét  

• felelősségre vonja az iskolában kárt okozó tanulókat, és a kár megtérítésére szólítja fel 

a szülőket  

• megszervezi és ellenőrzi a tanulók kötelező egészségügyi ellátását  
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3.4.3 Pedagógiai igazgatóhelyettes  

  

Ellenőrzi és irányítja a következő munkacsoportokat és munkákat:  

   alsós,felsős és napközis munkaközösség  

• tanítási órák, napközis foglalkozások látogatása, óramegbeszélés  

• szakkörök, differenciált foglalkozások ellenőrzése  

• tanulmányi és kulturális versenyek, iskolai ünnepségek előkészítése  

• az igazgatóval vagy a munkaközösség vezetőkkel tanítási órák látogatása, 

óramegbeszélések  

• szakkörök, korrepetálások, differenciált foglalkozások, énekkar, tömegsport,   

• tanulmányi- és kulturális versenyek, iskolán kívüli programok tervezése, végre- hajtásuk 

ellenőrzése  

• iskolai ünnepélyek előkészítése  

• gyermekvédelmi munka ellenőrzése  

• kapcsolatot tart a diákönkormányzattal  

• részt vesz az iskolán kívüli programok szervezésében, tervezésében és ellenőrzi azokat  

  

Ügyviteli munka  

• a munkaközösség vezetők véleményezése alapján jóváhagyja a tanmeneteket  

• gondoskodik a diákönkormányzat működésének feltételeiről •  ellenőrzi a DSE 

munkáját   ellenőrzi a folyosóügyeletet  

   figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó pedagógusok továbbképzését  

  

  

  

  

3.5 Kibővített intézményi vezetőség  

  

Igazgató  

Általános igazgatóhelyettes   

Pedagógiai igazgatóhelyettes   

Munkaközösség vezetők  

DÖK munkáját támogató tanár   

Minden hónap első hétfőjén értekezletet tart, amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az azt 

követő első munkanapon tartja ülését.  

  

3.6 Kapcsolattartás a vezetők és az intézmény közösségei között  

  

Az intézmény vezetői – a személyes napi kapcsolattartás mellett – hetenként tartanak vezetői 

értekezletet. Az igazgató szükség esetén az általános munkaidőn belül rendkívüli vezetői 

értekezletet hív össze.   

A kibővített vezetőség havonta egyszer tart értekezletet, ahol a szervezeti egységek vezetői 

beszámolnak működésükről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a 

problémákról, valamint azok megoldási módozatairól.  
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Az intézményvezetőség tagjai közvetítik az irányításuk alá tartozó pedagógusok, dolgozók 

kérdéseit, véleményeit, javaslatait a vezetőség felé, valamint tájékoztatják a munkatársakat az 

ülésen hozott határozatokról, döntésekről.   

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy 

a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 

diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

  

  

4.  A pedagógiai munka ellenőrzése  

  

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és 

jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, 

valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus 

teljesítményértékelési rendszer teremti meg.   

  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit:  

• általános igazgatóhelyettes,  

• pedagógiai igazgatóhelyettes,  

• a munkaközösség-vezetők,  

• az osztályfőnökök,  könyvtáros  

• a pedagógusok.  

  

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek, és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 

vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 

ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 

jellegűek lehetnek.   

  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvált módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 

meghatározó elem.   

  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  
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• tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),  

• a naplók folyamatos ellenőrzése,  

• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

• az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári, intézkedések 

folyamán,  a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  

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

• a pedagógusok munkafegyelme,  

• a tanórák, foglalkozások pontos megtartása,  

• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  

• a tanterem, rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  

• a tanár-diák, kapcsolat, a gyermek személyiség tiszteletben tartása,  

• a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon és foglalkozásokon:  

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, o a tanítási óra, felépítése és 

szervezése, o a tanítási órán, alkalmazott módszerek,  

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

a tanítási órán  

o az óra eredményessége, a helyi tanterv, követelményeinek teljesítése,  

• a tanórán,  kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás.  

  

  

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

  

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai  

  

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg:  

  

• a szakmai alapdokumentum  

• a szervezeti és működési szabályzat  

• a pedagógiai program  

• a házirend  

  

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok:  

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),  

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

  

  

5.1.1 A szakmai alapdokumentum  

  

Az okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  A fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén  

– módosítja.  
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5.1.2 A pedagógiai program  

  

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.   

  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza:  

  

• Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.  

• Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét.  

• Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 

– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját.  

• a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,   

• a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,   

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,   

• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét,  

• a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.  

  

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

  

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával 

válik érvényessé.   

  

A pedagógiai program nyilvánossága  

  

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az iskola könyvtárában, titkárságon, 

nevelőtestületi szobában, továbbá olvasható az intézmény honlapján: www.fay.suli.hu. Előzetes 

egyeztetés után a megbeszélt időpontban.  

Az iskola vezetői munkaidőben, vezetői fogadóórákon tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai 

programmal kapcsolatban.   
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5.1.3  Az éves munkaterv  

  

  

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.   

  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 

kell szerezni, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya 

az iskolatitkári irodában a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény 

weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.  

  

  

5.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje  

  

  
Az országos és iskolai szintű tankönyvellátásról a következő jogszabályok rendelkeznek:   

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   

(a továbbiakban: köznevelési törvény)   

• A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény   

(a továbbiakban: tankönyvtörvény)   

• A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet   

(a továbbiakban: tankönyvrendelet)   

  
  

5.2.1 Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata  

  
1. Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy 

lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés 

útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni 

kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak 

térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján 

várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha 

az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása 

esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a 

beiratkozás napjáig kell elvégezni.  

2. Az iskola meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell 

biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket. az igényeket a meghatározott 

igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola 

rávezeti az igénylőlapra.  
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3. A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges:  

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;  

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás;  

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;  

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.  

4. A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a 

pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.  

5. Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának 

formáját és az igénylés elbírálásának elveit.  

6. Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény szerint, 

vagy a szülõ hozzájárulásával kezel.  

7. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év 

január 20-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet 

(közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

(8) Az iskola igazgatója a (7) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak 

véleménye alapján minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

és erről tájékoztatja a szülőt.  

(9) Az iskola – a (7) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezi a tankönyv- és 

tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a 

tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.  

  

5.2.2 Az iskolai tankönyvrendelés rendje  

  
1. A tankönyvrendelést a központ egyidejű tájékoztatásával a köznevelés  

információs rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs 

rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy: a) a tankönyvrendelés 

határideje március utolsó munkanapja,  

b) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15.,  

c) a pótrendelés határideje szeptember 5.  

2. A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell 

megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók (ha 

ismertek) és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével. Az iskolának a 

megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet 

az okok megjelölésével.  

3. A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám 

változása esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben 

megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti rendeléstől 

maximum 10%-ban térhet el.  

4. A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó tíz napon belül összesíti és az érintett 

kiadóknak továbbítja.  
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5. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a Könyvtárellátó által 

működtetett elektronikus rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a 

Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket és fenntartóikat értesíti.  

6. A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban 

a tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést 

leadni, amelynek teljesítése érdekében a Könyvtárellátó minden tőle elvárható erőfeszítést 

köteles megtenni.  

  
5.2.3 A tankönyvek kiválasztásának elvei  

  
1. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a 

tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

2. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – különösen a 

tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani.  

3. Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók 

heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege 

a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott 

tanulók heti órarendjének összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett 

tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik.  

4. Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie 

azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az 

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

5. Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett 

iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet 

rendelhet az iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a 

kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, 

műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra 

kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.   

  
  

5.2.4 Az iskolai tankönyvellátás rendje  

  
1. A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében 

az iskola igazgatójának meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai 

tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit és a 

tankönyvtörvény 8/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtását.  

2. Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból értékesítésre 

átveszi majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a 

tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.  
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3. A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes 

tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az igazgató az iskola könyvtári állományába 

veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére 

a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. 4. 

A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.  

5. Az iskolának a 23. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai 

tankönyvellátás helyi rendjét.  

6. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének – e rendeletben nem szabályozott – kérdéseit 

az iskola házirendjében kell meghatározni.  

  

  

5.2  Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  

  

  

5.3   Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

  

  

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során 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 igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.  

  

  

5.3 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére  

  

  

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

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

intézmény 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.),  



 

23  

  

• a tűz,  

• a robbantással történő fenyegetés.  

  

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy 

a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel.  

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

• Igazgató  

• Igazgatóhelyettesek  

  

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell   

• az intézmény fenntartóját,  

• tűz esetén a tűzoltóságot,  

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,  

• személyi sérülés esetén a mentőket,  

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja.  

  

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

utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott jelzőhanggal, tűzjelző szirénával, 

vagy kézi csengővel és szóbeli közléssel értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul 

hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó tervben található 

"Menekülési útvonal" alapján kell elhagyniuk.  

  

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

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

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.  

  

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

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

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

távozásáról is gondoskodni 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 tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!  

  

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  
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• 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.  

  

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:  

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  a veszélyeztetett épület 

jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),  

• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,  az épületben tartózkodó 

személyek létszámáról, életkoráról,  

• az épület kiürítéséről.  

  

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

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!  

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a Nevelőtestület által meghatározott napokon 

be kell pótolni.  

  

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

tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (Bombariadó terv)” 

tartalmazza.  

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

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. Az 

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

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezése az intézmény 

igazgatójának és tűzvédelmi felelősének a feladata.  

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

és dolgozójára kötelező érvényűek.  

  

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell 

elhelyezni:  

• porta,  

• nevelői szoba,  

• titkársági iroda  

  

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.  
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A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, 

az iskola takarító és karbantartó személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.  

  

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:  

  

5.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti 

az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített 

vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót.  

  

5.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai tűzjelző rendszer jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.  

  

5.4.3 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes 

utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve 

kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul 

megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen 

tartózkodni.   

  

5.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos!  

5.4.5 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék 

arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni 

a fenyegetéssel kapcsolatban.   

  

5.4.6 A bombariadó lefújása szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt 

az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap 

elrendelésével.   

  

  

6. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve 

baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások)  

  
  

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

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

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

megtegye.  
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6.1. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével  

kapcsolatosan  

  

  

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézmény munkavédelmi 

szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.  

Az intézmény helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat.  

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.  

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon (alsó tagozaton az osztálytanító által 

meghatározott órán) ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, az egyes intézményi foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

valamint a különféle intézményi foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.  Az 

osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben:  

• A tanév megkezdésekor az első tanítási napon. Ennek során ismertetni kell:  

o az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, o a házirend 

balesetvédelmi előírásait,  

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.  

  

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.  

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. A balesetvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.  

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

valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a 

munkavédelmi szabályzat tartalmazza.  

  

Az intézmény igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  
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6.2. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén  

  

  

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,  

• ha szükséges orvost, mentőt kell hívnia,  

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

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény 

igazgatójának.  

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is köteles 

részt venni.  

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban kell részesíteni.  Balesetkor feltétlenül 

orvost, vagy mentőt kell hívni.  

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény igazgatójának és a 

munkavédelmi referensnek 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.  

  

  

6.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok  

előírásai alapján  

  

  

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon és/vagy elektronikus úton a KIR rendszerben kell 

nyílván tartani, és rögzíteni. A tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e 

balesetekről az előírt nyomtatványon ill. elektronikus jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

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

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

meg.  

  

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

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni.  

Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői munkaközösség és az iskolai 

diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.  

Az intézményi nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, 

a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  

  

  

 6.4 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  
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A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.  

  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják.  

  

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető 

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.  

  

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a 

kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott felelős végzi digitális 

rendszer alkalmazásával.  

  

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.  

  

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket 

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az 

eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai 

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.  

  

  

6.5 A dohányzással kapcsolatos előírások  

  

  

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki 

– az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre 
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ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte 

mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.  

  

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.  

  

  

7. A mindennapos testnevelés szervezése  

  

  

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, 

amelyből 2012 szeptemberétől 1. és 5. évfolyamon heti öt órát az órarendbe iktatva 

osztálykeretben szervezünk felmenő rendszerben 2015-ig.  A többi évfolyamon a 4. és 5. 

testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:  

• a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel  

• a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra 

foglalkozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója a 

tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza  

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal 

beszerzett igazolás benyújtásával  

  

A DSE önálló jogi személy, vezetőjét a tagság – a saját szabályzatában meghatározottak szerint 

– választja. A DSE vezetője az intézménnyel kötött együttműködési szerződés alapján 

együttműködik az intézmény vezetésével különösen a helyiségek és sportlétesítmények, 

eszközök használata, a mindennapos testnevelés és tömegsport foglalkozások szervezése, 

illetve a tanulók sportversenyeken való részvétele kapcsán.   

Az együttműködés elsősorban személyesen, a szorgalmi időszakban legalább kétheti 

gyakorisággal valósul meg.   

A DSE szakosztályaiba minden tanuló jogosult bekapcsolódni. Az intézmény biztosítja, hogy a 

sportudvar és a tornaterem hetente öt alkalommal délutáni időpontokban a tanulók 

rendelkezésére álljon. A programokat a tantárgyfelosztás alapján megbízott testnevelő tanárok 

állítják össze. Munkájukról félévente kötelesek beszámolni az intézményvezetésnek.   

Intézményünk a Fáy DSE-vel történt szerződés alapján az alábbi szakosztályok működését 

támogatja:  

• fiú és lány kézilabda   természetjáró szakkör  

• fiú és lány kosárlabda   

• fiú és lány testnevelés és sportjátékok  

• íjászat   

  

  

Szakosztályaik minimálisan minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési 

lehetőséget diákjaink számára. Lehetőséget biztosítunk diákjaink számára, hogy a mindennapos 
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testnevelés követelményeit diáksportkörünk foglalkozásain teljesítsék. A benyújtott jelentkezések 

alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.  

  

Természetjáró csoportunk havi gyakorisággal szervez gyalogos, autóbuszos, kerékpáros 

túrákat, teljesítménytúrákat diákjaink és a szülők, valamint külsős résztvevők számára. Saját 

szakosztályainkon kívül együttműködünk a városban működő úszó, atlétika, kosárlabda és sakk 

szakosztályokkal.  Biztosítjuk diákjaink számára a könnyített testnevelés oktatását..  

  

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör 

munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A 

feladatok megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén 

beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése 

beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a 

diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.   

  

A testnevelés órákon a tanulók normál és könnyített testnevelésben részesülnek, az iskolaorvosi 

szűrővizsgálat – szakorvosi vélemény - alapján gyógytestnevelési kategóriába sorolt tanulók 

egészségi állapotuk függvényében adott tananyag teljesítése alól részleges felmentésben 

részesülnek.  

Egészséges tanulót testnevelési óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos menthet fel – 

gyermekorvosi, szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő 

tanárnak átadni.   

  

Szakorvos javaslata alapján az iskolaorvos döntési jogkörében az intézmény vezetője a 

testnevelés tantárgy alól a tanulót teljes felmentésben részesíti.   

  

A fenntartó által az iskolai sportkörre biztosított órakeretet tömegsport keretében a délutáni 

sportfoglalkozások megtartására használjuk fel, melyeket az intézmény testnevelő tanárai is 

tarthatják, ha ezt a munkaidő beosztásuk megengedi, Ezeken a foglalkozásokon az iskola 

minden tanulója jogosult részt venni.   

  

Az intézmény munkarendjében rögzített időpontban, évente 1 alkalommal intézményi szintű 

sportnap szervezését biztosítja.  

A tornatermi létesítmények kihasználtságának függvényében, külön megállapodási szerződés 

alapján az intézmény lehetőséget biztosít önköltséges sporttanfolyamok, edzések megtartására.  

  

Az iskolai diáksport egyesület, a délutáni sport és a napközi foglalkozásait az órarendben 

meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető 

irányításával kell megszervezni. A délutáni sportfoglalkozásokon való részvételhez az 

intézmény biztosítja a sportlétesítményeit. (Tornacsarnok, sportudvar, konditerem.)  A 

tömegsport foglalkozások idejét tanévenként a tantárgyfelosztásban kell meghatározni.   
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Eljárásrend  

A sportköri foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy az előző tanév végén a testnevelő tanárok 

felmérik, hogy a következő tanévben milyen jellegű sportot űznének szívesen a tanulók.  

Ezután augusztus végén az órarenddel összhangban állítjuk össze a délutáni, ill. a tanítási időn 

kívüli sportköri foglalkozások rendjét, melyért a DSE vezető a felelős. A testnevelő tanárok az 

intézmény vezetését és tantestületét félévkor és év végén tájékoztatják a végzett munkáról és a 

versenyeken elért eredményekről.  

  

A mindennapi testedzéshez kapcsolódóan a testnevelő tanár feladatai különösen:  

• A tömegsport keretében szervezi az osztályok közötti bajnokságokat.  

• Irányítja és szervezi a diáknap sportrendezvényeit.  

• Segíti a sportnap megrendezését.  

• Segíti és irányítja a városi sportrendezvények lebonyolítását.  

• A mindennapos testedzésre vonatkozó helyi szabályozás, a gyakorlati megvalósításról, a 

Helyi tantervben található.  

  

8.  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

  

  

8.1 A tanórán kívüli foglalkozások rendje  

  

  

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei szerint az intézmény lehetőségeinek figyelembe 

vételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a 

tanulók közössége, a szülői szervezet, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik 

az igazgatónál.  

  

Az iskola tanórán kívüli foglalkozásaira a Pedagógiai programban jelzettek szerint írásban az 

erre a célra rendszeresített jelentkezési lapokon a szülők aláírásával kell jelentkezni. A 

jelentkezés egy tanévre szól, önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel 

kötelező, a foglalkozás alóli mentesítésre az igazgató adhat engedélyt. A foglalkozások helyét, 

idejét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola órarendjében, terembeosztással 

együtt. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. A 

foglalkozásokról foglalkozási naplót kell vezetni.  

  

  

8.1.2. Napközis és tanulószobai foglalkozások  

  

  

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és tanulószobai 

ellátását. A jelentkezést szülői aláírással kell jelezni az iskola igényfelmérő nyomtatványán.  

A napközis foglalkozások rendjét a Házirend tartalmazza.  

  

  

8.1.3. Iskolaotthonos foglalkozás  
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Az intézmény a szülők írásbeli kérése alapján iskolaotthonos foglalkozás keretében is biztosítja 

a kötelező és nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásokat. Az iskolaotthonos foglalkozás a 

hagyományos rendszerhez képest nem okozhat többletköltséget sem a fenntartó, sem a szülők 

részére.  

Az osztályba járó tanulók szüleinek egységesen, írásban kell nyilatkozniuk az iskolaotthonos 

foglalkozás megszervezésének kéréséről. A tanulók számára a tanórák és a tanórán kívüli 

foglalkozások eloszlása egyenletes terhelés-elosztást kell, hogy jelentsen.  

  

  

8.1.4 Szakkörök  

  

  

A különböző szakköröket az iskola a tanulók érdeklődésétől és igényeitől függően a magasabb 

szintű képzés igényével indítja, minimum 14 fő jelentkezése esetén. A szakköröket vezető 

pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján 

folynak, melyről – a látogatottsággal együtt – szakköri naplót kell vezetni. A szakkör 

működéséért a szakkör vezetője a felelős. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom 

és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése 

biztosítja.   

  

8.1.5 Sportkörök  

  

  

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

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelők.   

Iskolánk Diáksport Egyesülete további lehetőségeket teremt tanulóinknak a különböző sportági 

foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.  

  

  

8.1.6 Versenyek és bajnokságok  

  

  

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

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Az iskola diákjai az 

intézményi, települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, ehhez 

szaktanári felkészítést vehetnek igénybe. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg és felelősek a lebonyolításukért.   

  

  

8.1.7 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások, erdei iskolák  

  

  

Az intézmény a tanulók részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyeknek célja – a 

Pedagógiai Program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális örökségének 

megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. A kirándulások az iskola 
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munkatervében meghatározott tanítás nélküli munkanapokon, vagy tanítási szünetben 

szervezhetők. Az osztálykirándulások tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyetteseknek.  

A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnöki tanmenetben kell tervezni. A szervezési 

kérdéseket szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni. A várható 

költségekről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, a szülők írásban nyilatkoznak a 

költségek vállalásáról.   

A kiránduláshoz osztályonként – létszámtól függően – egy, vagy két fő kísérő nevelőt és – 

lehetőség szerint - szülőt kell biztosítani, gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges 

felszerelésről is.  

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egyegy 

tantárgyi téma feldolgozása történik. Erdei iskola minden évfolyam tanulóinak számára 

szervezhető, ha az intézményt többletköltséggel nem terheli (helyettesítés, útiköltség, részvételi 

díj, túlmunka díj stb.), részvételük a foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Erdei iskolában való részvétel akkor szervezhető, ha az osztály 

legalább 90 %-a igényli azt.  

  

A kirándulásból, illetve az erdei iskolai programból kimaradó tanulók a tanítási napokon az 

iskolában kötelesek tartózkodni a számukra összeállított beosztás szerint.   

  

  

8.2 Külföldi utazásokra vonatkozó szabályok  

  

  

Szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos utazáshoz – amelynek 

célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, tudományos, vagy sportrendezvény - az igazgató 

engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a 

külföldre utazásért felelős csoportvezető az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak 

nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi utazás időpontját, 

útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a 

várható költségeket. Az utazás önköltséges a résztvevők számára (pedagógus, diák).  

  

  

8.3 Kulturális intézmények látogatása  

  

  

Múzeum, színház, mozi, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási 

időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. 

A programot írásban be kell jelenteni az intézmény vezetésének, feltűntetve a program helyét, 

idejét és a résztvevők névsorát.   

Tanítási időben történő látogatáshoz igazgatói engedély szükséges. A színház- és mozi 

látogatásokon, klubdélutánon, rendezvényeken a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülők fedezik.   

Múzeumlátogatás a tanulók évente legfeljebb egy alkalommal iskolai keretben. Lehetőség 

szerint olyan tárlatot kell választani, amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti 
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ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen 

megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak az általános korosztály számára.   

  

  

8.4 Könyvtár  

  

  

Az intézmény könyvtára tanítási napokon nyitvatartási idejében áll a pedagógusok és tanulók 

rendelkezésére.   

A könyvek, folyóiratok, és egyéb információhordozók, valamint a könyvtárban elhelyezett 

számítógépek igénybevételének és a könyvtár használatának rendjéről a Könyvtári szabályzat 

rendelkezik.   

  

  

8.5. Egyéb rendezvények  

  

  

Az iskola tanuló közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű 

rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a 

tanulók az intézmény helyiségeit kívánják igénybe venni, illetve amennyiben a rendezvény 

időtartama érinti a tanítási időt.  

  

  

8.6 Tanfolyamok  

  

  

A tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében az iskola 

tanfolyamokat indíthat. A tanfolyamon való részvételt a szülő írásban kéri tanfolyamvezetőtől. 

A tanfolyamon való részvételért előre térítési díj fizetendő.  

  

  

  

8.7  A fakultatív hit-, és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje  

  

  

Iskolánkkal kapcsolatot tartó történelmi egyházaknak - igény esetén - helyet biztosítunk oktatás 

céljára. A történelmi egyházak képviselői a tanév első szülői értekezletén felmérést készítenek 

arról, hogy ki és hol igényli a hitoktatást.  

A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az intézmény  - az 

igazgatóhoz intézett szóbeli, vagy írásbeli kérelemre – a foglalkozáshoz tantermet biztosít az 

iskola órarendjéhez igazodva. A fiatalok hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által 

kijelölt hitoktató végzi. Az intézmény a Kt. 4. §-ában és 11/1994. MKM. rendelet 2. §-ában 

leírtak szerint jár el.   

Biztosítjuk a pedagógusnak a Kt. 19. § 1.d) pontban leírt jogát – saját világnézete, értékrendje 

szerint végezze munkáját; anélkül, hogy annak elfogadására késztetné a tanulót.  
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A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az 

igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.   

  

A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatékozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai 

irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső 

szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével.  

  

A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja.   

  

Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott 

időkeretben. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön 

engedélyével szervezhetők.   

Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes 

fejlesztése és színpadképes közösségi produkció létrehozása.   

Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai 

ünnepélyek és rendezvények zenei programját, működésének minden költségét az iskola viseli.  

  

  

8.8  Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az igazgató 

engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők.  

  

  

  

9. Az intézmény munkarendje  

  

  

9.1. A tanév helyi rendje  

  

  

A tanév általános rendjéről az EMMI rendelet évenként határoz. A tanév helyi rendjét, 

programjait a Nevelőtestület határozza meg és rögzíti a Munkatervben.   

A tanév helyi rendjét – amely tartalmazza az iskola működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat - az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, 

az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.   

  

  

9.1.1. Az intézmény nyitva tartása és az intézményben való tartózkodás rendje  
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Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 630 -tól 1700 óráig tart nyitva, a 

hivatalos munkaidő 730-től 1600 óráig tart. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti 

kérelmek alapján (pl. rendezvény) - az igazgató adhat engedélyt.   

Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az 

intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a 

nevelők tudomására hozza.   

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az titkári irodában történik 800 

óra és 1500 óra között.  

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon  730 –  

1530-ig.   

  

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

intézménybe járó tanulók és gyermekek szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági 

okok miatt csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való 

belépésükkor a portánál regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció során rögzítésre kerül a 

belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve.   

  

  

 9.1.2 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje   

  

  

 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai 

Unió zászlaját.  

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:  

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

• a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

• az energiafelhasználással való takarékoskodásért,  

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

  

 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai 

felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. 

A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A 

szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó 

belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára 

kötelező.  

  

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

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  
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 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.   

  

 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után – szabadon használhatja.  

  

  

9.2 Az iskola működési rendje  

  

  

9.2.1 A tanítási órák rendje  

  

  

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási 

órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.  

A tanítási órák rendjét a házirend szabályozza. A tanítási órák engedély nélküli látogatására 

csak az intézmény vezetői. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A 

kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett 

időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé 

zavarják.  

 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák 

(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak rendkívüli esetben.  

  

Az iskolában a tanítás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján a 

kijelölt tantermekben történik. A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák 

időtartama) 800 –tól 1440-ig tart, a tanítási órák időtartama 45 perc. A szünetek idejét a Házirend 

határozza meg. A tanórán kívüli foglalkozásokat 1700 óráig be kell fejezni. Indokolt esetben az 

igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.   

A tanítási órák látogatására igazgatóhelyettesi engedéllyel – előzetes bejelentés után - csak a 

tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben látogatásra az igazgató adhat engedélyt. Az 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezető 

helyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a Házirend tartalmazza.  

  

  

9.2.3. Az óraközi szünetek rendje  

  

  

Az óraközi szünetek időtartamát és a csengetési rendet a Házirend tartalmazza. A szünetek 

időtartama nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Az óraközi szünetekben – a tanulók 

egészsége érdekében – szellőztetni kell, a tanulók ezen idő alatt lehetőség szerint az udvaron 

tartózkodjanak (vigyázva egymás és társaik testi épségére).  
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9.2.4. Az intézményi felügyelet rendszabályai  

  

  

Az iskolában a tanítási idő alatt a tanuló csak felügyelettel tartózkodhat. Az órarend szerinti 

kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a felügyeletet a tanórát, vagy a 

foglalkozást tartó pedagógus látja el. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítás 

megkezdése előtt és után a tanulókra az ügyeleti rend szerint beosztott nevelők felügyelnek. 755 

és 800 között az első órát tartó pedagógus látja el a tanulók felügyeletét.   

Az iskola éves ügyeleti rendet határoz meg, melynek beosztásáért a feladattal megbízott 

igazgatóhelyettesek felelősek. Az ügyeleti rend tartalmazza az ügyeletet ellátó nevelő feladatait 

is.   

A tanítás nélküli munkanapokon csak abban az esetben van ügyelet, ha azt legalább 15 tanuló 

számára igényli a szülő.   

  

  

  

9.5 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása   

  

  

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 

egyikük hétfőtől péntekig 730 és 1600 óra között, az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a 1600-

kor távozó vezető után, az ügyeletes pedagógus köteles a szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére (pl. tanulói baleset esetén), egyúttal telefonon értesítenie kell az 

igazgatót, vagy a vezető helyettesek egyikét.  

  

  

9.5.1 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása   

  

  

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat, amelyből heti 

32 órát az oktatás és nevelési feladatok elvégzésére kell fordítania. A heti munkaidőkeret első 

napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja 

a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a 

munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, 

ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a 

rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.  

  

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 

fogadóórákat általában hétfői napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8órásnál 

hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre 
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vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése útján határozza 

meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy 

pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az 

esetben is a fentiek az irányadók.  

  

  

9.5.2 A pedagógusok munkaidejének kitöltése  

  

  

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:   

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra (lekötött órák),   

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra (kötött órák).  

  

  

9.5.3 A lekötött órákban ellátott feladatok az alábbiak  

  

  

a) a tanítási órák, foglalkozások megtartása  

b) osztályfőnöki feladatok ellátása,  

c) iskolai sportköri foglalkozások,  

d) énekkar, szakkörök vezetése,  

e) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.),  

f) magántanuló felkészítésének segítése,  

  

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra, foglalkozás előkészítése, adminisztrációs feladatok, az 

osztályzatok, feljegyzések beírása, tanulókkal-gyermekekkel való megbeszélés, egyeztetési 

feladatok, stb.) Ezért a lekötött órák keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt 

óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.   

  

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv 

és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a 

tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség 

szerint figyelembe veszi.  

  

  

9.5.4 A kötött órák keretében ellátott feladatok a következők  

  

  

a) a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés,  

b) a tanulók dolgozatainak javítása,  
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c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

d) a megtartott tanítási órák, foglalkozások dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése,  

e) különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

f) kísérletek összeállítása,  

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

i) tehetséggondozás, a tanulók-gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

k) intézményi kulturális, és sportprogramok szervezése,  

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,) ellátása,  

m) diákönkormányzatot segítő feladatok  

n) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

o) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

p) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

q) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

r) a tanulók-gyermekek felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

s) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

t) intézményi ünnepségeken és intézményi rendezvényeken való részvétel,  

u) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

v) tanítás-nevelés nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

w) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

x) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

y) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

z) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, aa) osztálytermek, csoportszobák rendben 

tartása és dekorációjának kialakítása.  

  

  

  

  

  

  

  

9.5.5 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása  

   

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az intézményben kötelesek ellátni:  

  

• a 9.5.3 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike  

• a 9.5.4 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, g, pontokban leírtak.  

  

  

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza 

meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a 

pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) 
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bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre 

vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.  

  

  

  

9.6  Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

  

  

9.6.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes, állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének 

tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére.  

  

  

9.6.2 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes 

papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az 

igazgatóhelyettesi irodában.  

  

  

9.6.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől, kérhet 

engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra, foglalkozás elhagyására, a tanmenettől 

eltérő tartalmú tanítási óra foglalkozás megtartására. A tanítási órák foglalkozások elcserélését 

az igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, engedélyezi.  

  

  

9.6.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakos helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a 

tanítási óra, foglalkozás megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint 

előrehaladni, tartós helyettesítés esetén a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és 

kijavítani.  

  

  

9.6.5 A pedagógusok számára – a lekötött órákon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettes, és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.   
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9.6.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról.   

  

  

9.6.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje  

  

  

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező 

és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll.  

  

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 

dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és 

időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 

elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének 

felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás 

kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.  

  

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem 

biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők:  

  

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások követésével – az igazgató készíti el.   

Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját 

munkaidőnyilvántartó lapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat az 

igazgatóhoz köteles eljuttatni.  

A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennek 

túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség.  

A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi 

munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő 

összegzésénél 40 órának kell kijönnie.  

A munkáltatói szabályozás szerint a napi 20 perc ebédidő nem része a munkaidőnek! A  

Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki munkakezdésétől 

legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 perc munkaszünet (általában 

ebédidő) kiadása és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező.  
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9.7.8 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt 

történő nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalma, szervezeti 

formái, időkerete az intézmény által támogatott nevelési – oktatási intézmények 

mindegyikére vonatkozóan  

  
  

9.8  Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje   

  

  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az 

intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető, oktatást közvetlenül segítők, technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.  

  

  

  

9.9  Az osztályozó vizsga rendje  

  

  

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt 

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben 

meghatározott mértéket:  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha:  

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,   

• hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy az osztályozó vizsgát tehet.   

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:  

• félévkor: a félév utolsó hete  a szorgalmi időszak végén, vagy a javítóvizsgák idején.   

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja.  

  

  

  

  

  

  

  

10. A tanulói jogviszony  

  
10.1. A tanulói jogviszony létesítése és feltételei  
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A tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését a Köznevelési törvény szabályozza.  

  

Az intézmény tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. 

A tanulói jogviszony létesítéséről az igazgató dönt.   

Az iskola a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz.  

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát  

• A szülő, és gyermek lakcímkártyáját  

• A gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt)  

• A nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha az óvoda a nevelési 

tanácsadó vizsgálatát javasolta)  

• A gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával  

• Szükség esetén a szakértői bizottság véleményét  

• Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

  

A második – nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni:  

• A tanuló anyakönyvi kivonatát  

• A szülő és gyermek lakcímkártyáját  

• Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt  

• Az előző iskola által kiadott távozási lapot  

• Tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét, ha felvételét a tanév közben kéri  

• Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

  

A második–nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen 

nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az 

előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni.  

  

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény igazgatója dönt. 

Körzeten kívüli tanuló jelentkezése esetén, ha a tanuló év végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt 

van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, vagy változó, az igazgató a tanuló 

felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét.  

A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.  
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10.2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje  

  

  

• A tanuló rendelkezik az átvevő intézmény befogadó nyilatkozatával.  

• A könyvtárostól igazolást kell kérni, hogy nincs a tanulónak tartozása.  

• A szülőnek le kell mondania gyermeke étkezését a napközis nevelőnél.  

• A tanuló az iskolatitkárnál leadja a szekrénykulcsát.  

• Az osztályfőnök összegyűjti a tanuló munkáit és átadja azokat  

• Az igazgatóhelyettes kiállítja az iskolaváltoztatási nyomtatványt és a bizonyítvánnyal 

együtt átadja a szülőnek.  

• Az iskola értesíti az iskola egészségügyi szolgálatot a tanuló távozásáról.   Az 

osztályfőnök elvégzi a szükséges adminisztrációt a haladási naplóban és a 

törzskönyvben.  

• Az átvevő intézmény visszajelez a beiratkozásról, és az igazgatóhelyettes törli a  

tanulót a tanuló-nyilvántartásból.   

  

  

10.3. Integráció  

  

  

Az SNI tagozaton tanulók (a TVKB szakvéleménye alapján F70-es kóddal rendelkezők) a 

szakértői vélemény alapján részlegesen integráljuk.  

  

Minden tanuló esetében a szakértői vélemény alapján egyénileg bíráljuk el, hogy integrálhatóe, 

vagy sem. A döntésben részt vesznek az iskola szakemberei, a szülők és a befogadó osztályban 

tanító pedagógusok. Azokat az SNI tanulókat, akik a TVKB szakvéleménye alapján tanulási 

nehézséggel küzdenek – így csak teljes integráció keretén belül oktathatók intézményünkben – 

az oktatási törvényben előírtak szerint integráljuk.   

  

  

  

  

11. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei  

  

  

11.1 Az intézmény nevelőtestülete  

  

  

11.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  
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11.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a 

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

  

11.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát 

tanító pedagógusok munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak az iskolában történő 

használatra. Az intézményvezető döntése szerint a TÁMOP 3.1.7. projektben résztvevő 

pedagógusok kaphatnak laptopot. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, 

egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok otthonukban is 

használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán 

kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő 

használatakor.   

  

  

11.2  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei  

  

11.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

  

• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  

• félévi és év végi osztályozó konferencia,  

• tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),  nevelési 

értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

• rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

  

11.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá.  

  

11.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.   

  

11.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.  
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11.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és 

tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.   

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.  

  

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.  

  

  

11.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei  

  

  

11.3.1 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására 

– részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai 

háziversenyek megszervezésében.  

  

11.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is 

javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása 

legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben hat 

munkaközösség működik: osztályfőnöki, humán, reál, angol nyelv, alsós, testnevelés, SNI 

munkaközösség.  

  

11.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

  

  

  

11.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége  

  

  

11.4.1 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak  
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• Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét.  

• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.  

• A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában.  

• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs 

irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű 

osztályok tantervének kialakításakor.  

• Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából.  

• Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

• Szervezik a pedagógusok továbbképzését.  

• Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.  

• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák feladatait, ezeket fejlesztik és 

értékelik.  

• Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

• Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására.  

• Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.  

• Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

  

  

11.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai  

  

  

• Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét.  

• Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját.  

• Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.  

• Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

• Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.  
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• Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének.  

• Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül.  

• Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára.  

• Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.  

• Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.  

  

  

  

12. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje  

  

  

12.1 Az intézményi közösség  

  

  

Az intézményközösség az intézmény tanulóinak, gyermekeinek azok szüleinek, valamint az 

iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.  

Az iskolaközösséget az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, a tanulók és szüleik, gondviselőik 

alkotják.  

Az iskola közösségei (szervezeti egységei), melyek működése útján a nevelési-oktatási intézmény 

megvalósítja céljait, a következők:  

• iskolavezetőség  

• nevelőtestület  

• szakmai munkaközösségek  

• diákok közösségei (diákönkormányzat)  

• szülői szervezet   intézményi tanács  

  

  

12.2 A munkavállalói közösség  

  

  

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminisztratív 

dolgozókból áll.  

  

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot:  

• szakmai munkaközösségek,  

• szülői munkaközösség,  diákönkormányzat,  

• osztályközösségek.  
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12.3 A szülői munkaközösség  

  

  

A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje  

  

▪ Az intézményben  a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése ▪ 

érdekében szülői szervezet működik.  

▪ Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.  

▪ Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből tagokat és elnököt választanak.  

▪ Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az intézmény 

vezetőségéhez.  

  

Az intézményi szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az intézményi szülői 

szervezet vezetősége, a szülői választmány. Az intézményi szülői szervezet vezetőségének 

munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei vehetnek részt.  

  

Az intézményi szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény igazgatójával tart kapcsolatot. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezeteknek az SZMSZ, vagy jogszabály 

véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. 

Az intézmény szülői közössége részére az intézmény igazgatója tanévenként legalább két 

alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői közösségének 

vezetőivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot.  

  

  

12.4 Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti 

kapcsolattartás formája, rendje  

  

Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, 

az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető 

fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben 

véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.   

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős.  

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az 

iskolával való kapcsolattartás során.        

Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.     

Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának 

hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.         

Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat 

vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az 

iskola igazgatója és helyettese(i) évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév 



 

51  

  

szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves 

iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt 

feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok 

teljesítéséről.     

Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület 

értekezleteire is meghívható.  

Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves 

iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza 

meg.     

  

  

12.5 A diákönkormányzat  

  

  

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.   

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.   

  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott 

időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni.   

  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – 

az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint  

– szabadon használhatja.   

  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni  

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,   

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,   

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,   

• a házirend elfogadása előtt  
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A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.  

  

  

12.6 Az osztályközösségek  

  

  

Osztályközösségek és tanulócsoportok  

  

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

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség tanulói azokon az órákon, 

melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvi órák, 

technika, informatika stb.).   

  

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. 

Döntési jogkörébe tartoznak:  

• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

• döntés az osztály belügyeiben.  

  

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

felelős igazgató helyettes javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök 

jogosult – az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására – az osztályban tanító 

pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket 

- a feladataikat és hatáskörüket tartalmazó - munkaköri leírásuk alapján végzik.  

  

  

12.6.1 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  

  

  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Segíti a tanulóközösség kialakulását.  

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét.  

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra.  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  
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• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az 

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.   

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

  

  

12.6.2 A diákok tájékoztatása   

  

  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás 

folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból havonta legalább a tárgy heti 

óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok 

megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot 

lehet íratni.  

  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden 

diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon 

osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket 

iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni.  

  

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a 

diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. Diákkörök  

  

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. 

Működésükről a Diákköri szabályzat rendelkezik.  

  

  

  

12.7 A diákközgyűlés (iskolagyűlés)  

  

  

Az iskola tanulóközösségének legmagasabb tájékoztató fóruma a diákközgyűlés. Évente egy 

alkalommal a felsős, illetve az alsós tanulóközösség részére az igazgató diákközgyűlést hív 

össze, amelyen a tagozat tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése alapján – a tanulók 

küldöttei vesznek részt.   

A diákközgyűlésen az intézmény igazgatója és a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak az 

előző gyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A 

tanulók – vagy képviselőjük – megtehetik javaslataikat, észrevételeiket, kérdéseket intézhetnek 

az iskola vezetőségéhez, kérhetik problémájuk megoldását. A kérdésekre, kérésekre az 
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igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha 

ezt a diákönkormányzat vezetői, vagy az intézmény igazgatója kezdeményezi.   

A DÖK munkáját segítő tanárt (DÖK vezető) az intézményvezető öt évre bízza meg.  

  

  

12.8  A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái  

  

  

12.8.1  Szülői értekezletek  

  

  

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az intézmény tanévenként legalább 

három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, 

az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.  

  

  

  

  

  

12.8.2 Tanári fogadóórák  

  

  

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – két 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak nem 

sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése 

alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.  

  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján 

történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.  

  

  

12.8.3  A szülők írásbeli tájékoztatása  

  

  

• rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tanulók tájékoztató füzetén, ellenőrzőjén keresztül.   

  

Ezeken túlmenően a szülők rendszeres tájékoztatást kapnak az intézmény aktuális programjairól, 

eseményeiről, híreiről stb.:  

• a szülői várakozóban található hirdetményeken  

   az intézmény internetes honlapján  

• valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és 

írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében, illetve 

ellenőrző könyvében feltüntetni. A pedagógusnak minden bejegyzést 

dátummal és kézjegyével kell ellátnia, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli 
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teljesítményeket a kiosztás napján. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete 

hiányzik, a hiányt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva be kell 

jegyezni.   

  

  

12.8.4  Az iskolai dokumentumok nyilvánossága  

  

  

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:  

• alapító okirat,  

• pedagógiai program,  

• szervezeti és működési szabályzat,  

• házirend.  

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a titkárságon szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján www.fay.suli.hu. A hatályos alapító 

okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben 

– az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk 

és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.9  A külső kapcsolatok rendszere és formája  

  

  

Intézmény megnevezése  Kapcsolattartó  

Dunakeszi Tankerületi Központ  

Fót Város Önkormányzata   

igazgató  

Fóti Garay János Általános Iskola  

Fóti Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Népművészeti Szakközépiskola 
Zeneiskola   

Károlyi István Gyermekközpont  

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium  

Fóti  Szabad  Waldorf  Óvoda,  Általános  Iskola,  

  

Alapfokú  

igazgató- 

helyettesek  

http://www.kir.hu/
http://www.kir.hu/
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Művészetoktatási Intézmény és Gimnázium  

  

Apponyi Franciska Óvoda  

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde  

Béke utcai Óvoda  

Gondviselés Katolikus Óvoda  

Száz Juhocska Református Óvoda  

  

  Igazgató-  

helyettes  

Fóti Közművelődési Központ    igazgató  

Városi Könyvtár    könyvtáros tanár  

Gyermek egészségügyi intézmények  

  

  igazgató  

Gyermekjóléti Szolgálat  

Családsegítő Szolgálat  

Területi Gondozási Központ  

  osztályfőnökök, 

igazgató, 

igazgatóhelyettes  

ESZEI    igazgató  

Történelmi egyházak szervezetei    igazgató  

Az intézmény munkáját segítő egyéb szervezetek    igazgató,  ig. 

helyettesek, 

felelősök  

Dunakeszi Rendőrkapitányság     igazgató  

  

  

12.9.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi 

ellátást Fót Város ESZEI Polgármesteri Hivatalának támogatásával a fenntartó biztosítja. Az 

iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:  

• az iskolaorvos,  

• az iskolai védőnők,  

• ÁNTSZ   
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12.9.2  Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere  

  

  

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NMrendelet 

szerint végzi.  

  

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az intézmény tanulóinak,  

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő 

munkát a szervezési igazgatóhelyettes végzi.  

  

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában.  

  

  

12.9.3 Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat  

  

  

• Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal 

történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ (5) bek. 

előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).  

• A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet alapján.  

• A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az 

egészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).  

• A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál 

testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha 

a vizsgálat oka később következett be.   

• A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de 

diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes 

igazolások kiadását elvégzi.  Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi 

az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását.  

• Sürgősségi eseti ellátást végez.  

• Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a 

védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi 

vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket 

a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja 

kezelésre.  

• Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velük  

konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.  

  

  

12.9.4 Az iskolai védőnő feladatai  
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• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.   

• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

• Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.  

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja.  

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).  

  

  

12.9.5 Gyermek és ifjúságvédelem  

  

  

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője az 

osztályfőnököket bízza meg a feladatok koordinálásával. Az osztályfőnök  kapcsolatot tart fenn 

a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson 

eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.  

  

  

13. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok  

  

  

13.1 A tanulói hiányzás igazolása  

  

  

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az 

alábbiakban.  

  

  

13.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.   

  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:  
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a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra,  

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,  

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.  

  

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:  

  

• bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,  

• rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,  

rendkívüli időjárás stb.).  

  

  

13.1.2 A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök 

véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.   

  

  

13.2  Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények  

  

13.2.1 Tanulmány és sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár 

javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt.   

  

  

13.2.2 A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb három 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök 

javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a 

naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.  

  

  

13.3  A tanulói késések kezelési rendje  

  

  

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.  

  

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az gyermekvédelmi 

felelőssel, igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  
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13.4  Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése   

  

  

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik.  

  

  

13.4.1 tanköteles tanuló esetében:  

Már az első igazolatlan mulasztásról az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. További 

igazolatlan mulasztás esetén a gyermekvédelmi felelős értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, 10 

óra igazolatlan hiányzás után a lakóhely szerint illetékes Járási Gyámhivatalt.  

  

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.   

A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról és napközis 

foglalkozásról történő késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.  

8. osztályban a tanuló 3 napot hiányozhat igazoltan, ha középiskolai nyílt napokon vesz részt.  

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A Nevelőtestület azonban – mérlegelve 

az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.  

  

  

13.5  A tanuló által elkészített dologért járó díjazás  

  

  

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg 

a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.   

  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 

tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 

szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült 

munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény 

vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd 

írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén 

a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben 

a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. 

További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.   
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13.6  A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  

  

  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

  

• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

• A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik.  

• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének.  

• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  

  

13.7  A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

  

  

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 
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kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében.  

  

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:   

• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

• az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  

• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és 

a szülőt nem kell értesíteni  

• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban  

értesíti az érintett feleket  

• az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  

• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges  

• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza  

• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  

• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti  

• az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon  

• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása  

• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.  

• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni  
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14 Az intézményi hagyományok ápolása  

  

  

14.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai  

  

  

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

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az 

iskola éves munkatervében határozza meg.  

  

  

14.2 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei  

  

  

• A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 15.) 

minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek műsort 

készítenek szaktanáraik segítségével. Lehetőség van arra is, hogy az igazgató által megbízott 

pedagógus készítse el a műsort az általa kiválasztott szereplők közreműködésével. Az iskolai 

ünnepélyeken, megemlékezéseken a házirendben meghatározott ruházat, és az ott leírt 

viselkedési forma kötelező.  

• Az iskolarádión keresztül, vagy tanórák keretében kell megemlékezni az aradi vértanúk 

mártírhalálának évfordulójáról. Az iskolaközösség megemlékezik az iskola alapításának 

1020-50. stb. éves évfordulójáról.  

• Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink 

búcsúztatását, a ballagást.  

Intézményi szintű rendezvények   

  

Szeptember Tanévnyitó Ünnepély  

Október   6. A 13 Aradi Vértanú Ünnepe   

23. Nemzeti Ünnep  

Október   Fáy Nap tudományos és kulturális rendezvénysorozata  

November   Egészségvédelmi Nap  

    Ovilimpia  

December   Mikulás  

Karácsonyi megemlékezés  

Február   Farsang  

Március   Kulturális vetélkedő  

15. Nemzeti Ünnep  

Május    Anyák napja   

Június    Tanévzáró ünnepély  

    Ballagás  

Első osztályosok fogadása  

Az óvodások fogadása  
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Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról  

Jeles napok (Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja stb.) rendezvényei  

Nyuszi váró: Húsvéti készülődés Halloween  

Szülő-tanár-diák közös rendezvények  

Iskolai gálaműsor az osztályok produkcióival és a „Ki mit tud” győzteseivel  

  

  

14.2.1. Az osztályok hagyományos rendezvényei: Mikulás 

délután  

Meghitt, családi légkör a születésnapok köszöntése  

  

  

14.2.2 A DÖK által minden évben szervezett rendezvények:  

Egészségügyi és takarékossági hónap rendezvényei  

Sportnap  

DÖK nap  

Csatlakozás a város hagyományjellegű programjaihoz  

  

  

14.2.3 Erdei iskola  

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére, ismereteik bővítésére évente megrendezésre kerül 

az erdei iskola.  

14.3. Egyéb kulturális- és sportrendezvények, versenyek  

  

• Népdaléneklési verseny  

• Szavalóverseny  

• Vers-és prózamondó verseny  Angol nyelvi verseny  

• Informatika városi verseny  

• „Érdekes kísérletek” természettudományi verseny  

• Komplex humán verseny  

• „Mesevilág” verseny  

• Egészségügyi verseny  

• Labdarúgó és egyéb bajnokságok  

• Sportnapok   

  

  

14.3.1 Táborok  

▪ Vándor tábor  

(Megszervezésének, a tanulók részvételének és a költségviselésnek feltételei azonosak az 

erdei iskolánál leírottakkal)  

• Sítábor   

• Vizitábor  

• Angliai nyelvi tábor  
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16.4. Fáy emlékérem és emléklap  

  

A végzős évfolyam egy-két diákja kimagasló teljesítményéért a ballagási ünnepély alkalmával 

kaphatja meg.  

Odaítéléséről az osztályban tanító tanárok testületének javaslata alapján a Nevelőtestület dönt. 

Az emlékérem elnyerésének feltétele, hogy a tanuló az utolsó négy évben kiemelkedő 

tanulmányi munkát végezzen, és példamutatóan vegyen részt az iskola és az osztályközösség 

életében. Az érem elnyerésének feltételeit részletesen az SZMSZ melléklete tartalmazza.  

  

  

14.4.1 Az intézmény jelvénye  

  

  
  

  

14.4.2 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete, sportöltözete  

  

Ünnepi viselet:   

   Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, Fáy vállkendő  

   Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, Fáy nyakkendő  

  

Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, Fáy póló.  

15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

KÖNYVTÁRÁNAK Szervezeti és Működési 

Szabályzata  
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I. Bevezetés  

1.1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata  
  

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és a Fóti Fáy 

András Általános Iskola Pedagógiai Programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentuma.  

A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár  

• feladatát és gyűjtőkörét,  

• kezelésének és működésének rendjét,  

• fenntartásának, fejlesztésének módját,  

• állományvédelmi eljárásait, és  

• használatának rendjét  

• a könyvtár-pedagógiai tevékenységét.  

  

1.2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai  
  

• 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről  

• Az 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításáról  

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi 

módosításai)  

• Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (és a későbbi módosításai)  

• A művelődési és közoktatási miniszter 25/1998./VI.9./MKM rendelet a pedagógiai 

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
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szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994./V.13./MKM rendelet 

módosításáról  

• A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998./IV.8./MKM rendelet és a 

nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./VI.8./MKM rendelet 

módosításáról  

• A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998.(II.18.) MKM rendelete a tankönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

• 6/1994./IV.13./MKM rendelet a szakértői tevékenységről  

• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete 

a könyvtári állomány ellenőrzéséről /leltározásáról/ és az állományból történő törlésről 

szóló szabályzat kiadásáról  

• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975./VIII.17./ KM-

PM számú együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről  

• Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a taneszköz 

fejlesztéshez. Műv. Közl. 1998. jan. 23.  

• Nemzeti alaptanterv. Bp. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995. 262.p.  

• A Fáy András Általános Iskola pPedagógiai Programja és Helyi Tanterve  

• A 10/2006. (III. 27.) OM rendelet módosította a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendeletet.  

• 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről   

• 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával 

kapcsolatos szabályokról   

• 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére 

vonatkozó szabályok  

1.3. A könyvtárra vonatkozó adatok  
  

A könyvtár neve: Fóti Fáy András Általános Iskola Könyvtára  

A könyvtár címe, telefonszáma: 2151 Fót Vásár tér 1.   Tel.sz.: 27/537-920  

A könyvtár létesítésének ideje: 1950  

A könyvtár fenntartójának neve: KLIK  

A könyvtár fenntartójának címe: 1051 Budapest, Nádor u. 32.  

A könyvtárnak nincs már saját pecsétje, az iskoláét használja.  
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A könyvtár, mint az iskolai könyvtárhálózat tagja az alábbi szakmai szervezetekkel tart szakmai kapcsolatot: városi 

könyvtár, iskolai könyvtárak, iskolai munkaközösségek.  

A könyvtár jellege: zárt könyvtár.  

A könyvtár elhelyezése: önálló elhelyezés az iskola F 02-es és F11-es számú helységében működik.  

A könyvtár használata: ingyenes.  

Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkező 1 fő 

könyvtáros-tanár vezeti, aki az iskola nevelőtestületének tagja. Anyagilag és fegyelmileg felel 

a könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért.  

1.4. A könyvtár munkarendje  
  

Könyvtárszakmai munkákra fordítható heti 6 óra, egyéb feladatokra, külső tevékenységre 

fordított idő heti 2 óra. A könyvtár nyitva tartása adott tanévben a diákok számára:  

hétfő:    11.45-13.45  

kedd:   10.45-12.45  

szerda:   11.45-12.45 ill. 13.45-14.30  

csütörtök:   11.45-13.45  

péntek:  11.45-14.30  

  

II. Az iskolai könyvtár feladata  
  

Az intézmény könyvtárának fő feladatai:  

• alapfeladatait az iskola pedagógiai programja és a könyvtár pedagógiai programja szerint 

végzi  

• elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában 

rögzített célok megvalósítását  

• biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges 

információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, 

audiovizuális eszközök stb.)  

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre 

bocsátja  

• rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és 

szolgáltatásairól  

• központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának 

felkészítésében  



 

70  

  

• könyvtári dokumentumok kölcsönzése,   

• tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára  

• a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése  

• részt vesz, illetve közreműködik az intézmény – helyi tantervének megfelelően – 

könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a 

könyvtárhasználatba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők szervezése, 

segítség nyújtása különféle könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása stb.)  

• a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. szakmai feladatai:  

• a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 6 napon belül bevételezi és leltárba veszi  

• naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó könyvet  

• az elavult, feleslegessé váló vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, 

vagy az olvasók által elveszett könyveket az iskola selejtezési szabályzatával 

összhangban állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi  

• a könyvtárállomány leltározását az intézmény leltározási szabályzatának megfelelő 

időben és módon végzi  

• a könyvtári állományt a Gyűjtőköri Szabályzatnak, Tankönyvtári és a Katalogizálási  

Szabályzatnak megfelelően alakítja ki és tartja karban  

• gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről  

• rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt  

• tájékoztatást nyújt a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól.  

  

2.1. Az iskolai könyvtár használata  
  

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában 

folyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse.  

Az iskola könyvtárát az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják.  

Az iskolai könyvtár használata során az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni:  

• A könyvtárhasználót segíteni kell a tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához kapcsolódó 

irodalom felkutatásában, témafigyelésben.  

• A könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat kell ajánlani és az ilyen igényét könyvkölcsönzéssel, 

illetve helyi olvasás biztosításával kielégíteni.  



 

71  

  

• Amennyiben a keresett anyag a könyvtárban nem áll rendelkezésre, akkor törekedni kell előjegyzés, 

másolatkészítés (könyvtárközi kölcsönzés, amennyiben a könyvtár rendelkezik integrált könyvtári 

rendszeren belül ilyen modullal) vagy helyben használat útján biztosítani.  

• A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni.  

• A kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást kell vezetni. A vissza nem 

hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség megvalósításával kell a könyvtár állományába 

visszajuttatni.  

• Közreműködik a könyves órák, a szakórák, könyvtárhasználati órák, szakköri, napközis foglalkozások 

előkészítésében és megtartásában, valamint tematikus foglalkozásokat tarthat a könyvtárban.  

  

2.2. Gyűjteményszervezés  

A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola:  

• nevelési és oktatási célkitűzéseit,  

• pedagógiai folyamatok szellemiségét,  

• tantárgyi rendszerét,  

• pedagógiai irányzatait, módszereit,   tanári-tanulói közösségét.  

A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát.  

A könyvtáros-tanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.  

  

2.3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok  
  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.  

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben megbízásos formában – 

a következő feladatokat látja el:  

• előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását,  

• közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,  

• folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának változását,  

• követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,  

• megrendeli a tankönyveket,   

• lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv 

elhagyásából keletkező hiány pótlására.  

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett 

tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.   

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az iskola 

honlapján.   

  

2.4. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek  
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A könyvtár az iskola egyik forgalmas csomópontjában helyezkedik el a földszinten. A legtöbb 

osztály ezen a szinten és e szint feletti emeleten található. A könyvtár összes alapterülete. 60 

m2 + 90 m2, az ülőhelyek száma összesen 18 + 48 db a könyvtáros munkahelyével együtt.  

A könyvtári állomány 100%-a szabadpolcon van.  

A könyvtárban a dokumentumok a következő nagyobb állományegységek szerint helyezkednek 

el:  

• kézikönyvtár  

• ismeretközlő irodalom,  szépirodalom.  

• folyóiratok,  

• pedagógiai gyűjtemény,  

• időleges nyilvántartású dokumentumok,  

• audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok.  

A könyvtárból kihelyezett letéti állományrészekkel segíteni kell az iskola oktató-nevelő 

munkáját. Ezek a dokumentumok megfelelő példányszámban kézikönyvek, munkaeszközként 

használt irodalom, audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok.  

Könyvtárból kihelyezett letétek: szaktantermekben, tantermekben, napközis termekben 

elhelyezett állományegységek.  

Letéti állományként kezelendő a hivatali segédkönyvtár is.   

  

2.5. A könyvtár szolgáltatásai:  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és dolgozója igénybe veheti.  

A könyvtárhasználókat megilletik az alábbi szolgáltatások:  

• könyvtárlátogatás  

• könyvtári gyűjtemény helyben használata  

• állományfeltáró eszközök használata  

• információ a könyvtár szolgáltatásairól  

• kölcsönzés  

Bizonyos szolgáltatások beiratkozáshoz kötöttek. A beiratkozás díjtalan, a könyvtári tagság az 

intézményből való kiiratkozással megszűnik.  

A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz. melléklete 

tartalmazza.  
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3. Könyvtári házirend  
  

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. Ezeket a 

meghatározó rendelkezéseket a könyvtári házirendnek kell tartalmaznia, melyet minden 

könyvtárhasználó rendelkezésére kell bocsátani.  

A házirend tartalmazza:  

• a könyvtár használatára jogosultak körét,  

• a használat módjait és feltételeit,  

• a kölcsönzési előírásokat,  

• a nyilvántartás és kölcsönzés idejét,  

• az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket.  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

I. sz. melléklet:   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

KÖNYVTÁRÁNAK  

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA  
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I. Az iskolai könyvtár feladata:  

Az  iskolai  könyvtár  gyűjteményének  széleskörűen  tartalmaznia  kell  azokat  az 

 információkat  és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az 

iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel.  

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladata az iskolai 

oktató nevelő munka megalapozása.  

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja 

dokumentumait.   

  

II. Helyzetelemzés:   

A Fáy András Általános Iskola könyvtára zárt könyvtár. Az iskolát 1950-ben nyitották meg és 

szinte ezzel egy időben vette kezdetét az iskolai könyvtár megalapozása, működése. Az elmúlt 

időszak alatt igyekezett eleget tenni feladatának, de működését nehezítette a többszöri költözés, 

az állomány többszöri áthelyezése.  
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A könyvtár az iskola épületében található (2151 Fót Vásár tér 1) a földszinten és az első emeleten az F02-es és az 

F11 es számú teremben. Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó KLIK gondoskodik. A szakszerű 

könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget.  

2.1. Tárgyi feltételek:  

A Fóti Fáy András Általános Iskola – nem messze a városközponttól – 24 tantermes tágas 

épület, könyvtárral, nagy ebédlővel, széles folyosókkal, hatalmas tornateremmel és 

játszóudvarral rendelkezik. Nagy büszkesége az aula, mely a gyakori közös programok színtere.  

A könyvtár az iskola egyik forgalmas csomópontjában helyezkedik el a földszinten. A legtöbb 

osztály ezen a szinten és e szint feletti emeleten található. A könyvtár két teremből áll, összes 

alapterülete. 60 m2 + 90 m2, az ülőhelyek száma összesen 18 + 48 db a könyvtáros 

munkahelyével együtt.  

2.2. Bútorzat:  

Az intézmény költözését követő közbeszerzés során beszerzett bútorzat jóvoltából új és 

megfelelő.  

  

2.3. Tanulói összetétel:  

Iskolánkban közel 480 gyerek tanul az alábbi megoszlásban:  

1-8. osztályos tanulócsoport: 19, + 2 SNI osztály.  

13 napközis csoportunk működik.   

Egyre több diák szerepel a gyermekvédelmi nyilvántartásunkban.  

A veszélyeztetettség okai:  

• környezeti, családi környezet, családon kívüli környezet  

• gyermek személyiségében rejlő ok  

• anyagi ok   

• egészségi ok.  

2.4. Személyi feltételek:  

Jelenleg a könyvtárat egy főiskolai végzettségű könyvtáros-tanár vezeti, gondozza.  

2.5. Könyvtári környezet:  

A városi könyvtár iskolánktól távol található. Másfelől iskolánk családi házas környezetben 

helyezkedik el. Sok a hátrányos helyzetű tanulónk. Ebből a szempontból is fontos a könyvtári 

munka és szolgáltatás színvonalának emelése, valamint tehetséges tanulóinkat is egyre 

sokoldalúbban szeretnénk foglalkoztatni. Nem elhanyagolható szempont iskolánk jövőbeni 

elképzelése, mely szerint jelentősen támaszkodni szeretnénk a könyvtár nyújtotta 

lehetőségekre.  
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Hátrányos helyzetű tanulóink száma évről évre növekszik. Egyre több a beilleszkedési, 

magatartászavaros, idegrendszeri sérült. Meg kell még említeni annak a kulturális hátránynak 

a csökkentését, amely a hozzánk járó gyerekek családjának személyi-, szociális összetételéből 

fakad. Sok család otthonából hiányzik a könyv. Gyerekeink egy része keveset olvas. 

Szükségesnek tartjuk az alábbiak megvalósítását:  

a) lényegesen több gyerek éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyet az iskolai könyvtár kínál (igényes ifjúsági 

irodalom, kézikönyvek, szótárak, lexikonok stb.)  

b) a könyvtárhasználati órák integrálása a tanítás folyamatába (az egyes szakmai munkaközösségek a helyi 

tantervben meghatározzák, melyek a tantervi anyagnak azok a részei, amelyeket könyvtári óra keretében lehet 

eredményesebben feldolgozni).  

2.6. A könyvtár állománya:  

Az egyedi nyilvántartókönyv és egyéb nyilvántartások szerint a könyvtár által gyűjtött  

dokumentumok összmennyisége megközelíti a 8 ezer könyvtári egységet.  

Az állomány szabadpolcon van elhelyezve. 2 évvel ezelőtt kapott utoljára a könyvtár gyarapításra 

pénzt. Ma már a legszükségesebb dokumentumok beszerzésére sincs lehetőség.  

A könyvtárba 4 féle sajtótermék jár.   

A könyvtár állományát feltétlenül bővíteni, illetve korszerűsíteni szükséges. Az állomány 

jelenleg korlátozottan képes a megújult tantervi, tanítási elvárásoknak megfelelni. Az állomány 

szakirodalmi részének jelentős része elavult, hiányos.   

Könyvtárunkban a Könyvtár-pedagógiai program, ill. a Könyvtári munkatervben és a Helyi 

Tantervben kidolgozott könyvtárhasználati és könyvtárismereti tematika alapján folyik az 

oktató-nevelő munka.  

Az állományfejlesztés fő irányát az elkészített Helyi Tanterv alapján az egyes műveltségi 

területekhez kapcsolódó kiegészítő irodalom, pedagógiai kézikönyvek és a témákkal 

kapcsolatos felhasználható dokumentumok (ide értve az audiovizuális dokumentumokat is) 

gyűjtése szabja meg. Ezzel szorosan összefügg a meglévő segédanyagok felülvizsgálata és az 

elavult dokumentumok apasztása.  

Az állományfeltárás területén fő feladat az integrált könyvtári rendszerre való áttérés, 

állományfelvitel.  

III. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre:  
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A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus, tervszerű és folyamatos 

gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely 

szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.  

Az állománybővítés fő szempontjai:  

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű 

szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodó továbbfejlesztésre.  

3.1. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:  

Iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszerben a nyolc évfolyamos oktatás 

történik, két SNI osztály is része a közösségnek. Iskolánkban angolból emelt szinten történik az 

oktatás.   

Földrajzi elhelyezkedését tekintve az iskolánk a városunk külső részén található.   

A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programját vettem figyelembe, valamint azt 

a tényt, hogy iskolánk környezetében csak viszonylag távol működik könyvtár.  

  

Az iskola:   - szerkezeti profilját,  

- nevelési és oktatási célját,  

- helyi tantervét, tantárgyi követelményrendszerét, - 

tehetséggondozási és felzárkóztatási programját.   

3.2. Gyűjtési tevékenység:  

Az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola Pedagógiai 

Programjában meghatározottak szerint a könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti 

állományát: Gyűjtési köre  

A gyűjtés terjedelme, szintje és mélysége  

A gyűjtés dokumentumtípusai A 

gyűjtés köre:  

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által 

elfogadott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a 

szervezeti és működési szabályzat rögzíti. Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti a 

dokumentumokat A dokumentumok kiválasztása és kivonása, pedagógiai felhasználása, ill. 

ennek megtervezése, megszervezése a könyvtáros-tanár és a tantestület együttműködése alapján 

történik.  
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Az ebből adódó feladatainak megvalósítását segítő információhordozók a könyvtár 

főgyűjtőkörébe tartoznak. A tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a helyi 

tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket.  

Ide sorolandók:  

• a pedagógiai program,  

• a műveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai,  

• az audiovizuális módszertani anyagok,  

• a metodikai segédanyagok,  

• a használatukhoz szükséges eszközök.  

Mellékgyűjtőkörbe tartoznak a másodlagos iskolai funkciókhoz kapcsolódó dokumentumok. 

Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak 

részlegesen tudja vállalni.  

A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat főgyűjtőköri és mellékgyűjtőköri szempont 

szerint kell gyűjteni.  

  

3.3. Tematikus szempont: a gyűjtés szintje, mélysége:  

főgyűjtőkör: A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.  

klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei  a teljesség igényével  

klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei  erős válogatással  

népköltészet, meseirodalom gyűjteményes és egyéb kötetei  a teljesség igényével  

nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom)  kiemelten  

életrajzok, történelmi regények  erős válogatással  

gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek  kiemelten  

általános lexikonok, enciklopédiák, szótárak  kiemelten  

atlaszok, térképek  erős válogatással  

a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű 

elméleti és történeti összefoglalói  
erős válogatással  

a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - 

alap-, és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek  
kiemelten  

Fáy Andrásra vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok  a teljesség igényével  

iskolánk történetével, életével, névadójával (Fáy András), ifjúsági szervezeteivel 

kapcsolatos anyagok  
a teljesség igényével  

a helyi tanterveinkhez kapcsolódó „kötelező” és „ajánlott” olvasmányok  a teljesség igényével  

az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok  a teljesség igényével  

a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek  a teljesség igényével  

módszertani kézikönyvek, segédletek,  kiemelten  

pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek és ifjúkor lélektana  kiemelten  
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felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok  a teljesség igényével  

iskolai könyvtár tevékenységét érintő kézikönyvek, jogszabályok, állásfoglalások  a teljesség igényével  

folyóiratok, napilapok, szaklapok  erős válogatással  

zenei irodalom  erős válogatással  

audiovizuális dokumentumok  erős válogatással  

családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek 

és azok gyűjteménye  
a teljesség igényével  

tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok 

illetve azok gyűjteménye  
a teljesség igényével  

az iskola pedagógiai dokumentációi, pályázati munkák (tanári és tanulói), 

rendezvények forgatókönyvei  
a teljesség igényével  

  

  

mellékgyűjtőkör: A fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre.  

 az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma      audiovizuális 

dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.  

3.4. Tipológia/dokumentumtípusok:   

 a)  Írásos nyomtatott dokumentumok  

• könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv  

• folyóiratok  

• térképek, atlaszok  

 b)  Audiovizuális ismerethordozók  

• képes dokumentumok (DVD, videokazetta)  

• hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD)  

c) Számítógépes programok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás 

CD-k, egyéb dokumentumok:  

o pedagógiai program o 

pályázatok o 

oktatócsomagok  

3.5. Állományalakítás:  

Az iskola könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.  

Az iskola könyvtár állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és apasztási 

tevékenységéből tevődik össze.  

Állományalakítási tevékenység:  

Gyűjteményszervezés:   Állománygyarapítás forrásai, mértéke  

Szerzeményezés és a gyarapítás nyilvántartásai  



 

81  

  

Állományba, nyilvántartásba vétel munkafolyamata Állományapasztás, 

törlés:  Tervszerű állományapasztás  

Természetes elhasználódás  

Hiány  

A törlés folyamata, a kivonás nyilvántartásai  

Állománygondozás:     Az állomány ellenőrzése  

Az állomány védelme.  

IV. Gyűjteményszervezés:  

A  könyvtár  szakmai  és  gazdaságossági  szempont  alapján 

 pénzügyi  keretek figyelembevételével köteles gyarapítani állományát.  

A gyűjteményszervezési alapelveknek megfelelő, folyamatos, tervszerű és arányos fejlesztés 

érdekében az állomány mennyiségi-tartalmi elemzését célszerű kétévente elvégezni.  

Törekszünk arra, hogy a folyamatosan alakított állomány tükrözze iskolánk nevelési és oktatási 

 célkitűzéseit,  pedagógiai  folyamatának  szellemiségét,  tantárgyi  rendszerét, 

pedagógiai irányzatait, módszereit és a tanári-tanulói közösségét.  

A szerzeményezés és apasztás helyes arányainak megtalálásával kívánjuk növelni a gyűjtemény 

információs értékét és használhatóságát.  

4.1. Az állománygyarapítás forrásai, mértéke:  

Az állománygyarapítás állandó tevékenységet jelentő munkafolyamat, amely magába foglalja a 

gyűjtőkörnek megfelelő dokumentumok kiválasztását, beszerzését és állományba vételét.  

Forrásai: - vétel könyvkereskedésektől, kiadóktól számla alapján történő gyarapítás  

- ajándék: az iskola könyvtára más könyvtáraktól, intézményektől jogi és nem jogi    személyektől 

térítésmentesen kaphat a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat  

- csere: iskolák, pedagógiai intézetek, pedagógusképző intézmények és más egyéb  

intézmények könyvtáraitól kaphat az iskola új dokumentumot, előzetes  megállapodás 

alapján  

A kiválasztott dokumentumoknak pedagógiai szempontból jelentősnek, értékesnek kell lenniük, 

meg kell felelniük a tanulók képességeinek, érdeklődési körének.  

A gyarapítási tevékenység minőségét és mennyiségét befolyásolja a kiadói választék és az iskola 

által meghatározott könyvtári költségvetés.  

4.2. Szerzeményezés és a gyarapítás nyilvántartásai  

A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell vetni a betűrendes 

katalógussal és a gyarapítási nyilvántartásokkal.  
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A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola 

fenntartójának a feladata.  

A gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, bizonylatok stb.) megőrzése a 

gazdasági szakember feladata, de a fénymásolt példányát külön gyűjtőben őrzi a könyvtáros.  

4.3. Állományba, nyilvántartásba vétel munkafolyamata:  

A számla (szállítólevél) és a szállítmány összehasonlítása:  

Átvételkor össze kell hasonlítani a számla (szállítólevél) tartalmát a beérkezett küldeménnyel. 

Ha a szállítmány hiányos vagy külalakilag hibás, akkor azt reklamálni kell, bevételezni nem 

szabad. Amennyiben a számla (szállítólevél) és a küldemény tartalma között nincs eltérés, 

akkor a dokumentumot leltárba kell venni.  

Bélyegzés  

Az iskola könyvtárába tartozó minden dokumentumot az iskola által használt 

tulajdonbélyegzővel le kell pecsételni az alábbi módon:  

 könyveknél, kiadványoknál a címlap verzóját (hátlapját), a könyv 17. oldalát, a könyv 

utolsó szövegoldalát (eltérő számozás esetén a könyv főrészének utolsó lapját), valamint 

minden különálló (kiemelhető) melléklet, tábla, térkép hátoldalát;  

 időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítólapot vagy az első szövegoldalt és 

az utolsó szövegoldalt;  

 audiovizuális dokumentumoknál a szorosan kapcsolódó címkét vagy más felületet A 

könyvtári dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele a.) címleltárkönyvvel  

b.) integrált könyvtári rendszer esetén számítógépes nyilvántartással.  

A különböző típusú dokumentumokról külön-külön leltári nyilvántartást kell vezetni.  

A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető.  

Az időszaki kiadványok minden egyes számát nyilvántartásba (kardex) kell venni, függetlenül 

attól, hogy a későbbiekben végleges megőrzésre kerülnek.  

V. Állományapasztás, törlés:  

Az állományból a dokumentumok az alábbi okok miatt törölhetők:  

 tervszerű állományapasztás,  

 természetes elhasználódás,  

 érdeklődés hiánya  hiány.  

Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység.  
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5.1. Tervszerű állományapasztás:  

Az állomány törlése rendszeres jelleggel háromévente; elemi kár, vagy lopás esetén a hiány 

észlelése időpontjában történik.  

Elavult dokumentumok selejtezése:  

A válogatás csak a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történhet. A kivonáshoz célszerű 

a szaktanárok véleményét figyelembe venni.  

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:  

 ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves  

információkhoz juttatja a tanulókat,  

 ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és szabványok már 

megváltoztak,  

 ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása.  

Helyismereti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők.  

Fölös példány:  

 megváltozik a tanterv,  

 változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke,  

 megváltozik a tanított idegen nyelv,  

 módosul, vagy megváltozik az iskola profilja, szerkezete,  

 a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket,  

 az ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek,  

–   csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt.  

Természetes elhasználódás, ha a dokumentumok a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná 

váltak.  

5.2. Hiány:  

Az állományból ténylegesen hiányzó dokumentumok:  
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elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,  

 olvasónál maradt, vagy elhagyta és az ára behajthatatlan  az állomány ellenőrzésekor 

hiányzott.  

Tűz, beázás vagy bűncselekmény esetében eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy 

használhatatlanná válhatnak dokumentumok, melyek csak az igazgató előzetes 

hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásából kivezetni 

(a bűntető eljárás után).  

5.3. A törlés folyamata, a kivonás nyilvántartásai:  

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtáros tanár csak javaslatot tehet a 

törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A kivezetésre 

vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Az állományellenőrzés évében ügyelni kell 

arra, hogy a két munkafolyamat - a kivonás és az állományellenőrzés - ne történjék azonos 

időben. A selejtezendő vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról jegyzéket kell készíteni. 

A törlési jegyzékben fel kell sorolni:  

 a leltári számot,  

 a mű címét, szerzőjét,  

 a dokumentum nyilvántartási értékét,  

 a dokumentum raktári jelzetét (vagy szakjelzetét),  

 a törlés indokoltságát.  

A törlésre vonatkozó jóváhagyást követően az egyedileg nyilvántartott dokumentumokat ki kell 

vezetni a címleltárkönyvből oly módon, hogy át kell húzni a leltári számot, és a megjegyzés 

rovat törlés rovatába be kell írni a törlési dokumentum sorszámát, vagy iktatószámát, majd a 

katalóguscédulát ki kell emelni a raktári katalógusból. A törlési eljárásról szóló jegyzéket az 

iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni  

A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola 

bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik, mely tartalmazza a kivezetés okát:  

 rongált, elavult, fölös példány,  

 megtérített (pénzzel, dokumentummal),  

 behajthatatlan követelés,  
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 állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli), elháríthatatlan esemény.  

A jegyzőkönyv mellékletei a következők:  

 törlési jegyzék (egyedi nyilvántartásúaknál),  

gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok, ill. állományellenőrzési  

többlet esetén),  

 törlési ügyirat (időleges nyilvántartású dokumentumoknál).  

Időszaki kiadványok selejtezése:  

 1-2 évente a hetilapok,  

 5 évente a szaktudományi folyóiratok,  10 évente a pedagógiai szaklapok selejtezhetők. 

VI. Állománygondozás:  

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg 

felelős. A dokumentumok védelmét és nyilvántartásba vételét a használat, a leltározás valamint 

a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell.  

6.1. Az állomány ellenőrzése  

A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve személyi változás esetén, amikor 

az átvevő könyvtáros tanár is kezdeményezheti az állományellenőrzést.  

A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint 

folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges.  

A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény 

dokumentumait tételesen kell összehasonlítani a nyilvántartásokkal.  

Iskolánkban az időszaki leltározás (az állomány nagyságától függően) 2 évente történik. soron 

kívüli állományellenőrzést kell végrehajtani, ha:  

 az állományt valamilyen rendkívüli károsodás éri (tűz, víz, betörés);  

 az iskola igazgatója valamely okból (könyvtáros tanár hosszantartó betegsége, hanyag 

kezelés gyanúja merül fel) elrendeli;  

 egyszemélyes könyvtár esetén személycsere történik,  elavult tankönyvek esetében.  

Az állományellenőrzés előkészítése:  

Az állományellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell:  
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 a leltározás lebonyolításának módját,  

 a leltározás kezdő időpontját, időtartamát valamint a záró jegyzőkönyv előterjesztésének 

időpontját,  

 a leltározás mértékét (teljeskörű vagy részleges),  

részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá  

mind a teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének időrendjét, 

 a leltározás munkálataiban résztvevő személyek nevét.  

Lebonyolítása:   

A revízió során a könyvtár egyedi nyilvántartású dokumentumainak azonosító adatait össze kell 

hasonlítani az alapnyilvántartás adataival és meg kell állapítani az eltéréseket. Az ellenőrzést 

mindig a helyben fellelhető dokumentumokkal kell kezdeni, ezt követi az olvasói és a letéti 

nyilvántartásban szereplő művek számbavétele. A revíziót mindig minimum két személynek 

kell lebonyolítania.  

Az állományellenőrzés lezárása:  

A leltározás befejezésével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tűntetni:  

 az állományellenőrzés időpontját,  

 a leltározás jellegét,  

 az előző állományellenőrzés időpontját,  

 az állomány nagyságát, értékét dokumentumtípusonként,  a leltározás számszerű 

végeredményét.  

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:  

 a leltározás kezdeményezését,  

 a jóváhagyott leltározási ütemtervet,  

 a hiányzó, ill. a többletként jelentkező dokumentumok jegyzékét.  

A jegyzőkönyvet a könyvtáros tanár, személyi változás esetén az átadó és az átvevő írja alá.  

A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, ill. a többlet okait a könyvtáros 

tanár köteles indokolni. Az ellenőrzés során megállapított hiányokat csak akkor lehet kivezetni 

az állományból, ha az iskola igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad.  
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Az állomány hiányának megengedett mértékét (káló) a 3/1975. KM-PM számú rendelet 

szabályozza. Az engedélyezés után történik a hiányként jelzett dokumentumok kivezetése a 

nyilvántartásokból, ill. az állománymérleg elkészítése valamint a katalógusok revíziója.  

6.2. Az állomány védelme:  

Jogi:  

A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, 

a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az  
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iskolai könyvtár számára dokumentumo (ka) t senki sem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén 

az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum (ok) együttes megléte 

alapján történhet.  

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megrongálásával 

vagy/és elvesztésével okozott kárért.  

A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző 

személyt terheli az anyagi felelősség.  

A szaktanárok részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért 

az átvevő szaktanár anyagilag felelős. A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtáros 

tanárnál és a portán helyezendők el. A könyvtáros tanár hosszantartó betegsége esetén a 

könyvtári munkát ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének 

idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

Fizikai:  

A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A 

könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos, s az erre vonatkozó tilalmi táblát el 

kell helyezni. Kézi tűzoltó készüléket el kell helyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet 

nem szabad használni az oltáshoz. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A 

helyiséget rendszeresen takarítani kell. A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni 

kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet stb.). A beteg, rovarok által 

megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni, megmentésük 

féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet.  

  

A Gyűjtőköri Szabályzatot időnként felül kell vizsgálni.  
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II. sz. melléklet:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖNYVTÁRÁNAK  

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014. november 7.              készítette. Márkus Andrea  

                         könyvtáros-tanár  
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A könyvtár neve: Fóti Fáy András Általános Iskola Könyvtára  

A könyvtár címe: 2151 Fót Vásár tér 1.        

telefonszáma: 27/537-920  

A könyvtár jellege: zárt könyvtár.  

A könyvtár elhelyezése: önálló elhelyezés az iskola F 02-es és F11-es számú helységében működik.  

II. A könyvtárhasználat feltételei, szabályai:  
  

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában 

folyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse.  

2.1. Beiratkozás:  

Az iskola könyvtárát az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják.  

A könyvtár használata: ingyenes.  

A könyvtáros tanár köteles a szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.  

A beiratkozáskor a könyvtárhasználóról az alábbi adatokat kell felvenni:  

• név, lakcím, osztálya/beosztása (aláírása)  

• a szülő neve, telefonszáma, a szülő aláírása (kezesség vállalás)  

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.  

A könyvtáros tanár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok 

figyelembevételével köteles gondoskodni.  

A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott olvasók használhatják.  

A használók jogait és kötelességeit jelen szabályzat rögzíti, melyet nyilvánosságra kell hozni. 

Nevezetesen:  

• a használatra jogosultak körét,  

• a használat módjait,  

• a könyvtár szolgáltatásait,  

• a könyvtár rendjét,   

• a könyvtári házirendet.  

Az olvasóknak a könyvtár dokumentumait gondosan kell kezelniük. Az elveszett vagy 

megrongált dokumentumok pótlása az olvasót (használót) terheli.  

A könyvtári tagság az intézményből való kiiratkozással megszűnik.  
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Az olvasó az iskolával való tanulói, ill. dolgozói jogviszony megszűnése előtt könyvtári 

tartozását köteles rendezni.  

A könyvtári tagság felfüggeszthető, ha a használó többszöri figyelmezetés ellenére sem tartja 

be a használat szabályait.  

2.2. A könyvtárhasználat módjai:  

• helyben használat,  

• kölcsönzés,  

• csoportos használat.  

A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a 

könyvtáros-tanárnak kell biztosítania.  

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

• olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,  

• periodikumok (diákoknak),  

• a nem nyomtatott dokumentumok.  

kölcsönzés:  

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kikölcsönözni, 

kivinni.  

Az iskolai könyvtár könyveiből egy-egy alkalommal maximum 2 kötet könyv kölcsönözhető 

három hétre (+ a tartós tankönyvek). Nevelők esetében ettől el lehet térni. A kölcsönzési 

határidő egy, esetleg két alkalommal meghosszabbítható.  

A tartós tankönyvek a tanév végéig (utolsó tanítási nap) kölcsönözhetők.   

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.   

A nyitvatartási időt az iskola órarendjében is fel kell tűntetni.  

Eljárás késedelem esetén:  

• tanuló figyelmeztetése szóban  

• szülő megkeresése telefonon, majd írásban  végső esetben a 

kölcsönzés szüneteltetése.  

csoportos használat:  

Az osztályok, tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat (csoportos használatot) tarthatnak. 
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A szakórák, foglalkozások megtartása az összeállított/elfogadott, a könyvtári nyitva tartásnak 

megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.  

A könyvtár földszinti helyisége órarendszerű tanítás vagy/és értekezletek számára nem vehető 

igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.  

III. A könyvtár szolgáltatásai:  
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai ingyenesek. Ezek:  

• könyvtárlátogatás  

• könyvtári gyűjtemény helyben használata  

• állományfeltáró eszközök használata  

• információ a könyvtár szolgáltatásairól  

• kölcsönzés  

A könyvtár a tárgyi és személyi feltételei figyelembevételével még az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtja:  

• információszolgáltatás (a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák 

megoldásához, alapja: a gyűjtemény dokumentumai, más könyvtárak adatbázisa)  

• témafigyelés (A könyvtáros tanár esetenként szakirodalmi témafigyelést vállalhat a 

szaktanári, tanulói pályamunkák, nevelőtestületi értekezletek, szakmai konferenciák 

előkészítéséhez.)  

• irodalomkutatás (A könyvtáros tanár a könyvtárra épülő szaktárgyi órák előkészítése 

során segítséget ad a szaktanároknak.)  

• internet használat  

• letétek telepítése (Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, 

tanári szobában, napközi otthonban. A letéti állományt a tanév elején veszik át, a tanév 

végén adhatják át a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi 

felelősséggel tartoznak. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról 

lelőhelynyilvántartást kell vezetni.).  

3.1. A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai:  

• kölcsönzési nyilvántartás,  

• letéti nyilvántartás,  

• szakórák, foglalkozások ütemterve,  
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• előjegyzések nyilvántartása,  

• deziderátum,  

• statisztikai adatok nyilvántartása.  

  

IV. Könyvtári házirend  
  

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. Ezeket a 

meghatározó rendelkezéseket a könyvtári házirendnek kell tartalmaznia, melyet minden 

könyvtárhasználó rendelkezésére kell bocsátani. A házirend tartalmazza:  

• a könyvtár használatára jogosultak körét,  

• a használat módjait és feltételeit,  

• a kölcsönzési előírásokat,  

• a kölcsönzés idejét,  

• az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket. 4.1. Házirend:  

  

Az iskola könyvtárát az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják.  

A könyvtár használata: ingyenes.  

A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott olvasók használhatják.  

Az olvasóknak a könyvtár dokumentumait gondosan kell kezelniük. Az elveszett vagy 

megrongált dokumentumok pótlása az olvasót (használót) terheli.  

A könyvtári tagság az intézményből való kiiratkozással megszűnik.  

Az olvasó az iskolával való tanulói, ill. dolgozói jogviszony megszűnése előtt könyvtári 

tartozását köteles rendezni.  

A könyvtári tagság felfüggeszthető, ha a használó többszöri figyelmezetés ellenére sem tartja 

be a használat szabályait.  

A könyvtárhasználat módjai:  

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

• olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,  

• periodikumok (diákoknak),  

• a nem nyomtatott dokumentumok.  
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A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kikölcsönözni, 

kivinni.  

Az iskolai könyvtár könyveiből egy-egy alkalommal maximum 2 kötet könyv kölcsönözhető 

három hétre (+ a tartós tankönyvek). Nevelők esetében ettől el lehet térni. A kölcsönzési 

határidő egy, esetleg két alkalommal meghosszabbítható.  

A tartós tankönyvek a tanév végéig (utolsó tanítási nap) kölcsönözhetők.   

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.   

Eljárás késedelem esetén:  

• tanuló figyelmeztetése szóban  

• szülő megkeresése telefonon, majd írásban  végső esetben a 

kölcsönzés szüneteltetése.  

Az osztályok, tanulócsoportok, a szakkörök csoportosan is használhatják a könyvtárat.  

A könyvtár földszinti helyisége órarendszerű tanítás vagy/és értekezletek számára nem vehető 

igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.  
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III. sz. melléklet:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

KÖNYVTÁRÁNAK  

Katalógus-szerkesztési SZABÁLYZATA  
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2014. november 7.              készítette: Márkus Andrea  

                         könyvtáros-tanár  

  

Az olvasók eligazodását, a dokumentumok több szempontú visszakeresését segítjük a 

megfelelő formai és tartalmi feltárással. Az állomány feltárása autopszia alapján történik, a 

feltárás eszköze a katalógus.   

A Fóti Fáy András Általános Iskola könyvtárában az alábbi alapkatalógusok készülnek 

cédulaformátumban:   

a, leíró katalógus (formai feltárás) b, 

tárgyi katalógus (tartalmi feltárás) 

Leíró katalógus:  

- formai jegyek alapján tárja fel a dokumentumokat  

- betűrendes  

Ttájékoztat arról, hogy   

- egy meghatározott mű megvan-e a könyvtár állományában, - egy bizonyos 

szerzőnek mely művei találhatók meg az állományban, - egy konkrét műnek 

milyen kiadásai vannak meg a könyvtárban.  

Tárgyi katalógus:  

- a szakkatalógus ETO jelzetek alapján tárja fel a dokumentumokat - valamely 

témakör, ismeretág irodalmáról tájékoztat.  

A katalógusban feltárt kiadványfajták szerint:  

- könyvek (nyomtatott kiadványok)  

- folyóiratok  

- audiovizuális kiadványok.  

A katalóguskészítés általános szabályai:  

1. a katalóguskészítés az iskolai könyvtáros feladata  

2. a bármilyen úton gyarapított állományi dokumentumokról, (kivéve gyors avulásuk miatt a      

tartós tankönyvek, melyeket a kiadói jelzet alapján tartunk nyilván) katalóguscédulát kell      

készíteni   

3. a szabványos méretű katalóguscédulákon – melyeket katalógusszekrényben helyezünk el –      

fel kell tüntetni a bibliográfiai tételeket:  
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- raktári jelzet (a dokumentum helyét jelöli a szabadpolcon)  

- bibliográfiai leírási (Cím és szerzőségi közlés. – Kiadás. – Megjelenés. – Terjedelem. – 

Sorozat. – Megjegyzések. – Terjesztési adatok.) és besorolási adatok (a leíró betűrendes 

katalógusban történő elhelyezéshez) -  ETO szakjelzetek (főosztály, osztály, alosztály, 

néhány esetben szakcsoport        feltüntetése)  

- tárgyszavak (a dokumentum tartalmát fejezik ki nyelvi formában)  

A dokumentumok tárolására szakrendi betűjeles raktározást alkalmazunk.  

A raktári jelzet a katalóguscédulákon és a könyv gerincén is megjelenik. Ebben a rendszerben 

az állomány két csoportja:   

- szépirodalom (betűrendben, a raktári jelzet egysoros)   

- ismeretközlő-és szakirodalom (tárgyuk szerint csoportosítva, raktári jelzetük kétsoros:   

a, a mű témáját a felső sorban a szakcsoportszám fejezi ki,  b, a csoporton belüli 

helyét az alsó sorban lévő betűrendi jel (Cutter-szám) mutatja      meg).  

Külön csoportba kerülnek a kézikönyvek katalóguscédulái.  

A raktári jelzet megállapítása a Könyvtári raktározási táblázatok segítségével történik.  

Mindkét katalógusnál minimum három cédula készül egy dokumentumhoz, melyből az egyik 

kölcsönző, a másik kettő raktári lap. A raktári lapon a főtétel első besorolási adatának 

rendszavát aláhúzzuk.  

Szakkatalógus esetében a csoportképzéses besorolást alkalmazzuk, ezen belül a cédulák 

rendezése a főtétel első besorolási adata szerinti betűrend.   

Az áttekinthetőség, a keresés megkönnyítése érdekében a katalógust osztólapokkal kell tagolni. 

A katalógusfiókok elején megfelelő fiókfeliratokat kell elhelyezni.   

A csoportképzéses szakkatalógus része a betűrendes mutató, amelyből kiderül, hogy egy-egy 

téma melyik szakcsoportban szerepel. A cédulákon található a fogalom megnevezése és az a 

csoportszám, amelyben a fogalmat a katalógusban elhelyeztük. Ha az osztólapon több fogalom 

is szerepel, akkor ezekről a betűrendes mutatóban külön-külön kell cédulákat elhelyezni. 

Iskolánkban időhiány miatt a betűrendes mutató még nem készült el, pótlása szükséges.  

A régi katalógust folyamatosan át kell építeni az új szabványoknak megfelelően.  

A hagyományos cédulakatalógusok lezárhatók, amikor a könyvtár bevezeti az elektronikus 

katalogizálást.  
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Felhasznált irodalom:  

Rácz Ágnes: A katalógusok szerkesztése : Útmutató iskolai és kis közművelődési könyvtárak 

számára. Budapest : OPKM : Könyvért, 1987.  

  

A feldolgozó munkához szükséges szabványok és segédletek:  

Magyar szabványok: Bibliográfiai leírás:  

- könyvek: MSZ 3424/1-78  

- időszaki kiadványok: MSZ 3424/2-82  

Magyar szabványok: Besorolási adatok közlésmódja:  

- fogalom-meghatározások: MSZ 3440/1-83  

Magyar szabványok: A besorolási adatok megválasztása:  

- általános előírások: MSZ 3423/1-83  

- könyvek: MSZ 3423/2-84  

- időszaki kiadványok: MSZ 3423/3-86  

Magyar szabványok: Bibliográfiák és leíró katalógusok szerkesztése:  

- besorolási szabályok: MSZ 3493-82  

- betűrendbe sorolás: MSZ 3401-81 Osztályozás:  

- Egyetemes Titedes Osztályozás  

Könyvtári raktározási táblázatok /[szerk.       ]. – 7. jav. kiad. – Bp,: NPI, 1974.  
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IV. sz. melléklet:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

KÖNYVTÁRÁNAK  

TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA  
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2014. november 7.              Készítette: Márkus Andrea  

                          könyvtáros-tanár  

  

  
  
  
  
  

I. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:   
  

•  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet  
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről  

  

•  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok  

  

• 2007. évi XCVIII. törvény  a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII, törvény 

módosításáról  

  

• 10/2006. (III. 27.) OM rendelet      a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,  

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról   

• 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,  

valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

• 2004. évi XVII. törvény       a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,  

valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról  

•  2003. évi költségvetési módosítás a 2001. XXXVII. Törvényhez  

•  2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről  

  

II. A Fóti Fáy András Általános Iskola a következő módon tesz eleget 

az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:   

  

Tankönyvek kiosztása minden év augusztus utolsó hetében történik (amennyiben a Kello kiszállította az 

iskolába azokat).   
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Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják 

meg használatra.   

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre 

vonatkozó szabályok alapján használják.   

A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb az utolsó tanítási napig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben 

felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.  

A javító és osztályozó vizsgára kötelezett tanulók a már leadott tankönyvek közül június 25-ig  

visszakérhetik azokat, amelyekből vizsgát kell tenniük; majd ezeket a vizsga után kötelesek a könyvtárban leadni.  

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.,  

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy 

az általa használt tankönyv legalább három évig használható állapotban legyen.  

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 

kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a KLIK-nek (ill. iskolájának) 

megtéríteni.  

Ennek módjai:   

- ugyanolyan könyv beszerzése - anyagi kártérítés.   

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv 

átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:  

- az első év végén a tankönyv árának 70 %-át   

- a második év végén a tankönyv árának 40 %-át  

- a harmadik év végén a tankönyv árának 10 %-át  

  
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az igazgató 

dönt. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem 

elbírálása az igazgató hatásköre.  

  

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A 

megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.    

A tankönyvek nyilvántartása:  

Az iskolai könyvtár külön leltárkönyvben Tankönyvek néven kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához 

szükséges tankönyveket.   

Évente leltárlistát készít:  

- az egyedi kölcsönzésekről  (folyamatos)  

- a napköziben letét létrehozásáról (szeptember)  

- listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)   
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A tartós tankönyvek elhasználódásának mértéke   

- az első év végére legfeljebb 30 %-os  

- a második év végére legfeljebb 60 %-os  

- a harmadik év végére legfeljebb 90-100 %-os lehet.   

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, 

feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.   

  

  

  

  

  

  

  

  

V. sz. melléklet:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A FÓTI FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA   

könyvtáros-tanárának  Munkaköri 

leírása  
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I. Munkakör, végzettség:  
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkező 

könyvtáros-tanár vezeti, aki az iskola nevelőtestületének tagja. Anyagilag és fegyelmileg felel 

a könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért.  

II. Munkaköri feladatok:  Iskolai tankönyvrendelés, és az ezzel kapcsolatos feladatok 

ellátása.  

• A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, a munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal.  
• Szakmai kapcsolatot tart a helyi (közművelődési) könyvtárral.  
• Külső tevékenységei:   

• tájékozódás a könyvpiacon,   

• egyéni beszerzések,   

• továbbképzés,   

• tapasztalatcsere.  

  

  

III. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok:  

• Az iskola igazgatójával és nevelőtestületével közösen el kell készíteni a könyvtár működési feltételeinek és 

tartalmi munkájának fejlesztési tervét.  

• Éves  munkatervet, tanévvégi beszámolót  készít.  Tájékoztatást ad a  tantestületnek a 

tanulók könyvtárhasználatáról.  

• Jelentéseket készít a könyvtár fejlődésében bekövetkezett változásokról, a könyvtári segédletekről.  

• Elkészíti a könyvtári statisztikát.   
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• Állományelemzést végez.  

• Javaslatokat ad a költségvetés tervezéséhez. Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott 

összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását.  

• Végzi a könyvtári iratok kezelését. Ennek szabályzata a működési szabályzatban került rögzítésre.  

• Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleten képviseli a könyvtárat.  

• Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. Szakmai ismeretit önképzés útján is gyarapítja.  

• Részt vesz az iskolai könyvtári szabályzat aktualizálásában, korszerűsítésében, kidolgozásában, jogszabályi 

változás esetén javaslatot tesz annak módosítására.  

IV. Állományalakítás, feltárás, állományvédelem:  

• Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a beszerzési összegek 

felhasználásáról nyilvántartást vezet.  

• Végzi a dokumentumok állományba vételét.  

• Az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként kell alkalmaznia a forrásanyagok értékelésénél és 

kiválasztásánál.  

• Ismernie kell a felhasználók oktatással kapcsolatos igényeit, biztosítania kell a különböző forráseszközök 

megfelelő választékát az oktatáshoz és a szabadidős tevékenységekhez.  

• Biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét.  

• A könyvtár katalógusait folyamatosan építi, gondozza, a feltárást az osztályozás és a dokumentum-leírás 

szabályainak megfelelően végzi.  

• Folyamatosan vonja ki az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumokat.  

• Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.  

• Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartását bárki akadályozza.  

• Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében. Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy soron kívüli 

leltározást, s elvégzi annak adminisztratív teendőit.  

• Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, frissítését, gyarapítását, ellenőrzését.  

V. Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok:  

• Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést.  

• Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, ehhez szükséges ismeretek 

elsajátításában.  

• Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalomkutatást, 

szükség szerint témafigyelést végez.  

• Ajánló bibliográfiákat készít a műveltségterületek igényei szerint, tanulmányi versenyek, ünnepélyek 

megtartásához.  

• Segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát.  
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• Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola szükségleteinek megfelelő 

szolgáltatások felhasználásában.  

• Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket és a kikölcsönzött 

dokumentumok visszaszolgáltatását.  

• A szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítja - a tantárgyi programok alapján - a könyvtári 

foglalkozások, könyvtári órák éves tervét.  

VI. Könyvtár-pedagógiai tevékenység:  
A könyvtáros-tanár nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.  

• A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját.  

• Felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszerének megvalósításáért.  

• Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat.  

• Részt vesz a műveltségterületek tanterveinek, tanmeneteinek tervezésében, kiegészítésében, módosításában.  

• Biztosítja a szaktanároknak és a tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, a 

tájékoztató apparátusát és a különböző szolgáltatásait.  

• A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításán túl feladata még a könyvtárhasználatra épülő szakórák, 

foglalkozások ütemezése, előkészítése.  

VII. Munkarend:  
A könyvtáros-tanár heti munkaideje 19 óra/hét  

• ebből heti 11 óra nyitva tartás  

• könyvtárszakmai munkákra fordítható heti 6 óra  

• egyéb feladatokra, külső tevékenységre fordított idő heti 2 óra.  

A nyitvatartási idő védelme egyenlő a tanóra védelmével.  

  

FÜGGELÉK  
  

16. Előminősítés a referencia intézménnyé váláshoz  
  

16.1 Célunk a referencia-intézménnyé váláshoz A referencia értékű működési és pedagógiai 

gyakorlattal rendelkező intézményünk felkészüljön a nevelési-oktatási gyakorlatunk 

továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási 

intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét.  

A pályázat keretében felkészülünk a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok 

kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció 

biztosítását szolgáló feladatokkal. Iskolánk példaértékű szervezeti innovációval rendelkezik.  

Célunk tudásunkat képzések, továbbképzések során bővíteni, hogy a szolgáltatások 

ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia- intézményi mentorpedagógus. 



 

107  

  

Szakértői támogató szolgáltatást veszünk igénybe, fejlesztjük belső műhelymunkával 

intézményünk szakmai közreműködőit. Tesszük mindezt azért, hogy mint referencia 

intézmény, a közoktatás fejlesztésének minősített bázisa lehessünk, s ehhez szükséges 

szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszert megteremtsük.  

16.2 Valamennyi referencia-intézménytípusra egyaránt jellemző alapfeltételek  

  

• Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő 

pedagógiai módszereket alkalmaz  

• Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmainak 

és módszereinek alkalmazása  

• Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi  

• Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé 

válás folyamatában, feladataiban  

• Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső 

kapcsolati formákkal rendelkezik  

• Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak szerint 

alkalmazza  

• Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok között horizontális és 

vertikális együttműködés  

• Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai-intézményi működés lehetőségét  

Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorállás, hospitálás, szupervízió 

feladatait  

  

16.3 A referencia iskoláról:  

• Vállalja, hogy a kifejlesztett szolgáltatásokat legalább 5 évig fenntartja és elérhetővé 

teszi más közoktatási intézmények számára is.  

• Vállalja, hogy a közép-magyarországi régióban működő regionális hálózatkoordinációs 

központtal legalább két évre szóló együttműködési megállapodást megkötését, amely 

szerint a felek aktívan és kölcsönösen együttműködnek a referenciahelyi szolgáltatások 

szervezésében és az egységes szolgáltatási rendszer kialakításában.  

• Kínálatában biztosítja az intézménylátogatást, hospitálást, az adaptív tanulás segítését, 

az önfejlesztő gyakorlat megerősítését a látogató intézmények számára.   

• Fogadja a regionális hálózatkoordinációs központ által közvetített intézményeket 

tanévenként meghatározott számban, intézmény-specifikusan.  

• Meghatározott számban fogadja a hospitáción résztvevőket, kidolgozza az 

intézménylátogatás feltételeit (mely napokon, milyen előzetes bejelentkezési rend 

alapján szerveződik).  

• Részt vesz a hálózati tanulási formák, műhelykonferenciák térségi, regionális, országos 

eseményein mintaértékű pedagógiai gyakorlatának széles körű bemutatása céljából.  
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16.4 A "jó gyakorlat" meghatározása  

A „jó gyakorlatok” olyan, a gyakorlatban már kipróbált vagy kipróbálásra alkalmas hatékony 

programok, amelyeket a közoktatási intézmények jelenleg is alkalmaznak, és amelyek újszerű 

módon járulnak hozzá a különböző tanulási kompetenciák (készségek) valamelyikének 

fejlesztéséhez.  

Egy olyan pozitív irányú cselekvés, amely:  

• legyen sikeres;  

• legyen innovatív (újító, megújuló);  

innovatív – azt jelenti, hogy valami újat valósítottak meg. Az, hogy valami innovatív, azt is 

jelenti, hogy új vagy az eddig létezőktől különböző megoldásokat tud kínálni az adott 

területen vagy közösségben. A megoldások lehetnek teljesen újak vagy más területekről 

behozott egyesített tudásokon is alapulhatnak.  

  

A megtapasztalt, kipróbált gyakorlat másként hiteles, mint bármely alapos felkészítés. A jó 

gyakorlatok mögött sok-sok év munkája rejlik. Külföldi példák, saját fejlesztések, 

egymástól tanulás - ezek mind hozzájárultak egy-egy módszer kialakulásához. A jó 

gyakorlatok folyamatosan alakulnak, mindig bennük van a fejlődés lehetősége, hiszen egyik 

ötlet hozza a másikat. Kreativitást igényelnek a pedagógusoktól, de ugyanakkor nagyon sok 

kreativitásra is adnak lehetőséget.  

16.5  A Fóti Fáy András Általános Iskola „Jó gyakorlatai”  

1. Csodák palotája  

2. Drámanap  

3. Elektronikus osztálynapló  

4. Infolimpia városi informatikai verseny  

5. Kísérletek városi tanulmányi verseny  

6. Mesevilág városi tanulmányi verseny  

7. Országjáró túra és helyismereti szakkör  

  
  

16.6 Jó gyakorlat értékesítés  
  
  
A Fóti Fáy András Általános Iskola Jó gyakorlat értékesítésekor a következő irányelvek 

érvényesülnek:  

1. Amennyiben a Jó gyakorlat eladásra kerül, akkor a vételár 70 %-a a Fóti Fáy András 

Általános Iskolát illeti.  
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2. Fóti Fáy András Általános Iskola dolgozója, a Jó gyakorlat készítője 30%-ban részesül 

a vételárból.  

  

17. Záró rendelkezések  
  

17.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői munkaközösség, intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével.  

  

17.2 A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, ill. jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a 

Diákönkormányzat, az Intézményi tanács, a Szülői munkaközösség. A kezdeményezést és 

a javasolt módosítást az igazgatóhoz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása 

megegyezik a megalkotásának szabályaival.  

  

  

Fót, 2017. október 1.  

  

  

  

Nyilatkozat  

  

A Fóti Fáy András Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SZMK elnöksége 

az adatkezelési szabályzat módosítását 2017. szeptember 22-ei ülésén megtárgyalta, annak 

módosítási javaslatával egyetért.  

  

Fót, 2017. szeptember 22.  

  

  

 ………………………………….  

          

a Szülői Munkaközösség elnöke                             
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Nyilatkozat  

  

A Fóti Fáy András Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását 2017. 

szeptember 25-ei ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadásra javasolja. A 

diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének 

helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.  

  

Fót, 2017. szeptember 25.  

  

……………………………………  

        

    a diákönkormányzat vezetője                             

Nyilatkozat  

  

  

A Fóti Fáy András Általános Iskola Intézményi Tanácsa az SzMSz módosítását 2017. 

szeptember 28-ai ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta.   

  

Fót, 2017. szeptember 28.  

  

           

 ……………………………….      

         elnök    

Nyilatkozat  

 

  

A Fóti Fáy András Általános Iskola Nevelőtestülete az SzMSz módosítását 2017. október 1-jei 

ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta.   

  

Fót, 2017. október 1.  

  

 

              P.h.  

……………………………….  

            Kakuk Zsolt         

   igazgató    


