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I. AZ SZMSZ CÉLJA, TARTALMA 
 

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza 

az intézmény belső strukturális elemeit, a működés alapvető irányelveit és rendszerét. 

 

Az SZMSZ biztosítja: 

- a szervezeti felépítettség kialakítását, 

- a működés közben kialakítandó rendezettséget, 

- az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. 

 

Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél és feladatrendszer racionális és 

hatékony megvalósulását szabályozza. 

 

 1. Tartalmazza: 

 

- az intézmény szervezeti felépítését és vezetését, 

- a benntartózkodás és működés belső rendjét, 

- a tanulók (gyermekek) és az alkalmazottak munkarendjét, 

- a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét, 

- a pedagógiai munka ellenőrzési rendjét, 

- a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét, 

- az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit, 

- a hagyományok és az ünnepségek rendjét, 

- balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat, 

- a külső kapcsolatokra vonatkozó mechanizmusokat, 

- a rendelkezéseket, amiket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 

1992. évi XXII. törvény:              A munka törvénykönyve 

1992. évi XXXIII: törvény:             A közalkalmazottak jogállásáról (KJT.)  

2011. évi CXC. törvény:     A  nemzeti köznevelésről 

138/1992.évi(X.8.)Korm.r.:                    A KJT végrehajtásáról közokt. intézményekben 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

2003. évi CXXV. törvény                      Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

                                                                előmozdításáról 

368/2011. évi (XII.31.) Korm.r.:           Az államháztartásról szóló törv. végrehajtásáról                                                             

 

 3. A szabályzat hatálya 

 

A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület 

az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ 

nyilvános. 

 

 

 

 



 4 

II. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

1. Az intézmény neve: Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató 

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapításának ideje: 2004 

OM azonosítója: 200454 

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14. 

                   (8 évfolyamos általános iskola, alapfokú művészetoktatás) 

2. Szervezeti egységei: 

1. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Esze Tamás Tagintézménye (8 évfolyamos általános 

iskola) 

     -telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 14. 

     -Tagintézmény Telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 10. 

2. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézménye (8 évfolyamos általános 

iskola) 

      - telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Jókai Mór u. 13. 

3. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Mikóházi Lőrincze Lajos Tagintézménye (8 

évfolyamos általános iskola) 

       -telephelye: 3989 Mikóháza, Szabadság u.11. 

4. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Balassi Bálint utcai Telephelye: 

       -telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Balassi B. u. 

 5. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Liget téri Telephelye: 

       -telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Liget tér 3. 

 

 

3. Az intézmény fenntartója: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ   

Sátoraljaújhelyi Tankerület 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz. 

 

4. Az intézmény működési területe: 

Sátoraljaújhely város, Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vilyvitány községek 

közigazgatási területe. 

 

5. Alapító joggal felruházott szerv: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 14.  

 

6. Irányító jogokkal felruházott szerv: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

KLIK Sátoraljaújhelyi Tankerület 

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.  

 

7.Az intézmény alapdokumentuma: 

 

7.1. 3980 Sátoraljaújhely, Deák Ferenc utca 14. 

7.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

7.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

7.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 
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7.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők) 

7.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, magyar 

nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás) 

7.1.1.5. két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol) 

           7.1.1.6. integrációs felkészítés 

7.1.1.7. Köznevelési típusú sportiskolai feladat. 

 Úszásoktatás saját tanuszodával. 

7.1.2.   alapfokú művészetoktatás 

7.1.2.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: citera tanszak, gitár tanszak, hegedű 

tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak, fúvós tanszak, 

pengetős tanszak, ütős tanszak, vonós tanszak) 

7.1.2.2. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: balett tanszak, modern-kortárstánc 

tanszak, néptánc tanszak, társastánc tanszak) (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc 

tanszak, moderntánc tanszak, néptánc tanszak, társastánc tanszak) 

7.1.2.3. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak) (új tanszakok: 

grafika és festészet tanszak) 

7.1.2.4. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: 

színjáték tanszak) 

7.1.2.5. zeneművészeti ág: tizenkettő évfolyam táncművészeti ág: tizenkettő évfolyam 

képző- és iparművészeti ág: tíz évfolyam szín- és bábművészeti ág: tíz évfolyam 

7.1.3. iskola maximális létszáma: 1180 fő 

7.1.4. intézményegységenkénti maximális létszám: 

magyar-angol két tanítási nyelvű nevelés-oktatás: 240 fő 

nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás: 140 fő 

alapfokú művészetoktatás: 800 fő 

7.1.5. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

7.2. 3989 Mikóháza, Szabadság utca 11. 

 
7.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

7.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

7.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 
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7.2.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi 

fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

6.2.1.5. integrációs felkészítés 

6.2.2. iskola maximális létszáma: 160 fő 

6.2.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

7.3. 3980 Sátoraljaújhely, Jókai Mór utca 13. 

 

7.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

7.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

7.3.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

7.3.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők) 

7.3.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

7.3.1.5. integrációs felkészítés 

7.3.2. pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

7.3.2.1. szaktanácsadás, tantárgygondozás 

7.3.2.2. pedagógiai tájékoztatás 

7.3.3. iskola maximális létszáma: 310 fő 

7.3.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

7.4. 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 14. 

 

7.4.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

7.4.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

           7.4.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

7.4.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi 

fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

7.4.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

7.4.1.5. integrációs felkészítés 
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7.4.2. pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

7.4.2.1. szaktanácsadás, tantárgygondozás 

7.4.2.2. pedagógiai tájékoztatás 

7.4.3. iskola maximális létszáma: 250 fő 

7.4.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 
7.5. 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 10. 

 

7.5.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

7.5.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

7.5.1.2. alsó tagozat 

7.5.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi 

fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődészavarral küzdők) 

7.5.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

7.5.1.5. integrációs felkészítés 

7.5.2. iskola maximális létszáma: 100 fő 

 

7.6. 3980 Sátoraljaújhely, Liget tér 3. 

 

7.6.1. sportcélú feladat 

           7.6.1.1. A feladatellátási helyen kizárólag sportcsarnok működik. 

 
7.7. 3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint utca 6. 

 

7.7.1. sportcélú feladat 

7.7.1.1. A feladatellátási helyen kizárólag tanuszoda működik. 

7.7.2. tanuszodai szolgáltatás 

          7.7.3. gyógy úszás 

 

 8. Felvehető maximális tanulólétszám:  

   

Iskola:       1200 fő 

Alapfokú Művészetoktatás:      800 fő   

Felvehető maximális létszám telephelyenként és intézményegységenként: 

  Magyar-angol két tanítási nyelvű nevelés-oktatás:   240 fő 

  Nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás:  140 fő 

  Alapfokú művészetoktatás:          800 fő 

  Esze Tamás Tagintézmény:         350 fő 

Jókai Mór Tagintézmény:      310 fő 

  Mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola:    160 fő 

 

Az oktatási alapfeladat megvalósításának helyszíne alapvetően a négy nagy iskolaépület. 

Az épületek mindegyike alkalmas az alapfokú iskolai oktatás feladatainak ellátására. Három 

épület azonban különböző okok miatt részben, illetve teljes felújításra szorul, hogy 

megfeleljenek a magas színvonalú oktató munkának. 
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9. Nyilvánossági szabályok 

 

Az intézményi pedagógiai program, házirend, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat megtekintésének lehetősége a szülők és tanulók számára: 

-az intézmény honlapja, 

       -a székhely intézmény könyvtára és a tagintézmények könyvtára nyitva tartási időben, 

      - az osztályfőnökök fogadó órájukon kötelesek e dokumentumokról tájékoztatást adni,           

 ha arra igény van, 

-egyéb információ az épületek előcsarnokában elhelyezett faliújságon olvasható 

-a házi rend egy példányát a szülőnek át kell adni a gyermek, tanuló iskolába történő 

beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén. 

 

 

III. VEZETŐI STRUKTÚRA, VEZETŐI FELADATOK 
 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Igazgató-helyettes alsó tagozat   

 Igazgató-helyettes felső tagozat  

 Sport Intézményegység vezető 

   

 

  
Esze Tamás 

Tagintézmény 

vezető 

 
 

 

Jókai Mór 

Tagintézmény- 

vezető 

 

Lőrincze Lajos 

Tagintézmény- 

vezető 

 

művészeti 

intézményegység- 

vezető 

 

 

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a tagintézmény-vezetők, az 

intézményegység - vezetők megbízását az intézmény igazgatója adja a közalkalmazotti 

közösség véleményének megismerésével..  

 

1.1. Az igazgató jogköre: 

 

Igazgató 

Igazgató-helyettes 

általános 

 Igazgatótanács 
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Az igazgató feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény és az önkormányzat 

határozza meg. 

Kiemelt feladatai és hatásköre: 

-A nevelő - oktató munka irányítása és ellenőrzése. 

-A nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése. 

-A döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, biztosítása és ellenőrzése. 

-Az intézmény irányításával összefüggő belső szabályzatok vezetői utasításként való 

kiadása, figyelemmel a hatályosságra. 

-A közoktatási intézmény képviselete. 

-Együttműködés a szülői szervezetekkel, diákönkormányzattal, kisebbségekkel, 

érdekképviseletekkel. 

-A nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó megszervezése. 

-Az ifjúságvédelmi munka és a gyermekbalesetek megelőzésének irányítása. 

-A tankönyvrendelés szabályozása. 

-Munkáltatói jogkör gyakorlása. 

-Kötelezettségvállalási jogkör. 

-Teljesítés igazolási jogkör. 

-Az intézményhez tartozó sportcsarnok, uszoda, működtetése, felügyelete, irányítása. 

 

1.2. Az igazgató felelőssége: 

 

        Az intézményvezető egy személyben felelős: 

-Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

-Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 

-Az iskola pedagógiai munkájáért. 

-A gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

-A tanulók érdekeinek elsőbbségéért. 

-Az ifjúsági feladatok ellátásáért. 

-A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

-A tanulóbalesetek megelőzéséért. 

-A gyermekek egészségügyi ellátásáért. 

-A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

-A kiegészítő tevékenységek szabályszerű és gazdaságos ellátásáért. 

 

1.3.Az általános igazgató-helyettes jogköre és felelőssége: 

 

-Az intézmény egészére kiterjedően lát el irányító és ellenőrző feladatokat az intézmény 

vezetőjének iránymutatása alapján, valamint munkaköri leírása szerint. 

-Intézményi szinten fogja össze az alsó és felső tagozat munkáját, összehangolja a 

munkaközösségek vezetőinek tevékenységét, megszervezi az ellenőrzéseket. 

-Gondoskodik az intézmény tantárgyfelosztásának elkészítéséről, ellenőrzéséről, 

az órarendek elkészítéséről, ellenőrzéséről. 

-Ütemterv szerint részt vesz a tanítási órák, szakköri órák látogatásában.  

-Rendszeresen ellenőrzi a haladási naplókat, szakköri naplókat. 

-Ellenőrzi a tanügy igazgatási dokumentumokat.  

-Feladata a sporttevékenység szervezése és irányítása, különös tekintettel az intézmény 

sporttelepein folyó feladatellátásra. 

-Továbbképzési terv elkészítéséhez javaslattevő jogköre van. 

-Az intézményvezető megbízásából képviseli az iskolát. 
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1.4.  Az alsós és felsős igazgatóhelyettes feladata 

 

-Az intézmény egészére kiterjedően lát el irányító és ellenőrző feladatokat az intézmény 

vezetőjének iránymutatása alapján, valamint munkaköri leírása szerint. 

-Intézményi szinten fogja össze az alsó és felső tagozat munkáját, összehangolja a 

munkaközösségek vezetőinek tevékenységét, megszervezi az ellenőrzéseket. 

-Gondoskodik az intézmény tantárgyfelosztásának elkészítéséről, ellenőrzéséről, 

az órarendek elkészítéséről, ellenőrzéséről. 

-Ütemterv szerint részt vesz a tanítási órák, szakköri órák látogatásában.  

-Rendszeresen ellenőrzi a haladási naplókat, szakköri naplókat. 

-Ellenőrzi a tanügy igazgatási dokumentumokat.  

-Továbbképzési terv elkészítéséhez javaslattevő jogköre van. 

-Az intézményvezető megbízásából képviseli az iskolát. 

 

 

1.5. sportegység vezető feladata 

 

Munkaköri leírása szerint a sportcsarnokban, az uszodában és időszakosan az erdei 

iskolában ellátandó feladatokat szervezi, irányítja és ellenőrzi. Felelősséggel tartozik az 

ott folyó tevékenységért, vagyis a rábízott szervezeti egységek (együttes megnevezéssel: 

sport tagintézmény) szakszerű működtetéséért. Együttműködik az intézményvezetővel és 

helyettesével, továbbá a tagintézmény-vezetőkkel. Az intézményvezető felé rendszeres 

beszámolási kötelezettséggel tartozik, ami kiterjed az alkalmazottak munkájára is. 

Ellenőrzési tapasztalatait, minden lényeges és egyéb észrevételeit, a sportélet és az Erdei 

Iskola érdemi problémáit köteles jelezni vezetőinek, konkrét megoldási javaslatokkal 

elősegítve az eredményességet, hatékonyságot. 

Kidolgozza a sporttelephelyek órarendjét, a sportképzés munkatervét, időbeosztását, és 

elkészíti az éves beszámolót, az intézményvezető útmutatása alapján. 

Javaslatot tesz a sporttelephelyek technikai felszereltségének javítására, fejlesztésére. 

Gondoskodik a balesetvédelmi feladatok ellátásáról, a balesetvédelmi előírások pontos 

betartásáról és betartatásáról. 

Figyelemmel kíséri a sportcsoportokban folyó munka hatékonyságát. 

Elkészíti kéthavonta a dolgozók túlóra elszámolását. 

- Irányítja és ellenőrzi az intézmény sportmunkáját. 

- Ütemtervet készít az iskolai sporttevékenység megszervezésére. 

- Irányítja a tanuszoda és sportcsarnok dolgozóinak munkáját. 

- Rendszeresen ellenőrzi a sportlétesítményekben dolgozó munkatársak munkáját. 

- A felmerülő problémákról haladéktalanul értesíti az igazgatót és a tankerületi igazgatót. 

- Nevezéseket készít a különböző sportversenyek indulásához. 

- Számon tartja a tanulók versenyeztetési orvosi igazolásait. 

- Kapcsolatot tart a városban működő sportegyesületekkel. 

- Irányítja a tanulók sportágválasztását. 

- Vezeti és ellenőrzi a területéhez kapcsolódó balesetvédelmi dokumentumokat. 

- Évente aktívan részt vesz az iskolai sportnap megszervezésében és lebonyolításában.  

- Részt vesz a nyári tábor megszervezésében, végrehajtásában 
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1.6  Az általános iskolai tagintézmény-vezetők és az általános iskolai 

intézményegység- vezető jogköre és felelőssége: 

 

A tagintézmény-vezetők és az intézményegység-vezető munkájukat a munkaköri leírásuk 

szerint és az intézmény vezetőjének és helyettesének közvetlen irányításával végzik.  

A tagintézmény vezetők és az intézményegység-vezető hatásköre és felelőssége kiterjed 

az általuk irányított tagiskolák, illetve intézményegység teljes feladatkörére és 

tevékenységére. 

Együttműködnek az intézményvezetővel és helyettesével az oktató munkát érintő 

valamennyi kérdésben. 

Tevékenységükben teljes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének.  

Beszámolási kötelezettségük a tagintézmények és az intézményegység egész működésére 

és minden alkalmazottjának munkájára vonatkozik. 

Ellenőrzésük tapasztalatait, minden lényeges és egyéb észrevételt, különösen az érdemi 

problémákat jelzik az intézményvezetőnek vagy helyettesének, konkrét megoldási 

javaslatokat tesznek. 

Szervezik a tagintézmények, az intézményegység munkáját, elkészítik a tagintézmények, 

az intézményegység tantárgyfelosztását az intézményvezető vagy helyettese útmutatásai 

alapján. 

Elkészítik a tagintézmények, az intézményegység órarendjét, gondoskodnak a megfelelő 

és szakszerű helyettesítésről. 

Javaslatot tesznek a tagintézmények, az intézményegység technikai felszerelésének 

javítására, fejlesztésére. 

Figyelemmel kísérik a tagintézményekben, az intézményegységben folyó tanulmányi 

munka megvalósítását. 

Elkészítik kéthavonta a tagintézmények, az intézményegység túlóra elszámolását. 

Irányítják a tagintézményekben és az intézményegységben a gyermek és ifjúságvédelmi 

tevékenységet. 

Ellátják a balesetvédelmi feladatokat. 

 

 

1.7. A művészetoktatási intézményegység- vezető jogköre és felelőssége: 

 

Az intézményegység-vezető az intézmény vezetőjének és helyettesének közvetlen 

irányításával végzi munkáját. Hatásköre és felelőssége teljes körűen kiterjed a művészeti 

tevékenység szakszerű ellátására. 

A művészeti képzést illetően együttműködik az intézményvezetővel és helyettesével, 

valamint a tagintézmények vezetőivel. 

Tevékenységében teljes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

Beszámolási kötelezettsége kiterjed a művészeti tevékenység működésének egészére és a 

művészetoktatásban dolgozó valamennyi alkalmazott munkájára.  

Ellenőrzési tapasztalatait, minden lényeges és egyéb észrevételt, különösen a művészeti 

képzés érdemi problémáit jelzi a vezetőnek, és konkrét megoldási javaslatokat tesz. 

Szervezi az intézményegység munkáját, elkészíti a művészeti képzés munkatervét, 

tantárgyfelosztását és az éves beszámolót, az intézményvezető útmutatása alapján. 

Elkészíti az intézményegység órarendjét, gondoskodik a megfelelő és szakszerű 

helyettesítésről. Figyelemmel kíséri a művészeti csoportokban folyó tanulmányi munka 

eredményességét. Javaslatot tesz a művészeti intézmény technikai felszerelésének 

javítására, fejlesztésére. Közreműködik a balesetvédelmi feladatok ellátásában. 
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1.8. A vezetők kapcsolattartása, helyettesítési rendje: 

 

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a tagintézmény-vezetők és az 

intézményegység -vezetők heti rendszerességgel tanácskoznak.  

A megbeszélésekről készült jegyzőkönyv, valamint a munkaterv és a megbeszélések 

alapján szervezik mindennapi munkájukat. Az intézményvezető-helyettesek, a 

tagintézmény-vezetők és az intézményegység vezetők heti 24 órát kötelesek a 

tagintézményben, illetve az intézményben tartózkodni, a kötelező órák ellátásán túl. 

A munkahelyen, tartózkodás idejét úgy kell beosztani, hogy a mindennapi működés 

rendje biztosítva legyen. 

. 

Az igazgató általános helyettese teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti az intézmény 

vezetőjét, annak felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása, tartós távolléte esetén. 

Az igazgató és az általános igazgató-helyettes együttes akadályoztatása esetén a 

tanulmányi igazgató-helyettes látja el a helyettesítést.  

Az igazgatót a tagintézményekben a tagintézmények vezetői képviselik.  

A tagintézmény-vezető ideiglenes helyettesítéséről a tagintézmény-vezető eseti 

megbízással intézkedik. 

A tagintézmény-vezető tartós távolléte esetén az intézményvezető gondoskodik a 

tagintézmény-vezető helyettesítéséről. 

 

 

 

1.8. Az igazgatótanács összetétele, működési elve és jogköre: 

 

Elnöke: az igazgató 

Tagjai: 

- általános igazgató-helyettes 

- alsó tagozat igazgató-helyettes 

- felső tagozat igazgató-helyettes 

- sportegység vezető 

-tagintézmény-vezetők 

-intézményegység vezetők 

-az általános iskolai nevelőtestület képviseletében 1 fő 

-a művészetoktatási intézményegység nevelőtestülete képviseletében 1fő 

-a sport intézményegység szakalkalmazottainak képviseletében 1 fő 

-a szakszervezet munkahelyi szervének képviseletében 1 fő 

 

Esetenkénti meghívott: 

-közalkalmazotti tanács elnöke 

-SZM választmány elnöke 

 

Tagjainak jelölése, választása: 

Az igazgatótanács tagjait az általános iskolai nevelőtestület, az alapfokú művészetoktatási 

intézmény nevelőtestülete, valamint a sport tagintézményben dolgozó szakalkalmazottak 

titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. A szakszervezet munkahelyi 

szerve önállóan dönt a delegálás módjáról. 
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Az igazgatótanácsi tagság a megválasztás időpontjától 5 évi időtartamra szól, és akkor 

automatikusan megszűnik. 

 

Az igazgatótanács dönt: 

 

-az igazgató-helyettesek, az intézményegység-vezetőkkel, a tagintézmény-vezetőkkel 

szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról, a vezetői 

megbízásról történő lemondás elfogadásáról  

-az intézményegységek, a tagintézmények feladatainak összehangolásáról 

-állást foglal mindarról, amiben az intézményvezető állásfoglalást kér, illetve amiben az 

iskolaszék javaslatot tesz. 

 

 Véleményezi:  

-a pedagógus teljesítményértékelési szabályzatot  

-a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket 

-javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény működésével kapcsolatos minden 

kérdésben. 

 

Feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítésében: 

Az igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt 

az alkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az alkalmazotti 

értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Az állásfoglalásokat 

ismertetni kell. Az igazgatótanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha 

annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás 

tárgyában, amit az előkészítő bizottság végez. 

 

Összehívása: 

Az igazgatótanácsot – az általa elfogadott munkaterv szerint – félévente az igazgató hívja 

össze. Rendkívüli igazgatótanácsi értekezlet összehívására kerül sor, ha a tagok több, 

mint 50 %-a az okok megjelölésével indítványozza, vagy ha az intézményvezető vagy az 

intézmény vezetősége  szükségesnek ítéli meg.  

 

Határozatképessége: 

Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Döntéseit 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgató-helyettesek, az 

intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető megbízásához, a megbízás 

visszavonásához, a fegyelmi döntéshez az igazgatótanácsi tagok 2/3-ának titkos szavazás 

keretében adott igenlő szavazata szükséges. A döntésben érintett személy a szavazásban 

nem vehet részt. 

 

Ügyrendi szabályzata: 

-az alakuló ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztják az 

igazgatótanács titkárát, akinek a megbízatása 5 évre szól. Feladata: segíteni az elnök 

munkáját 

-az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni 

-a döntésekről határozatot kell hozni 

-a jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá és két személy aláírásával  hitelesíti 

-ha az igazgatótanács nem határozatképes, akkor az ülést el kell halasztani. 

 

1.9. Az intézmény vezetősége: 
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Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 

- igazgató  

- általános igazgató-helyettes 

- felső tagozat igazgató-helyettes 

- alsó tagozat igazgató-helyettes 

- sport intézményegység-vezető 

- intézményegység-vezető 

- tagintézmény-vezetők 

 

Kibővített vezetőségi ülés tagjai a témától függően: 

 

-munkaközösségek vezetői 

-diák önkormányzat vezetője 

-közalkalmazotti tanács elnöke 

-munkahelyi szakszervezet vezetője 

-iskolatitkár 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 
1.1 Felvétel az általános iskolába 

 

Az intézmény 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, a szülő kérje gyermeke felvételét az 

iskolába. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 A szülő személyi igazolványát, 

 A gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás 

volt), 

 A nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem 

volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), 

 A gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, 

 Szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

A második – nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

      A tanuló anyakönyvi kivonatát, 

      A szülő személyi igazolványát, 

      Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

      Az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

A második–nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az intézmény 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 
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újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző 

évfolyamra beiratkozni. 

- Az intézmény 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 intézményvezető dönt.  

- Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető a 

tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettes és az 

érintett évfolyamok osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, 

ha a tanulmányi eredménye, magatartása, szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. 

Ilyen esetben az intézmény vezetője – az intézményvezető-helyettes és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével – dönt arról, hogy az érintett 

tanuló folytathatja-e tanulmányait az intézményben, vagy jelentkeznie kell a 

lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell. 

 

 

 

1.2 Felvétel az alapfokú művészetoktatási intézménybe 

 
Az intézmény tanulói közül minden tanulónak lehetősége van a művészeti képzésben 

részt venni. A művészeti képzésre a tanulók jelentkezési lapot állítanak ki, melyben 

jelölni szükséges a választott művészeti ágat és tanszakot. 

A beiratkozás minden esetben egy tanévre történik. A jelentkezéskor a tanuló szülője, 

gondviselője aláírásával vállalja a művészeti képzéssel járó térítési díj fizetését, melynek 

összegét a fenntartó önkormányzat határoz meg.   

 

1.3 A csoportba sorolás szabályai: 

 

A tanulócsoportok kialakítására minden évben a beiratozást követő 30 napban kerül 

sor. A tanulócsoportok kialakításánál elsődleges szempont a szülői kérések figyelembe 

vétele, és a HHH tanulók hasonló arányainak biztosítása az évfolyam osztályaiban, 

csoportjaiban.  

Amennyiben az osztálycsoportok között 15%-nál magasabb az eltérés, úgy a 

körzethatárok figyelembe vételével biztosítani kell a HHH tanulók megfelelő arányát 

az osztálycsoportban. 

   

Azon tantárgyak esetében, melyek oktatása csoportbontásban történik, a csoportba 

való besorolás módja: 

A haladási naplóba beírt sorrendben történik, vagyis az osztály első fele kerül az első 

csoportba, a második fele a második csoportba. Amennyiben a HHH tanulók aránya a 

két csoport között 25%-kal eltér, sorsolás útján kerül sor a tanulók cseréjére. 

 

1.4. A tanév helyi rendje: 

 

A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31- ig tart. A szorgalmi 

idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be.  

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó 

értekezleten, ami a munkatervben kerül rögzítésre. 
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      A tantestület dönt: 

- a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól (házirend, pedagógiai 

program) 

-az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, időpontjáról és a tanítás 

nélküli munkanapok időpontjáról, programjáról 

- tanórán kívüli foglalkozások formáiról 

- nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról 

- az éves munkaterv jóváhagyásáról 

- a munkaközösség-vezetők újraválasztásáról. 

 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az 

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

pedig a szülőkkel. 

Az intézmény házirendjét ki kell tenni az intézményegységek épületének a bejáratánál az 

előcsarnokban elhelyezett faliújságra. 

 

 

 

1.5. Az intézmény általános rendje, nyitva tartása: 

            (A sport telephelyek működési rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza) 

 

Az intézményegységek nyitva tartása az első tanórától az utolsó foglalkozás végéig tart. 

A fenti időponttól való eltérést az intézményvezető engedélyezheti, eseti kérelmek 

alapján.  

A tanulók és nevelők kötelesek a tanóra előtt 15 perccel megérkezni az 

intézményegységbe. A tanítási órák rendjét kiemelten kell óvni.  

Az intézményegységek tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. A 

közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére – 

vagyonbiztonsági okok miatt – napközben az ügyeletes kíséretével történik az 

intézményegységek látogatása. Kivételt képeznek a rendezvények, az ünnepélyek 

látogatói, valamint 11 és 14 óra között az intézményegységben étkező személyek. 

 

A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük vagy az igazgatóhelyettes vagy az 

intézményegység vezetők írásos engedélyével hagyhatják el az intézményegységek 

épületét. Az intézményegységben tartózkodás további rendjét az intézményi 

rendszabályok (házirend) határozzák meg.  

A tanulók az intézményegységek létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat 

az intézményegységekben.   

A tanítási időn kívüli foglalkozásokon való részvételről a szülő a tanuló tájékoztató 

füzetében történő bejegyzéssel informálja az osztályfőnököt, amit az osztályfőnök 

indokolt esetben korlátozhat. 

 

1.5.1. A tanítási órák rendje: 

 

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

pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik.  

Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási óra megtartása után szervezhetők.  
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A tanítási órák időtartama 45 perc, kezdetét és végét csengő jelzi. Az első tanítási óra 8 

órakor kezdődik. 

A tanítási órák és foglalkozások rendjét és idejét – a munkaközösség-vezetők javaslata 

alapján – a munkaterv rögzíti. 

A tanítási órák látogatására intézményvezetői engedély nélkül csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt.  

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

intézményvezető tehet. (A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre 

engedélyezett időpontban és módon történhetnek.) 

 

1.5.2. Óraközi szünetek rendje: 

 

Az óraközi szünetek időtartama: 10, 15, 10, 10, 5 perc a házirendben feltüntetett 

csengetési rend szerint. 

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

töltsék, vigyázva a saját és társaik testi épségére! Az óraközi szünet tartama nem 

rövidíthető. 

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

 

 

1.5.3. A tanulók munkarendje: 

 

Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint az 

intézmény belső rendjének, életének részletes szabályozását. 

A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti rend 

megszervezése az arra kijelölt felelős nevelő feladata.) 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak szerint, 

egyetértésével. 

 

Tanulók hiányzása és távolmaradási engedélye, igazolt és igazolatlan hiányzások a 

házirendben leírtak szerint. 

 

1.5.4. A délutáni foglalkozások rendje: 

 

Az intézményben az alábbi egyéb foglalkozási formák vannak: 

 művészeti képzés, 

 napközis foglalkozások,  

 szakkörök,  

 önképzőkörök,  

 énekkar,  

 diák sportkör,  

 tanfolyam,  

 képességfejlesztő és felzárkóztató foglakozás,  

 tanulmányi- és sportversenyek,  

 kulturális rendezvények,  

 iskolai tehetséggondozás, 

 könyvtárlátogatás,  
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A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettes, az 

intézményegység-vezetők rögzítik a művészeti órarendben és a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. 

 

a) A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendje a házirendben 

rögzítve van. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak szülői kérelemre, a tájékoztató 

füzetbe történt beírás alapján lehetséges, a napközis nevelő engedélyével. 

 

b) A szakkörök szervezése a tanulók érdeklődésének függvényében - a 

tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével - a munkaközösség-vezetők 

javaslata alapján történik. 

A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a 

tájékoztatófüzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 

aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

A szakkörök vezetőit az intézményvezető bízza meg.  

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján kerülnek megtartásra, és 

azokról, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

A szakkörök térítésmentesek. 

 

c) Az önképzőkörök a művészetek, a természettudományok és a technika területén 

teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári 

irányítás melletti tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő tevékenységére. 

Az önképzőköröket az intézmény a tanulók érdeklősétől függően indítja, 

kimagasló felkészültségű pedagógusok vezetésével. 

 

d) Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az 

énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az 

énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől 

kérheti. 

 

e) A tanfolyamok a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának 

függvényében kerülnek megszervezésre. A tanfolyamokon való részvételt a szülő 

írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért havonta 

térítési díj fizetendő. 

 

f) A képességfejlesztés célja az alapképességek fejlesztése, és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A képességfejlesztés órarendbe illesztett 

időpontban az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történik. 

A képességfejlesztés differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész 

osztályra kötelező jelleggel, tantárgyanként legfeljebb heti egy órában történhet. 

A heti óraszám ugyanazon osztályban heti 3 óránál többre nem emelhető. 

A képességfejlesztés ingyenes. 

 

g) A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

alapján lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési és az országos 

meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 
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h) Az iskolai könyvtárak a nyitvatartási időben, valamint a tanórákon a tanulók 

rendelkezésére állnak Használatáról a házirend intézkedik. 

 

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

együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Megfelelő létszámú 

foglalkozáshoz tantermet biztosít, az intézmény tanítási rendjéhez igazodva. A 

fiatalok hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató 

végzi. 

 

1.5.5. Iskolai könyvtárszabályzat 

  

- Az intézményegységekben lévő iskolai könyvtárakat a tanulók a szervezett 

könyvtári órákon és a kölcsönzési időben használhatják. 

- A nyitvatartási idő intézményegységenként szabályozott, nyilvános helyen 

megtekinthető (Lásd: faliújság) 

- A könyvtárakat a tanulók délelőtt és délután is használhatják. 

- A tankönyvek kölcsönzésénél az intézményegységek könyvkölcsönzési 

előírásai az irányadóak. A kikölcsönzött irodalmi művekért a tanulók 

kártérítési kötelezettséggel tartoznak.  

A gyűjtőköri szabályzatot Lásd: 2.sz. melléklet 

      Tankönyvellátási szabályzat Lásd: 3.sz. melléklet 

 

 

1.5.6. Mindennapi testedzés 

 

A gyermekek egészsége érdekében minden nap biztosítani kell a testmozgást, ami az 

intézményben az alábbiak szerint történik: 

Az iskolai sportkörök tevékenységüket 14-18 óra között végezhetik. 

- A tanulók érdeklődésüknek megfelelően a szülő hozzájárulásával valamennyi 

sportkör edzéseit látogathatják. 

- Az igényfelmérés után törekedni kell arra, hogy 20-25 gyereknél több egy csoport 

foglalkozásait egyszerre ne látogassa. 

- A gyermekek érdekében egyes sportágak esetén (pl.: sí, korcsolya) szorgalmazni kell 

a szombati vagy vasárnapi napon végzendő testmozgást. 

 

 

1.5.7. Ünnepélyek, hagyományőrző tevékenységek: 

 

Esze Tamás Tagintézmény 

Október:                                    Esze hét rendezvénysorozat 

                                                  Megemlékezés iskolánk névadójáról Esze Tamásról 

                                                  Halloween party 

November:                                Megemlékezés a Hősök temetőjében 

December:                                Mikuli buli 

                                                  Karácsonyi ünnepély 

Február:                                     Farsang 

                                              Nyílt tanítási nap   

                                                  Bemutatkoznak tanulóink:  Zenés, irodalmi összeállítás                                                  

                                                         

Március:                        Tavaszváró 
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Április:                         Költészet napja 

Május:                         Anyák napja 

                       Madarak és fák napja 

Június:                         Búcsú végzős tanítványainktól és szüleiktől 

 

Színházlátogatások, rendhagyó irodalmi órák szervezése. 

Gyermekek rajzaikból, munkáikból alkotásaikból kiállítások szervezése. 
 

Jókai Mór Tagintézmény 

 

Október 1.   A zene világnapja 

Január 22.   A Magyar Kultúra Napja 

Március 22.              A víz napja, a tavasz első napja 

Április 11.   A költészet napja 

Április 22.               A Föld napja 

Május 1.    A munkavállalók szolidaritási napja 

Május első vasárnapja             Anyák napja 

Május 10.    Madarak és fák napja 

Június               Pedagógusnap – Gyermeknap – Kerti Party 

Egyéb programok                     Hangverseny bérletsorozat 

                                                  Színházlátogatás kéthavonta 

                                                  Mozi látogatás havonta 

                                                  Alapítványi bál 

 

 

 Lőrincze Lajos Általános Iskola (tagintézmény) 

 

Rendezvények és megemlékezések: 

                   Névadó ünnepély 

                   Karácsonyi ünnepély 

Március 22.                 Víz világnapja 

Április 7.      Egészségügyi világnap 

Április 11.                 Költészet napja 

Április 22.                 Föld napja 

Május eleje     Anyák napja 

Május 8.      Nemzetközi Vöröskeresztes Nap 

Május 10.     Madarak és fák napja 

Május vége     Gyermeknap 

Június 5.      Környezetvédelmi világnap 

 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola (székhely intézmény) 

 

 Az iskola évkönyvet vezet, amely tartalmazza a tanév jelentős eseményeit és az 

iskolával jogviszonyban álló pedagógusok, tanulók névsorát.  

   Minden tanévben iskolai ünnepség van: karácsonykor és gyermeknapon. 

 

 Iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvénye az alábbiak: 

o Farsang 

o Házi sportversenyek / téli, nyári / 

o Házi tanulmányi versenyek 
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o Házi irodalmi vetélkedők 

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

az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának 

joga és kötelessége 

 A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 A hagyományápolás a külsőségekben is megnyilvánul: ünnepi viselet a fehér felső 

és fekete alsó. 

 Évente gála vagy sportbemutató szervezésére kerül sor, valamint a farsangi 

időszakban már hagyománnyá vált az alapítványi bál, ami a szülők és 

hozzátartozók meghívásával történik. 

 A tanulóknak lehetőségük van az iskolai faliújság szerkesztésére. 

 

Megjegyzés: a székhely intézményben és minden tagintézményben a következő 

ünnepek kerülnek megrendezésre: 

Október 6.  Megemlékezés az 1848. okt. 6-án Aradon kivégzett vértanúkról 

Október 23. Köztársaság kikiáltásának évfordulója, 1956. októberi forradalom 

Március 15. Megemlékezés az 1848-as szabadságharc hőseiről 

 

Tanévnyitó, tanévzáró, a 8. osztályos tanulók  ballagása. 

 

1.5.8. Vallásgyakorlás biztosítása 

 

Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak – az intézmény nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az órákat a délelőtti órarend 

keretében az erkölcstan órák ideje alatt biztosítja az iskola. 

 

1.5.9. Egészségügyi feladatellátás biztosítása 

 

- az intézményegységek területén és környékén a szeszes ital fogyasztása, a 

dohányzás és bármiféle drog használata TILOS! 

- A tanulók az óraközi szünetekben, ha jó idő van, az udvaron tartózkodnak. Az 

udvari felügyeletet az ügyeletes tanárok látják el.  

- A napközis és iskolaotthonos oktatásban részesülő tanulók szabadidejük nagy 

részét lehetőség szerint szintén szabad levegőn töltsék. 

- Az intézményi konyhákon biztosított változatos étrend jelentősen hozzájárul az 

egészséges étkezési szokások kialakításához, megtartásához.  

Célok: A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása       

Korszerű ismeretek és azok gyakorlásához szükséges jártasságok és készségek                    

kialakítása, az egészség védelme érdekében 

Az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot közötti összefüggés 

felismertetése 

- Az önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása 

- A tudatformálás erősítése 

- Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése 
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- Káros szenvedélyek elleni küzdelem 

Feladatok: 

- A tanulóifjúság számára biztosítani az egészséges fejlődés feltételeit 1-8. 

osztályokban 

- A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismeretek átadása 

- Minden tanuló kell, hogy ismerje, és betartsa, valamint betartassa a 

munkabiztonsági szabályzat, tűzvédelmi utasítás, bomba- és tűzriadó terv reá 

vonatkozó rendelkezéseit 

- Tanulók, dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálata 

- Egészséges táplálkozásra nevelés 

- Dohányzás megelőzése, drogprevenció 

- Mindennapos testmozgás biztosítása 

- Járványos betegségek megelőzése 

- Egészséget támogató környezet kialakítása 

 

1.6. Reklámtevékenység gyakorlása az intézményben 

 

Az intézményben reklámtevékenységet csak a törvény által szabályozott formában szabad 

végezni. 

Szigorúan tiltott a politikai pártok és az egészségre káros termékek (szeszes ital, dohány 

árú stb.) népszerűsítése. 

A reklámtevékenység nem zavarhatja a mindennapi tanulási tevékenységet, nem 

akadályozhatja és befolyásolhatja a tanulókat és a nevelőket a pedagógiai munkában. 

Az intézményben reklámfelirat, tábla elhelyezése csak a szülői szervezet értesítése után 

helyezhető el. 

 

1.7. Balesetvédelem 

 

- Az intézményegységekhez sportudvar tartozik, ahol a tanulók kötelesek a saját 

és mások testi épségének védelmében viselkedni. 

- A tanulók csak felügyelettel tartózkodhatnak az udvaron. 

- Sáros időben a bitumennel fedett területen játszhatnak. 

- Havas időszakban a hógolyózás komoly veszélyforrás, ezáltal nem javasolt. 

- A korcsolyapályán a tanuló csak nevelői engedéllyel és felügyelettel 

tartózkodhat. 

- A tanulók becsengetéskor az osztálytermek előtt a hetes felügyeletével sorban 

állva, csendben várják a nevelőt, az osztálytermekbe csak a nevelő kíséretével 

mehetnek be. 

- A portákon az ügyeletet mindig két tanuló látja el, az ügyeletesek munkáját a 

többi tanuló nem zavarhatja. 

- Az ablakokból kihajolni, oda kiülni, bármilyen tárgyat kidobni szigorúan 

TILOS! 

- Az intézményegységek épületébe – a szakórán szükséges eszközökön kívül – 

szúró-, vágóeszközt vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat behozni 

tilos. 

- Petárdát behozni, vagy tanulónak magánál tartani tilos, rendőrségi intézkedést 

von maga után. 
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1.8. Rendkívüli események, tűzriadó, bombariadó 

 

Bombariadó, tűzriadó esetén megteendő intézkedések: 

- az intézményben bombariadót, tűzriadót az intézmény vezetője, helyettese 

vagy tagintézmény vezető rendelhet el. 

- A tudomásszerzést követően minden alkalommal haladéktalanul közölni kell 

az intézményvezetővel, tagintézmény- vezetővel a bombával való fenyegetést 

- A bombariadó, tűzriadó elrendelése az intézményegységek csengőjén 

keresztül, szaggatott csengőszóval történik. 

- Az elrendeléssel egy időben értesíteni kell a rendőrség nyomozói csoportját, 

hogy minél hamarabb kezdjék meg az iskola helységeinek az átvizsgálását. 

- Az elrendeléssel egy időben gondoskodni kell arról, hogy az iskola minden 

kijárata nyitva legyen. 

 

A bombariadó, tűzriadó lebonyolítása, a nevelőkre vonatkozó utasítások: 

- A riasztó csengőszóra a nevelők kötelesek a tanulókat a lehető leghamarabb 

fegyelmezetten sorakoztatni, és az osztálynaplóval együtt rendezett sorokban, 

gyorsan elhagyni az épületet. 

- Az épület elhagyása után további intézkedésig minden nevelő köteles a 

tanulókkal maradni, rájuk – az egészségükre figyelemmel – felügyelni.  

- Gyereket minden esetben csak szülővel engedhetnek el. 

- Az épületbe csak a rendőrség engedélyezése után lehet ismét visszatérni. 

 

1.9. A fegyelmi és kártérítési felelősség 

1.9.1. A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, 

kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi 

eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő 

megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett 

eredményre. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

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

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére 

az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje 

alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a 
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fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem 

orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni. 

1.9.2. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai 

feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető 

felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő 

fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt 

működő intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az 

egyeztetés levezetésére. 

1.9.3. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, 

ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a 

tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható 

kötelességszegő magatartást. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a 

tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem 

lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a 

független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. 

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem 

lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában 

a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

 A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást 

érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 

időtartamra felfüggesztheti. 

1.9.4. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a 

fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is 

meg lehet tartani, ha a szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt 

szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, 

hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be 

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

üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási 

indítvánnyal élhessen. 

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

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, 

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az 
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elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő 

kéri. 

1.9.5. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, 

a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

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

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

tanuló mellett szól. 

1.9.6. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A 

kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy 

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

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

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

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás 

fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi 

büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

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

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

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

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

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

vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

1.9.7. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat 

be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani 

a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi 

iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó 

véleményével ellátva. 

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

tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló 

által elkövetett kötelességszegés érintett. 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt 

vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

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

kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett 
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kizárási ok esetén az iskola igazgatója egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok 

fennállását. 

1.9.9. Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

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

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

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

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

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

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 

 

 

V. SZERVEZÉSI DOKUMENTUMOK 
 

       1.1. A tantárgyfelosztás, a feladat ellátási terv készítése, tartalma 

A munkaidő heti 40 óra, amely magában foglalja  

- a tanítási órák szakszerű megtartását,  

- az iskolában elvégzendő egyéb, a munkaköri leírásban részletezett feladatokat,   

- az iskolán kívül ellátott tanítással és az iskolai munkával összefüggő feladatokat. 

 

A pedagógusok munkabeosztását az intézményvezető határozza meg, az 

intézményegység-vezetők készítette javaslat alapján.  

A feladat ellátási tervben hetente kell meghatározni napi bontásban: 

- a tanítási órák megtartását,  

- az iskolában eltöltendő időt, az iskolában elvégzendő feladatokkal együtt,   

- az iskolán kívül végzendő feladatokat. 

 

 1.2. Jegyzőkönyv 

 Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási 

intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény 

működésére, a gyermekekre, a tanulókra. vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó 

kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv 

készítését rendkívüli esemény indokolja, vagy elkészítését a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője elrendelte.  

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők 

felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így 

különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv 

készítőjének aláírását.  

 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő 

alkalmazott írja alá 

Adatkezelési szabályzat Lásd: 4.sz.melléklet 

 

 

VI. A DOLGOZÓK MUNKARENDJE 
 

1.1 A vezetők munkarendje: 
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Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell a munkahelyen tartózkodni! 

Ezért az intézményvezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető 

feladatait. 

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ vezetői helyettesítési rendje jelöli 

ki az ügyeletes vezető személyt. 

 

1.2 Az alkalmazottak általános munkarendje: 

 

A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. §-a, az alkalmazási 

feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. § és 17. §-a, a pedagógusok jogait és 

kötelességeit a törvény 19. §-a rögzíti. 

A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a 

Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel. 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az 

intézmény vezetője állapítja meg. A munkaköri leírásokat a vezető helyettese készíti el, 

és az intézményvezető hagyja jóvá. 

A vezető helyettese tesz javaslatot, az intézményegység-vezetők bevonásával - a 

törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével – a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat és a házirendet az intézményben! Az ezzel kapcsolatos 

képzés az intézmény megbízott munkatársának a feladata minden tanév elején. 

 

1.3 A pedagógusok munkarendje: 

 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelő-

oktató munkával, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményegység- vezetők dolgozzák ki, az intézményvezető jóváhagyásával.  

A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni!  

A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel korábban kell 

érkeznie. 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy a feladatellátásról 

helyettesítéssel gondoskodni lehessen!  

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra megkezdése előtt a lehető 

legrövidebb időn belül jelezni kell az intézményvezető helyettesnek, intézményegység-

vezetőnek.  

Az „anyanapok” igénybevételére csak írásos kérelem engedélyezése után kerülhet sor. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén – 

lehetőség szerint – szakszerűen kell helyettesíteni. Ennek érdekében a tanmeneteket az 

intézményegységek tanári szobájában kell tartani, és a helyettesítendő anyagot meg kell 

jelölni! 

 

1.3.1 A pedagógusok felügyeleti rendszere: 

 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat 

követelményeit, - fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek, tanulók 
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esetében. A fiatalok biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű, kiemelt 

feladat. 

A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a fiatalok folyamatos, az 

egész nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! Az intézmény 

tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. A beosztásért a 

vezető helyettes és az ügyeletvezető pedagógus a felelős. 

A felügyeletre beosztott pedagógus és a hiányzó ügyeletest helyettesítő pedagógus felelős 

az ügyeleti területen a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Konkrét 

feladataikat az ügyelet rend tartalmazza. 

Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni időszakokra a házirendben 

megfogalmazottak szerint. 

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a 

tanórát (foglalkozást) tartó pedagógus felügyel. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a gyermekfelügyeletet az 

ügyeletes pedagógusok és ügyeletes diákok látják el az ügyeleti rend beosztása szerint. 

Tanítás nélküli munkanapokon akkor biztosított a gyermekfelügyelet, ha azt a szülők 

kérik.  

Az ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, melynek szabályai a 

házirendben találhatók. 

 

1.4 Az alkalmazottak speciális munkarendje: 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét. – a vonatkozó 

jogszabályok betartásával – a intézményvezető- helyettes, az intézményegység- vezető, 

tagintézmény-vezető állapítja meg, az intézményvezető jóváhagyásával. 

Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a 

feladatok zökkenőmentes ellátását. 

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az intézményvezető-helyettest, illetve a 

tagintézmény-vezetőt, intézményegység-vezetőt.  

A távollévők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga 

feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a 

feladatok szükséges szakértelemmel való ellátását! 

 

 

1.5 A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei: 

 

Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 

összeállításának alapelvei: 

 

 a dolgozók egyenletes terhelése, 

 az intézmény zavartalan feladatellátása, 

 a rátermettség és alkalmasság, 

 a szükséges szakmai felkészültség. 

 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, 

pedagógusok kötelező óraszám feletti tanítása, munkatervi feladat ellátása,) az 

intézményvezető adja, figyelemmel az intézményvezető-helyettes és az intézményegység-
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vezetők javaslataira.  Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezetők  

esetenként jogosultak rövidebb távú, vagy alkalmankénti kijelölésekre. 

 

 

 

VII. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK 
 

1.1 Alkalmazotti jogok: 

 

A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a munka 

törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végző 

pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve 

segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló 

közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési 

jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az 

írásos javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  

 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy 

rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel 

ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 

amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 

felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50%+1 

fő) alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenléténél határozatképes. 

 

1.2 A kapcsolattartás formái: 

 

Az intézmény közösségeit az intézményvezető fogja össze. 

A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban 

szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás különböző formái: 

 

 közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, 

 nyilvános fórumok, intézményi gyűlések, 

 bizottsági ülések, 

 eseti megbeszélések 

 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 

nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 

egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell 

hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
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A teljes alkalmazotti gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

 

1.3. Nevelőtestületi feladatok és jogok 

   

1.3.1 A nevelőtestület tagjai: 

 

A nevelőtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai program 

céljait és feladatait: az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú nevelését és 

oktatását. 

 

A nevelőtestület tagjai: 

 

 a pedagógusok, 

 a pedagógiai munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottak. 

 

1.3.2 A nevelőtestületi feladatok: 

 

A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség 

gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a 

következők: 

 

 a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, 

 a tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása, 

 a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és 

minősítése, 

 a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és 

jogaik érvényre juttatása, 

 a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés biztosítása, 

 a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, 

 a szervezett minőségfejlesztési program végrehajtása, 

 a tanév munkatervének elkészítése, 

 átfogó értékelések és beszámolók készítése, 

 a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak 

betartása, 

 a létesítmények és a környezet rendben tartása, védelme, 

 

1.3.3 A nevelőtestületi jogkör: 

 

A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt 

érintő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez.  

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 

 a pedagógiai program elfogadása és módosítása, 
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 az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, 

 környezeti- egészségnevelési program elfogadása, 

 a minőségfejlesztési program elfogadása, 

 a tanév munkatervének elfogadása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának 

megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

 saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, 

 az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

informatikai eszközöket,  

 

 

A nevelő testület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb 

évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati 

joggal. 

 

 

1.3.4 Nevelőtestületi értekezletek, határozatok: 

 

A nevelőtestület feladatainak ellátására számos értekezletet tart. Az értekezletek egy 

részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az 

egyetértési jogot gyakorlók (iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat, stb.) 

képviselőjét meg kell hívni.  

 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

 

 alakuló értekezlet 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi és tanév végi osztályozó értekezlet, 

 őszi nevelési értekezlet, 

 félévi értekezlet 

 tavaszi nevelési értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a 

közalkalmazotti tanács és az intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja. 

Rendkívüli nevelői értekezlet összehívásáról minden esetben tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai 

közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt személy 

vezeti, melyet tisztázás után az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a 2 hitelesítő ír 

alá. A döntéseket, határozatokat az értekezleti jegyzőkönyvtől elkülönítve is ki kell 

gyűjteni. 
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1.4 Szakmai munkaközösségek: 

 

1.4.1 Munkaközösségi célok és feladatok: 

 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, 

annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak 

létre.  

A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség hozható létre. 

 

A munkaközösség feladatai: 

 

 fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 

 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai 

előirányzatainak felhasználására, 

 szervezi a pedagógusok továbbképzését, 

 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 egységessé teszi az intézményi követelményrendszert, 

 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

 összeállítja a különbözeti-, osztályozó-, javító-, évfolyam-, vizsgák stb. feladatait és 

tételsorait, 

 kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, 

 javasolja az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, 

évfolyamok, csoportok szerint) 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, 

 

1.4.2 Az intézmény szakmai munkaközösségei: 

 

-magyar - történelem munkaközösség 

-matematika – fizika - kémia munkaközösség 

-idegen nyelvi munkaközösség 

-testnevelés munkaközösség 

-művészetek munkaközösség 

-alsó tagozatos reál munkaközösség 

-alsó tagozatos humán munkaközösség  

-napközis, szabadidős munkaközösség 

-földrajz-biológia munkaközösség 

-informatika-technika munkaközösség 

 

1.4.3 Munkaközösség vezetők feladatai, jogai: 

 

A szakmai munkaközösség tagjai tanévenként saját szakmai tevékenységük irányítására, 

koordinálására kimagasló felkészültségű és jól szervező munkaközösség vezetőt 

választanak.  

A munkaközösség vezetőt az intézményvezető bízza meg feladatainak ellátásával, a 

munkaközösség tagjainak véleményének figyelembe vételével, aki tevékenységéért 

havonta fizetendő pótlékban részesül. 
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A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé, és az iskolán kívül.  

Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, tájékoztatja 

őket az értekezletek szakmai napirendi pontjairól. 

 

A munkaközösség vezető feladatai: 

 

 irányítja és felelős a munkaközösség tevékenységéért, 

 értekezletet hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, 

 összeállítja a pedagógiai program alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, 

 ellenőrzi a munkaközösség tagjainak munkáját,  

 beszámol a tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

 

 bírálja és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok 

tantervhez igazodó tanmeneteit, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti 

előrehaladást és az eredményességet, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezetők felé, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, 

 

 

VIII. A MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 

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

 

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

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint 

előírt) működését,  

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát,  

 az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről,  

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.  

 

1.2 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:  

 

                   intézményvezető,  

          intézményvezető-helyettes, 

          intézményegység-vezetők, 

          munkaközösség-vezetők, 

          megbízott nevelők.  

Az intézményvezető – általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrizési feladat elvégzésére kijelölni.  
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1.3 Az ellenőrzés folyamatos feladatai 

 

1.) Általános szempontok 

- tanulói házirend betartatása a tanulókkal 

- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása és adminisztrációja 

- a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése 

- a tanulói étkeztetés kulturáltsága, fegyelme 

- az épületek és udvarok általános tisztasága, rendje 

- vagyonbiztonság ellenőrzése. 

 

2.) Minden dolgozóra vonatkozóan 

- munkafegyelem megtartása 

- a munkakörhöz tartozó feladatok elvégzése és annak színvonala 

 

3.) Pedagógusokra vonatkozóan 

- Szakmai munka színvonala 

- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

- megfelelő tanulásirányítási formák alkalmazása (didaktikai feladatokhoz 

illeszkedő módszerek) 

- foglalkozások előkészítettsége – előzetes felkészülés 

- foglalkozások hatékonysága 

- szemléltetés, szervezési formák 

- motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke 

- a tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján 

- a nevelő munkája, megnyilvánulása, kapcsolata a tanulókkal 

 

- Munkafegyelem 

- a munkaköri kötelességek teljesítése 

- a tanítási órák pontos kezdése, pontos befejezése 

- az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása 

- a tanári adminisztrációs fegyelem betartása 

 (napló bevezetés, osztályzatok beírása, törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző 

vezetés, tanulói mulasztások igazolása, határidők, formai követelmények, 

külalak, pontosság) 

                   -       a különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása 

         a rábízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága és pedagógiailag 

szakszerű, ízléses dekoráltsága, figyelemmel a folyosóra is.  

- kapcsolattartás a szülőkkel 

 

4.) Ügyviteli dolgozókra vonatkozóan 

- közalkalmazotti nyilvántartás vezetése 

- tanulói nyilvántartás vezetése 

- irattári rend 

- analitikus nyilvántartás vezetése 

- leltár előkészítése, értékelése 

 

5.) Takarítókra, karbantartóra vonatkozóan 

         az épületek tisztasága 

         a takarítók saját területének ellenőrzése, a tisztaság számon  kérhetőségéért       

az épületek, a berendezések állapotának megóvása 
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munkaidő kihasználása 

épületek előtti járdák tisztasága 

udvarok, pályák tisztasága 

karbantartási, javítási munkák minősége 

 

(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola Minőségirányítási programja tartalmazza.)  

A belső ellenőrzés képezi az intézményi értékelés és a minőségbiztosítás alapját. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

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

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

 

IX. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

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

szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztatófüzeten keresztül 

írásban) tájékoztatják. 

- A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az 

aktuális feladatokról az intézményvezető, a tagintézmények vezetői és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

Az intézményvezető legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten részt vesz, az 

osztályfőnökök rendszeresen tartják az osztályok szülői értekezleteit. 

 

                 A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

     Családlátogatás: 

            Feladata:  

- A gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében. Egyre nagyobb szerepet 

játszik a családdal való kapcsolat a nevelő-oktató munkában a tanuló 

személyiségének, munkafegyelmének fejlesztése szempontjából. 

- 1.és 5. osztályban kötelező az első negyedévben, egyébként szükség szerint. 

 

      Szülői értekezlet: 

            Feladata: 
                          A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

- A szülők tájékoztatása: 

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

o az országos és a helyi közoktatás- politika alakulásáról, változásairól, a helyi 

tanterv követelményeiről, 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 
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- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola vezetősége felé 

            Gyakorisága: évente 2-3 alkalommal 

            Fajtái: 

           - leendő elsős szülők tájékoztatása 

            - osztály szülői értekezlet 

            - évfolyam szintű szülői értekezlet (azonos évfolyamba járó tanulók részére) 

            - iskolai szintű szülői értekezlet (valamennyi szülő részére) 

           - pályaválasztási szülői értekezlet (7-8.osztályos, végzős tanulók szüleinek)  

 

     Fogadóóra 

           Feladata: 

- A szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy- 

egy tanuló egyéni fejlesztésének konkrét segítése.(otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás, stb.) 

         Időpontja: minden hónap első hétfőjének délutánja 

                             probléma esetén munkaidőben 8-14 óra között 

 

      Nyílt tanítási nap 
            Feladata:  

- A szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktatómunka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül 

gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

       Írásbeli tájékoztató 

             Feladata:  

- A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. (üzenő füzet, tájékoztató füzet, ellenőrző) 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg.  

 

 

X. KÜLSŐ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 
 

1.1 Külső kapcsolatok célja és módjai: 

 

Az intézmény feladatai ellátása és a gyermekek érdekében rendszeres kapcsolatban van 

más intézményekkel, cégekkel. 

Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás 

stb. indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel. 

A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a társintézmények 

azonos beosztású alkalmazottaival az alábbi módon: 

 

 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 
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 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

1.1.1 Rendszeres külső kapcsolatok: 

 

Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart 

számos szervezettel, nevezetesen a következőkkel: 

 

 a fenntartóval, a közös fenntartású többi intézménnyel, 

 a Városellátó Szervezettel, 

 a gyermekjóléti és tanácsadó szolgálattal, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

 a családsegítő központtal, 

 a Pedagógiai és Szakmai Szolgáltató Központtal, 

 a Kossuth Lajos Művelődési Központtal, 

 a Városi Könyvtárral, 

 a város és a környék középfokú oktatási intézményeivel, 

 a történelmi egyházak szervezeteivel, 

 az intézményt támogató alapítványokkal, 

 nemzetiségi önkormányzatokkal, 

 egyházi és más fenntartású oktató-nevelő intézményekkel, 

 patronáló cégekkel, 

 sportegyesületekkel, 

 egyéb szervezetekkel, hatóságokkal:  

- Rendőrség, 

- Tűzoltóság, 

- Zemplén Televízió, 

- Rádió. 

 

1.2 Idegenek tartózkodása az intézményben: 

 

Idegenek az oktatási intézményben csak intézményvezetői intézményvezető-helyettesi és 

tagintézmény-vezetői engedéllyel tartózkodhatnak. 

Az illetéktelen személyek kiszűrését az épület bejáratának zárva tartásával kell elérni. 

A szülők és tanulók számára biztosítani kell a belépés lehetőségét, amiről a szülőket és 

tanulókat tájékoztatni kell. 

Az idegenek tartózkodását indokolt esetben (bérlet, tanfolyam, előadás, stb.) az intézmény 

vezetősége korlátozhatja. 

Az idegenek belépéséről tájékoztatni szükséges az intézmény (tagintézmény) vezetőjét, fel 

kell jegyezni a belépő nevét és jövetelének célját, valamint az épület elhagyásának időpontját. 

Az intézményvezető kivételes esetekben ettől eltekinthet, ilyen esetek: 

- az iskolai ünnepélyek, 

- tanévnyitó, 

- tanévzáró, 

- farsang, 

- szülői értekezletek 

 

Sátoraljaújhely, 2013. december 15. 
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       Bardi Miklós 

         igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. MELLÉKLETEK: 37-69. oldal 

 

 
1.sz. melléklet 

 

A SPORT INTÉZMÉNYEGYSÉG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

Nyitva tartás: 

 

A tanuszoda: minden nap 6.00 órától 19.00 óráig 

A sportcsarnok: minden nap 8.00 órától 21.00 óráig, alkalmanként igény szerint. 

Az erdei iskola: időszakosan, az igények szerint 

 

 

Működési rend: 

 

- Az uszoda, a sportcsarnok nyitva tartásához alkalmazkodva kell elkészíteni a 

munkaidő-beosztást, ami a tagintézményvezető feladata. 

- Az uszoda, a sportcsarnok dolgozói a munka felvételének akadályoztatása esetén az 

akadályoztatás megjelölésével haladéktalanul kötelesek értesíteni a tagintézmény-

vezetőt. 

- Az uszoda, a sportcsarnok minden dolgozója munkaidőben köteles a munkaköri 

leírásának megfelelő helyen tartózkodni. 

- A munkába érkezést és távozást mindenki köteles a jelenléti íven pontosan vezetni. 

- Az uszoda, a sportcsarnok üzemeltetésével és egyéb, a létesítményt használók 

kéréseivel kapcsolatos ügyekben a dolgozók kötelesek megkeresni a tagintézmény-

vezetőt. 
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- A kivételes karbantartási időszakban minden dolgozó munkájára szükség van, ezért az 

uszoda és a sportcsarnok valamennyi alkalmazottja azon köteles dolgozni, hogy ez az 

időszak a lehető legrövidebb legyen. 

- A dolgozóknak saját felszerelésüket, ruházatukat az alagsorban, illetve az irodában 

lévő öltözőszekrényben kell elhelyezni. 

- Az uszodában sem a földszinti, sem az emeleti helyiségekben semmilyen saját 

eszközt, ruhát egyéb személyes tárgyat nem lehet tartani. 

- Az uszoda épület és a sportcsarnok környékének tisztaságára minden dolgozónak 

ügyelni kell, még akkor is, ha közvetlenül nem tartozik a munkaköri leírásába. 

- Rendezvények lebonyolításánál – akár uszodai vagy sportcsarnokos rendezvény – a 

dolgozók átcsoportosíthatók 

-  A működés során keletkező problémákat a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell 

a tagintézmény-vezetőnek. 

- A folyamatos nyitva tartás miatt az uszodában az ebédidő az úszómesterek 

esetében12
00

 – 13
00

 óra közötti időszak. 

- Az uszoda, a sportcsarnok valamennyi dolgozója kéthavi munkaidőkeretben dolgozik, 

mely időkeret elszámolása kéthavonta történik. 

- A kéthónapos időkeret túlóra óraszámát minden páros hónap végén a dolgozók által 

leadott munkaidőkeret elszámolás alapján a tagintézmény-vezető ellenőrzi és összesíti. 

Az összesítésen jelölni kell az ünnepnapon végzett munkát, az éjszaka végzett munkát, 

a túlórát. 

- A szabadság igénylését egy gazdasági évre ütemezni kell, szerződéses dolgozók 

esetében a szerződés lejártáig. 

 

 

Kapcsolattartás: 

 

Minden hónapban, lehetőleg a hónap elején, az uszodában és a sportcsarnokban dolgozók 

munkaértekezletet tartanak, ahol megbeszélik jobbító ötleteiket, javaslataikat, a felmerülő 

problémákat, a közösen kialakított megoldási módokat. 

 

     Kivételes esetekben a munkaértekezlet hó közben is összehívható. 

           Az értekezletekről minden esetben jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni 

 

           A tagintézmény-vezető tagja az intézmény vezetőségének és az igazgatótanácsnak 

 

Belső ellenőrzés: 

munkafegyelem betartása, 

a munkakörhöz tartozó feladatok elvégzése és annak színvonala. 

Ellenőrzésre jogosultak: 

                        intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

intézményegység-vezető. 

 

Közalkalmazotti jogok: 

 

A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a munka 

törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A sport tagintézmény dolgozói 

az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve segítik. Az intézmény alkalmazotti 



 40 

közösségéhez tartoznak, melynek tagjait és azok képviselőit jogszabályokban 

meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik 

meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló 

közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési 

jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az 

írásos javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  

 

A működés egyéb szabályait Lásd: az SZMSZ-ben 

 

 

Sátoraljaújhely, 2012. december 15. 

 

 

        

 

       Bardi Miklós 

         igazgató 

 

2. sz. melléklet 

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 
1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 

 
1.1. Általános alapelvek 

 
Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes 

arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív értéke, 

használhatósága. 

Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a 

minőségelvűség. 

Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat, 

forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár. 

A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok 

beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak. 

Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen 

dokumentumokat. 

Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy alapját képező 

tudományterület kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse. 

A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források 

jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek 

oktatásában jelentős.  

 

1.1.1. A fő gyűjtőkörbe tartoznak: 

 

- az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, 

kézikönyvei, segédletei, 
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- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges 

ismeretközlő és szépirodalmi források, 

- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen 

ismeretközlő és szépirodalmi dokumentumok, 

- a házi és ajánlott irodalom, 

- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzői művei, 

- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, 

- tanári segédkönyvek, kézikönyvek, 

- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani 

segédanyagok, 

- iskolatörténeti dokumentumok, az iskola kiadványai, az iskola tanárainak és 

nevelőinek szellemi termékei, 

- az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, tervezési és 

oktatási segédletek, kiadványok, 

- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, 

- a könyvtári szakirodalom és segédletek. 

 

 

 

 

1.1.2. A mellék gyűjtőkörbe tartoznak: 

 

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, 

- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.  

 

 

2. Gyűjtőköri leírás 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 

 

- Írásos nyomtatott dokumentumok: 

- Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv/ 

- Periodikumok  /hetilap, folyóirat/ 

- Audiovizuális ismerethordozók 

- Hangzó dokumentumok /magnókazetta, CD-lemez/ 

- Hangos-képes dokumentumok, videofelvétel 

- Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM, 

multimédia CD, interaktív tananyag/ 

- Egyéb dokumentumok /kéziratok, pedagógiai program, oktatócsomagok/ 

 

 

3. A gyűjtemény tartalmi összetétele 

 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, 

szaktudomány irodalmát sem gyűjti. 

Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által 

meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait 

középszinten gyűjti elsősorban. Teljességre törekvően gyűjti a tanított szakmák 
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középszintű szakirodalmát. A felsőszintű szakirodalom beszerzése csak nagyon indokolt 

esetben, erős válogatással, többnyire hiánypótlással történik.  

 
 
4. Az iskolai könyvtár állományrészei 

 

– kézikönyvtár, 

– kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom,  

– kölcsönzési állomány: szépirodalom, 

– pedagógiai gyűjtemény, 

– könyvtári szakirodalom, 

– iskolatörténeti gyűjtemény, 

– időszaki kiadványok gyűjteménye, 

– nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye, /audiovizuális és számítógéppel 

olvasható ismerethordozók/, 

– tankönyvtár, 

– egyéb /zenemű, - hangtár, nyelvi gyűjtemény/.  

Az állomány tartalmi bemutatása 

 

 

 

 
4.1. Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ 

 
A gyűjtés terjedelme Beszerzési 

példány 

A gyűjtés mélysége 

Kis-, közép és nagyméretű alap-, közép- és 

felsőszintű általános lexikonok és általános 

enciklopédiák 

1 teljességre törekvően 

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes 

művelődéstörténet alapszintű és középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói 

1 teljességgel 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák 1 teljességgel 

Egy nyelvű és többnyelvű szótárak, /értelmező 

szótárak, helyesírási szótár, idegen szavak szótára, 

etinológiai, nyelvtörténeti, szinonima szótár, 

tájszótár/ 

A tanított idegen nyelvek nagyszótára, kéziszótára, 

kisszótára 

1 

 

 

 

tanulócsopor

tonként 

mindenkinek 

teljességgel 

 

teljességre törekvően 

 

A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok 

segédkönyvei /szaklexikonok, -enciklopédiák, 

kronológia, határozók, fogalomgyűjtemények, 

középszintű szakirányú segédkönyvek 

1 teljességgel 

 

 

A tantárgyak szaktudományi elméleti és történeti 

összefoglalói középszintű 

1 teljesség igényével 

válogatva 

Munkáltató eszközként használatos művek  

középszintű 

1 válogatva 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag 

kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő művek 

1 teljességgel 
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középszintű 

Az iskola tantervei 1 teljességgel válogatva 

Pályaválasztási útmutatók, felvételi 

követelményeket tartalmazó kiadványok 

1 válogatva 

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához 

felhasználható idegen nyelvű segédletek 

1 teljességgel 

Az iskolának helyet adó település helytörténet, - 

ismereti formái 

1 válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági 

szervezeteivel, névadójával foglalkozó 

dokumentumok 

1 kiemelten teljességgel 

 

 
4.2. Szépirodalom 

 

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, házi 

olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség fejlődését, 

olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással kell gyűjteni az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve. 

 

 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés mélysége 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és 

a magyar irodalom bemutatása 

1 a teljesség igényével 

A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott 

olvasmányok 

5 

tanulónként 

ill. 10 

tanulónként 

1 

kiemelt teljességgel 

A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs 

szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei 

 teljességgel 

A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és 

modern antológiák 

 válogatással 

Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket 

képviselő, de a tananyagban nem szereplő 

klasszikus és kortárs alkotók művei. 

 erős válogatással 

Regényes életrajzok, történelmi regények 

különösen a tananyag mélyebb, élményszerű 

megismeréséhez 

1 erős válogatással 

Az iskolában tanított nyelveken a nyelvtudás 

szintjének megfelelő, könnyebben érthető 

olvasmányok 

 teljességgel válogatva 

 
4.3. Pedagógiai gyűjtemény 

 

- a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok, 

pszichológiai szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak/, 

- egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, 
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- a családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek,  

- tanulás-módszertani munkák, 

- közoktatás-politikai alapdokumentumok 

- a szociológia, oktatásügyi, statisztika, jog és a közigazgatás művei 

- szakstatisztikák, oktatási jogszabályok 

 
4.4. Könyvtári szakirodalom /a könyvtárostanár segédkönyvtára/ 

 

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani 

kiadványok, 

- a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános-, 

pedagógiai-, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék. 

- az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzékek, 

- könyvtárpedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, 

- könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges 

szabványok, táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek,  

 
4.5. Iskolatörténeti gyűjtemény 

 

Elemei: 

- az iskola történetére és életére vonatkozókülönböző dokumentumok iskola 

pedagógiai dokumentumai, 

- az iskola által kiadott évkönyvek 

- az iskola névadójáról szóló források ill. a névadó életműve 

 
4.6. Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek gyűjtemények 

 

Tartalmi csoportjai:  

- a tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok, 

ismeretterjesztő, irodalmi folyóiratok, számítástechnikai folyóiratok,  

- nyelvtanuláshoz szükséges idegen nyelvű folyóiratok, 

- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok, 

- pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, 

- könyvtári, könyvtárpedagógiai szaksajtó, 

- évkönyvek. 

 

4.7. Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

 

A tantárgyi programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból válogatva. A 

tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú, 

közérdekű tájékozódást segítő anyagok gyűjteménye. 

 

Főbb elemei: 

- a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a tantervek által 

meghatározott videofilmek, CD-lemezek, multimédia CD-K, számítógépes 

programok, oktatócsomagok, interaktív tananyagok. 

 

4.8. Tankönyvtár 
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A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási feladat miatt 

a könyvekre vonatkozó szabályok érvényesek.    

 

Sátoraljaújhely, 2012. december 15. 

 

 

        

 

       Bardi Miklós 

         igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. melléklet 

 

 TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYOZAT 
 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás 

megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata: 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a 

- közoktatási intézményre, 

- az iskola tanulóira,  

- az iskola pedagógusaira, más alkalmazottaira, 

- az iskola tanulóinak szüleire, 

- a tankönyvellátásban részt vevő kiadóra, forgalmazóra. 

 

 

I. rész 

A tankönyvmegrendelés előkészítése, a tankönyvtámogatás 

 

1. Az alkalmazandó tankönyvek kiválasztása 

 

1.1. Az iskolaigazgató feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban: 

Az iskolaigazgató, illetve az intézményegység vezetők és az általuk megbízott személyek 

feladata, hogy a pedagógusok számára hozzáférhetővé tegyék a tankönyvjegyzéket, valamint 

a tankönyvnek nyilvánított egyéb könyveket, segédleteket.  

Az iskolaigazgató biztosítja, hogy a pedagógusok az intézményben igénybe vehessék az 

Internetet, a tankönyvkínálat megismerése céljából. 

 



 46 

1.2. A pedagógusok feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban: 

A pedagógusok a rendelkezésükre bocsátott tankönyvjegyzék alapján kiválasztják 

tantárgyanként az alkalmazandó tankönyveket, egyéb segédleteket, az alábbiak figyelembe 

vételével: 

 - szakmai, valamint 

 - anyagi, költségvetési szempontok, 

- annak mérlegelése, hogy adott tankönyv egy tanéven belül nem változtatható meg. 

 

Szakmai szempontok  

A pedagógus joga és egyben kötelessége, hogy az oktatási intézmény nevelési programjához, 

valamint a helyi tantervhez igazodva tegyen javaslatot az alkalmazandó tankönyvekre. 

Amennyiben egy tantárgyat több pedagógus is tanít, akkor a pedagógusok által létrehozott 

szakmai munkaközösség határozza meg, mely tankönyvek kerülnek alkalmazásra. 

 

Anyagi, költségvetési szempontok  

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A 

pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – felszerelés beszerzését kérheti a 

tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, 

illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg 

minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

 

 

A választott tankönyv tanéven belül nem lecserélhető 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha az a szülők fizetési 

kötelezettségével jár. 

A pedagógus az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a szakmai 

munkaközösséget. 

 

1.3. A szakmai munkaközösségek feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

A szakmai munkaközösség feladata, hogy -az adott tantárgyat tanító pedagógusok véleményét 

figyelembe véve- meghatározza az alkalmazandó tankönyvek, segédletek körét.  

A szakmai munkaközösségnek is figyelembe kell vennie az anyagi, költségvetési 

szempontokat. 

 

2. A tankönyvrendelés előkészítése 

 

2.1.Az iskolaigazgató, illetve az intézményegységek vezetői a tankönyvrendelés előkészítése  

során a következő feladatokat végzik: 

 - összegyűjtik a tankönyvhasználatra vonatkozó javaslatokat,  

 - összeállítják a javasolt tankönyvcsomagokat  

 

2.2. Tankönyvcsomagok összeállítása 

A javaslatok alapján az igazgató által megbízott személy tervezetet készít évfolyamonként, 

illetve indokolt esetben – ha a helyi tanterv alapján eltérő tantárgyak oktatása folyik – 

évfolyamokon, illetve osztályokon belüli csoportonként arról, hogy milyen tankönyvek, 

segédletek kerülnek alkalmazásra. 

A tervezetben feltüntetésre kerülnek a tankönyvek, segédanyagok 

 - azonosító adatai (száma, neve) 



 47 

 - fogyasztói ára, valamint 

 - utalás arra, hogy szerepel a tankönyvjegyzéken, vagy várható, hogy szerepelni fog. 

A tervezet alapján elkészül a költségkalkuláció. 

 

3. A kedvezményekre vonatkozó igények felmérése 

 

Az iskolaigazgató a tankönyvkedvezmények felmérésével az intézményegységek vezetőit 

bízza meg. 

A felelősök megszervezik a tanulók, illetve a szülők tankönyvcsomagokról való 

tájékoztatását. 

A tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy az érdekeltektől az iskola részére visszaérkezzen 

a szükséges információ, vagyis tudottá váljon, hogy a tanuló számára összeállított 

tankönyvcsomagból a tanuló (szülő)  

 - mely könyveket kívánja megvásárolni, 

 - mely könyveket kívánja használt könyvként megvásárolni, illetve 

 - mely könyveket kívánj majd kölcsönözni, 

            - mely könyvekre nem tart igényt, mivel rendelkezik vele.  

 

 A felelősöknek a tájékoztatás mellett gondoskodni kell arról is, hogy a tanulók, illetve a 

szüleik teljes körű információt kapjanak a tankönyvkedvezmények rendszeréről is. 

 

A tankönyvkedvezmények iránti igények felmérése: 

- miden év november 15-e határidőig történik azoknál a tanulóknál, akik a határidő 

előtt 15 nappal az iskola tanulói,  

 - az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a beiratkozás napjáig történik. 

A tankönyvekkel és a tankönyvkedvezményekkel kapcsolatos igények felmérését célszerű 

egyszerre megoldani. 

 

3.1 Az iskolában tanulói jogviszonnyal már rendelkezők tankönyvkedvezmények iránti 

igényének felmérési rendje:  

A tankönyvkedvezményekkel kapcsolatos igénybejelentés időpontja minden év november 15-

e. Az igény bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal a felelősök gondoskodnak arról, hogy 

a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli tájékoztatást kapjon az igény bejelentési 

határidőről, valamint 

- az igénybe vehető normatív kedvezményekről, és a normatív kedvezményen túl is 

igénybe vehető kedvezményekről, ha az iskola állapított meg ilyen kedvezményeket. 

- arról, hogy a kedvezményeket mely formanyomtatványon lehet benyújtani,  

- arról, hogy milyen okmányokat kell bemutatni. 

Az iskola által meghatározott, normatív kedvezményen túli kedvezményekről 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. 

A felelősök gondoskodnak arról, hogy a szükséges formanyomtatványok rendelkezésre 

álljanak, hogy az igénylők a nyomtatványokhoz hozzájussanak. 

A felelősök összegyűjtik a beérkező igényeket. 

 

3.2  Az igények áttekintése alaki és tartalmi szempontból: 

Az igényeket, azok átvételekor ellenőrizni kell alaki és tartalmi szempontból. Hiányos kitöltés 

esetében segíteni kell a kitöltésben. 
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Az igények átvételekor ellenőrizni kell, hogy a szükséges dokumentumokat az igénylő 

bemutatta-e, s az azokon szereplők megfelelnek-e a kedvezményezettség feltételeinek. 

Ha a dokumentumok bemutatásra kerültek, és megfelelőnek bizonyultak, akkor az igénylésen 

az iskolaigazgató, illetve az általa felhatalmazott személyek e tényt rögzítik. 

Azok az igények, melyekhez a dokumentumokat nem mutatták be, vagy azok nem feleltek 

meg a feltételeknek, rögzíteni kell, mint tényt, s azokat tényleges igényként kezelni nem lehet. 

 

4. A kedvezményekre érkezett igények összesítése 

Az igazgató a kedvezményekre érkezett igények összesítésével az intézményegységek 

vezetőit bízza meg. 

A felelősök a kedvezményekre érkezett igényeket először a november 15-i határidőre 

beérkezett igények alapján összesítik. 

 

4.1. A normatív kedvezményre való igény összesítése: 

A normatív kedvezményre való igény összesítése során az összesítést az alábbi rendben kell 

végezni: 

 - osztályok szerinti összesítés,  

 - évfolyamonkénti összesítés. 

 

Az osztályonkénti összesítés – az osztály megnevezésével – tartalmazza: 

           - a tanulók nevét, 

 - lakcímét, 

 - a szülők (gondviselő) 

 - nevét, 

 - lakcímét, 

 - a normatív kedvezményre jogosító feltételt, 

 - a tanuló által igényelt tankönyvcsomag összegét, 

 - összesítést arról, hogy  

            - a kedvezmény hány tanulót érint,  

 - mennyi a kedvezményezett tankönyvcsomagok összértéke. 

 

Az évfolyamonkénti összesítés tartalmazza: 

- az évfolyam megjelöléssel az egyes osztályokra vonatkozó összesített adatokat, azaz 

           - az érintett tanulólétszámot, 

           - az osztályonkénti összesített tankönyvcsomagok értékét, 

           - iskolai szintre összesítve  

           - az érintett tanulólétszámot,  

           - a kedvezménnyel érintett tankönyvcsomagok értékét. 

 

4.2. A normatív kedvezményen túli kedvezményre való igény összesítése, abban az esetben, 

ha az iskola a normatív kedvezményen túl is állapít meg kedvezményt. 

A normatív kedvezményen túli kedvezményekre vonatkozó igény összesítése  az  alábbiak 

szerint:     

 - osztályok szerinti összesítés,  

 - évfolyamonkénti összesítés. 

 

Az osztályonkénti összesítés – az osztály megnevezésével – tartalmazza: 

 - a tanulók 

 - nevét, 

 - lakcímét, 
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 - a szülők (gondviselő) 

 - nevét, 

 - lakcímét, 

 - a normatív kedvezményen túli kedvezményre jogosító feltételt, 

 - a tanulói tankönyvcsomag összegét, 

 - összesítést, hogy a kedvezmény hány tanulót érint,  

 - mennyi a tankönyvcsomagok összértéke. 

 

Az évfolyamonkénti összesítés tartalmazza: 

- az évfolyam megjelöléssel az egyes osztályokra vonatkozó összesített adatokat, azaz 

            - az érintett tanulólétszámot, 

            - az osztályonkénti összesített tankönyvcsomagok értékét, 

            - iskolai szintre összesítve  

           - az érintett tanulólétszámot,  

           - a kedvezménnyel érintett tankönyvcsomagok értékét. 

 

5. A kedvezményekre érkezett igények teljesítési lehetőségeinek áttekintése 

 

A kedvezményekre érkezett igények teljesítési lehetőségeinek áttekintése a tankönyvellátás 

kiemelt feladata.  

A nevelőtestületi döntés előkészítése céljából az iskolaigazgató javaslatot készít a 

rendelkezésre álló tankönyvtámogatás felhasználására. 

 

 

6. A tankönyvmegrendelés összeállítása 

 

Az iskolaigazgató és a tagintézmény vezetők gondoskodnak a tankönyvmegrendelés 

összeállításáról. Az összeállítás során figyelembe kell venni: 

 -a tanulók, szülők által jelzett új tankönyv igényeket, 

 -az iskolai tankönyvtámogatás felhasználási módjának meghatározása alapján 

megvásárolandó további könyveket, 

- az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát. 

 

A tankönyvmegrendelés összeállításának határideje minden év február 15-e. 

 

9. A kölcsönözhető tankönyvek jegyzékének közzététele 

Az iskolaigazgató és az intézményegység vezetők gondoskodnak arról, hogy minden év 

június 10-ig közzétételre kerüljön azoknak 

- a tankönyveknek, 

- ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzéke, melyeket az iskola könyvtárából a tanulók 

kikölcsönözhetnek. 

 

A közzétételről a helyben szokásos módon kell gondoskodni, legalább az iskolai faliújságon 

el kell helyezni a kölcsönözhető könyvek jegyzékét. 

 

10. A tankönyv és tartós tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával kapcsolatos szabályok 
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Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 

elvesztésével, megrongálódásával okozott kár megtérítésére köteles. 

A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell 

meghatározni. 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől 

akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros 

tesz javaslatot, melyet az igazgató hagy jóvá. 

Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában. 

 

Sátoraljaújhely, 2012. december 15. 

 

 

        

 

       Bardi Miklós 

         igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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1.1  A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai 

adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

1.2 Nyilván kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával. 

Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, 

pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének 

mértékét. 

1.2.  A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok: 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét, 

c) nemét, 

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 

f) oktatási azonosító számát 

tartja nyilván. 

1.3.  A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem 

magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

dh) mérési azonosító, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

f) az országos mérés-értékelés adatai. 

1.4.  A 2-3 bekezdésben foglalt adatok - a törvényben meghatározottak szerint, a 

személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a 

közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a 

munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak. 
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1.5. A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a 

foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 

teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 

nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése 

céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) 

bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a 

pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

1.6.  A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a 

tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás 

jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat 

jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b)  iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett  iskolához,  

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának 

megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat 

nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó 

szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez 

továbbítható. 

1.7.  A gyermek, a tanuló 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-

oktatási intézmények egymás között, 

b)  az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett 

osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,  iskolaváltás 

esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 

diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

1.8. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 
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igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható 

a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

2.1.  A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 

azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a 

tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

2.2.  A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy 

erkölcsi fejlődését. 

2.3.  A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-

oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy 

saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben 

az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként 

rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

 

 

2.4. Az intézmény a tanulók személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs 

és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, iskola-

egészségügyi célból, a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a 

célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 

 

2.5. A közoktatási törvényben meghatározottakon túlmenően az intézmény a tanulóval 

kapcsolatban adatokat nem közölhet. 

 

2.6. A pedagógus -az intézményvezető útján- köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló –más vagy saját magatartása 

miatt– súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz  

az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése 

nem szükséges.  

 

Iratkezelés 

 

1.1. Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével 

az e rendeletben foglaltakra is tekintettel szabályozza. 

1.2.  A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett 

iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény 

ennek készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

1.3.  A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat 

iktatni kell. 

1.4. Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi nyelven folyik, a 

gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan keletkezett 
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iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven - a nemzetiség által használt és magyar nyelven 

- kell iktatni és tárgymutatózni. 

1.5.  A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

1.6. A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez 

továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az óvodaszék, az iskolaszék, a 

kollégiumi szék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet 

részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a 

vezető fenntartotta magának. 

1.7. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus 

levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn 

vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

2.1.  A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

a) a nevelési-oktatási intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

2.2. A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A 

határozatnak a rendelkező részben és az 1 bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

2.3. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési 

intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény 

működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó 

kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv 

készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a 

jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges 

megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, 

továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 

készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

2.4. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat 

átvételének a napja megállapítható legyen. 

3.1. Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az 1. 

mellékletként kiadott irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges 

irattárba helyezésének évétől kell számítani. 

3.2. Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. 

A tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően 

be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 

4.1.  A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

c) elektronikus okirat, 
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d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

4.2. Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott 

rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 

 

Sátoraljaújhely, 2012. december 15. 

 

 

        

 

       Bardi Miklós 

         igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


