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1. Intézményi adatok
Az intézmény neve:

Gödi Németh László Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

OM. azonosítója:

032351

Dunakeszi Tankerületi Központ által kiadott azonosítója: PC3001
Székhelye:

2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

Telephelye:

2131 Göd, Petőfi út 48, 2131 Göd, Pesti út 72.,
2132 Göd, Kálmán utca 13.

Telefon:

06-27/532-115

Honlap:

www.godinemeth.hu

E-mail cím:

titkarsag@nemeth-god.sulinet.hu

Az intézmény fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ

Az intézmény működtetője: Dunakeszi Tankerületi Központ
Az intézményi adatokban az SZMSZ elfogadása után bekövetkezett változásokat az iskola
honlapján közzéteszi.

2. Általános rendelkezések
2.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

vonatkozó

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét
tartalmazza.

2.2. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere
A szervezeti és működési szabályzat alapfeladatainak jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. (VIII. 28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet
 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;
 2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
 A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Házirendje,



Pedagógiai Programja

 Az elfogadásakor hatályos jogszabályok.
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2.3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása
A szervezeti és működési szabályzatot az iskola igazgatója készíti el a nevelőtestület, a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség véleményének kikérésével. A szervezeti és
működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.
A szervezeti és működési szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése
szükséges.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
Jelen szervezeti és működési szabályzat következő felülvizsgálata: 2019. szeptember 30.

2.4. A szervezeti és működési szabályzat hatálya
A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló
személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják
helyiségeit, létesítményeit.
A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások)
előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek betartásukért az
intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak.
A szervezeti és működési szabályzat előírásai érvényesek az intézmény területén a
benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett
rendezvények ideje alatt
A szervezeti és működési szabályzat előírásait módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak a
nevelőtestület egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehet.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
A szervezeti és működési szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése
szükséges.
Időbeli hatálya: a szervezeti és működési szabályzat 2017 október 1-től lép hatályba és
határozatlan időre szól. Ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat
érvénytelenné válik.

7

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

2.5. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága
A szervezeti és működési szabályzat nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető az
iskola honlapján.
A szervezeti és működési szabályzat egy nyomtatott példánya a könyvtárban, a könyvtár
nyitvatartási idejében a szülők és tanulók számára mindig elérhető.
Nyomtatott példánnyal rendelkezik az igazgató is.
A szervezeti és működési szabályzatról tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a fogadóórákon vagy ettől eltérően - előre egyeztetett időpontban.

3. Az iskola alaptevékenységei
3.1. Az iskolai évfolyamok
Az iskola nyolc, a művészeti képzés 12 évfolyammal működő nevelési – közoktatási
feladatok ellátására létesített intézmény.

3.1.1 Az iskolai évfolyamok száma
 Az Általános Iskola 1-8 évfolyamokon működik
 A Művészetoktatás 1-12 évfolyamon működik:
2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző évfolyam

3.2. Köznevelési alapfeladatok
Székhelyén (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.):
 általános iskolai nevelés-oktatás
o alsó tagozat
o felső tagozat
 alapfokú művészetoktatás
o zeneművészeti ág (fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak,akkordikus tanszak,
billentyűs tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak)
o táncművészeti ág (néptánc tanszak, kortárstánc tanszak)
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o képző- és iparművészeti ág (képzőművészeti tanszak, fém- és zománcműves
tanszak, grafika és festészet tanszak, környezet- és kézműves kultúra tanszak,
szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak)
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavar esetén)
Telephelyén (2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.):
 alapfokú művészetoktatás
o zeneművészeti ág (fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, akkordikus tanszak,
billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak)
o táncművészeti ág (néptánc tanszak)
Telephelyén (2131 Göd, Pesti út 72.,és 2132 Göd, Kálmán utca 13.)
 alapfokú művészetoktatás
o táncművészeti ág (néptánc tanszak)

3.3. Általános iskola tevékenysége, feladata
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam): az
alapfokú iskolai végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére
való felkészítés. Személyi és tárgyi feltételek fennállása mellett tanórán kívüli
foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei szerint.
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-8. évfolyam): a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal
együtt.
Ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
 a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
 a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
 enyhe fokban érzékszervi sérült (azaz enyhe fokban látás vagy enyhe fokban hallás
sérült) tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
 beszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését.
 A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján:
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók integrált
nevelését, oktatását, fejlesztését.
A fenti fejlesztések egy részét és az intézményi gyógytestnevelést a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai látják el az intézményben.
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 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: - Tevékenysége alább, külön cím
alatt részletezve
 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,
bábművészeti ágban: - Tevékenysége alább, külön cím alatt részletezve

szín-és

 Általános iskolai iskolaotthonos, napközi otthoni nevelés: a tanulók részére napközis
ellátást vagy iskolaotthonos ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a
szülők igényei szerint.
 Általános iskolai tanulószobai nevelés: a tanulók részére iskolai tanulószobai ellátást
nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint.
 Iskolai intézményi étkeztetés: a tanulók részére szorgalmi időben.
 Ifjúság-egészségügyi gondozás: iskola-egészségügyi (orvosi és fogorvosi) ellátás.
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása: biztosítja az iskolai diáksport feltételeit
és hozzáférését.
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: iskolai könyvtárat működtet
 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme: iskolai könyvtárat működtet
 Könyvtári szolgáltatások: iskolai könyvtárat működtet
 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére.
A NAT-ból adódó oktatási feladatok színvonalas ellátására, emelt szintű oktatására a
fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program előírásai az irányadók.

3.4. Alapfokú művészetoktatás
Az alapfokú művészetoktatás felmenő rendszerben 12 évfolyammal látja el az oktató- és
nevelőmunkát.
Az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait.
Képzési idő: az alapfokú művészetoktatás központi követelményei és tantervi programjának
óraterve szerint.
Célja:
 Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja alapján az
érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztése, zenei, esztétikai
műveltségük megalapozása. Biztosítani a különböző szakterületeken való jártasságok
megszerzését és gyakorlását.
 Lehetőséget adni az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
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 A művészi kifejezőkészségek kialakításának megalapozása, a tanulók fantáziájának
kibontakoztatása, az improvizációs készségek fejlesztése.

Feladata:
 Kiemelt feladata a tehetséggondozás.
 A kiemelkedő képességű tanulók felkészítése művészeti pályára és szakirányú
továbbtanulásra.
 A tanulók többségének felkészítése szabadidejük hasznos eltöltésére; művészeti
csoportokban, együttesekben, alkotó közösségekben való részvételére.
 Az iskola feladata, hogy biztosítsa a művészeti oktatást és annak feltételeit a
pedagógiai programban foglaltaknak megfelelően.

Zeneművészeti ágak
(klasszikus zene)
Hangszeres tanszakok:



Furulya, fuvola, trombita, ütőhangszer, zongora, hegedű, gitár
Harsona, kürt, klarinét, szaxofon

Egyéb tanszak:


Kamarazene - ezen belül rézfúvós, fafúvós, négykezes ütőhangszeres,
gitár- és vonós együttesek.

A képzés „A” tagozaton folyik, az intézmény biztosítja a lehetőséget a zenei pályára készülő
növendékek részére „B” tagozaton is.
A zeneművészeti képzés az intézmény székhelyén, a Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola épületében, illetve az intézmény telephelyén, a Huzella Tivadar
Általános Iskola épületében folyik.
Táncművészeti ágak



Néptánc
modern - kortárs tánc
12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

Képző- és iparművészeti ágak
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festészet
tűzzománc
kézművesség
textilművesség
grafika, vizuális alapismeretek
12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)

A táncművészeti, illetve a képző- és iparművészeti képzés csak az intézmény székhelyén, a
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében folyik.
Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni. A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő
ingatlan a rajta található épületekkel. A iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az oktatónevelő feladatok ellátására szabadon használhatja fel.

3.4.1 Alapfokú művészetoktatási tevékenységének részletezése
A székhelyén (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. ) működő:
Művészeti ágak, azon belül a tanszakok, megnevezése
A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/12. tanévtől, kifutó
rendszerben:
Zeneművészeti ág tanszakai
Hangszeres tanszakok:












furulya
fuvola
trombita
klarinét
szaxofon
gitár
zongora
hegedű
ütőhangszer
harsona
kürt

Elméleti tanszakok:
 szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
Egyéb tantárgyak:
 zenekar, kórus
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Egyéb tanszak:
 kamarazene
Táncművészeti tanszakok:
 modern-kortárs tánc,
 néptánc
Képzőművészeti ág tanszakai:






grafika
festészet
textilműves
tűzzománc-készítő
kézműves

A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998, (VI.8.) MKM rendelet 2. számú
melléklete alapján, felmenő rendszerben a 2011/12. tanévtől:
Zeneművészeti ág, klasszikus zene:







Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,)
Rézfúvós tanszak: (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt)
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
Vonós tanszak (tantárgya: hegedű)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet)
 Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus)

Táncművészeti ág
 Néptánc (főtárgyai: népi játék, néptánc)
 Kortárstánc (főtárgyai: kreatív gyerektánc, kortárstánc)
Képző és iparművészeti ág
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig:
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 Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat
 Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat
 Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra
műhelygyakorlat
 Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
 Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat
A telephelyén (2131 Göd, Petőfi út 48.) működő:
Művészeti ágak, azon belül a tanszakok, megnevezése
A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/12. tanévtől, kifutó
rendszerben:
Zeneművészeti ág tanszakai
Hangszeres tanszakok:









furulya
trombita
klarinét
szaxofon
gitár
zongora
harsona
kürt

Elméleti tanszakok:
 szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
Egyéb tantárgyak:
 zenekar, kórus
Egyéb tanszak:
 kamarazene
A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998, (VI.8.) MKM rendelet 2. számú
melléklete alapján, felmenő rendszerben a 2011/12. tanévtől:
Zeneművészeti ág, klasszikus zene:






Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, klarinét, szaxofon,)
Rézfúvós tanszak: (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt)
Akkordikus tanszak (tantárgya: gitár)
Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet)
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 Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus)
Táncművészeti ág:
 Néptánc tanszak
Telephelyén (2131 Göd, Pesti út 72.,és 2132 Göd, Kálmán utca 13.)
Táncművészeti ág:
 Néptánc tanszak

3.5. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény.
Az állam által fenntartott iskolák költségvetéssel nem rendelkeznek, előirányzatukat a
fenntartó határozza meg, ezért a fenntartó által kiadott utasítások szerint kell eljárni.

4. Az intézmény szervezeti felépítése
4.1. Az intézmény vezetője
Intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a működtetővel
kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható
gondossággal való kezeléséért, takarékos gazdálkodásért, gyakorolja átruházott munkáltatói
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás,
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve,
ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:


a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése;



a nevelőtestület vezetése;



a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk
szakszerű megszervezése és ellenőrzése;



a közoktatási intézmény hivatalos képviselete (Jogkörét esetenként, vagy az
ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más
munkavállalójára átruházhatja.);



együttműködés biztosítása, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a
szülők és a diákok képviselőjével, és a diákmozgalommal való
együttműködés;
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nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése;



a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzésének irányítása, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése;



a döntés - az egyeztetési kötelezettség megtartásával - az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe;



a tankönyvrendelés szabályozása

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladat
a munkáltatói jogkör.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkárok a munkaköri leírásukban
szereplő ügyekben, az osztályfőnökök, művészeti tanárok az év végi érdemjegyek
törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor,
meghatalmazott dolgozók a postai küldemények átvételekor, feladásakor a bélyegző használati
szabályzat alapján.
Az iskolában biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amelyben a
gyermekek az intézményben tartózkodnak.
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén – az átadott gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek
kivételével – az igazgatóhelyettesek helyettesítik.
4.1.1 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek helyettesítik.
Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri
leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések
meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és
egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés
vagy a tantestület más tagjaira.
A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek
felhatalmazását.
Valamennyi vezető távolléte esetén, - ha más nem kapott külön megbízást –, az igazgatót
elsősorban az osztályfőnöki munkaközösség vezetője helyettesíti. Távolléte esetén a
munkaközösség-vezetők helyettesítik az igazgató megbízása alapján:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osztályfőnöki munkaközösség
matematika-reál munkaközösség
társadalomtudományi munkaközösség
természettudományi munkaközösség (testnevelők is)
idegen nyelvi munkaközösség
alsó tagozatos munkaközösség: 1-2. évfolyam
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7. alsó tagozatos munkaközösség: 3-4. évfolyam
8. művészeti munkaközösség: fúvós, akkordikus, vonós tanszak
9. művészeti munkaközösség: képző- és táncművészeti tanszak
10. művészeti munkaközösség: billentyűs és zeneismeret tanszak
A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Ezen időszak alatt a helyettesítők intézkedési
jogköre és felelőssége kizárólag az intézmény zökkenőmentes működésével, a tanulók, és a
dolgozók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A vezetők távolléte esetén a délutáni tanórák, művészeti órák és foglalkozások ideje alatt az
órát tartó pedagógus a felelős.
4.1.2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadhatja
az alábbiakat az igazgatóhelyettesek számára:
 a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,
 az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak
meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási
kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,
 az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény
képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,
 a terembérleti és már bérleti szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat,
 az alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának
jogát,
 tanulói igazolások.

4.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az igazgatóhelyettesek magasabb vezetőnek számítanak. Az igazgató munkáját az
igazgatóhelyettesek segítik.
Feladat- és hatáskörük kiterjed egész munkakörükre.


A művészeti, a felsős és az alsós szakmai munka irányítói, az ezzel együtt járó
összes adminisztrációs tevékenységet is végzik.



Feladatuk az iskola minden dolgozójának távolmaradását nyilvántartani, a
távollévők helyettesítését elszámolni.



Tanítási órákat és a tanórán kívüli tevékenységeket ellenőrizni.



Irányítani az iskolatitkár és az alkalmazottak munkáját.

Felelősségük kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörökre, ezen túlmenően
személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek.
Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai
munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó
problémák jelzésére.
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Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik:





felső tagozatot irányító igazgatóhelyettes
alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes
művészeti tagozatot irányító igazgatóhelyettes
általános igazgatóhelyettes

Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az
tankerület igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézményben határozatlan időre
alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás 5 év határozott időre szól.
Vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása alatt, egymással együttműködve és egymással
mellérendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.
4.2.1 Kiadványozás rendje
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének
és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az
intézmény vezetője írhat alá. A művészeti irattárazást a művészeti igazgatóhelyettesnek adja
át az intézményvezető.
Az intézményvezető
igazgatóhelyettesek.

akadályoztatása

esetén

a

kiadmányozási

jog

gyakorlója

az

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:
• az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, OM szám),
• az irat iktatószáma.
A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:
• az irat iktatószáma,
• az irat tárgya,
• a mellékletek száma,
• ügyintéző neve
A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a
kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a
kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
A hitelesítést végző aláírásával, dátummal és bélyegzővel hitelesíti.
4.2.2 Képviselet szabályai
A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre.
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Az intézmény képviseletéről a fenntartó - meghatározott ügyek tekintetében döntése alapján rendelkezhet.

saját

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
- jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,
 tanulói jogviszonnyal,
 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával,
 munkáltatói jogkörrel összefüggésben,
Kivéve: amely területeket a fenntartóra saját hatáskörébe utal.
- az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján
hivatalos ügyekben:
 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,
 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,
 az intézményfenntartó, a működtető előtt.
intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során:
 a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így
nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel,
diákönkormányzattal,

a
a

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
 az intézmény belső és külső partnereivel,
 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal
Sajtónyilatkozat megtételére az igazgató jogosult az intézményről a nyomtatott vagy
elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a
nyilatkozatból nyilvánosságra. Az igazgató átruházhatja ezt a jogát - meghatározott esetekben
- az intézmény adott dolgozójára.
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik
igazgatóhelyettesének együttes aláírását kell érteni.
4.2.3 A vezetők közötti feladatmegosztás
A felső tagozat igazgatóhelyettese:


Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítéssel
járó feladatokat.
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Közvetlenül szervezi a felső tagozat napi munkáját és a tanulószobát.
Az igazgatóval együttműködik az iskola Pedagógiai Programjának, intézményi
dokumentumainak tervezésében, a szervező, ellenőrző, értékelő munkában.
Kapcsolatot tart az iskola oktató-nevelő munkáját meghatározó személyekkel,
szervezetekkel és közösségekkel. Az igazgatóval kölcsönösen tájékoztatják egymást a
végzett munkáról és feladatokról.

Az alsó tagozat igazgatóhelyettese:





Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítéssel
járó feladatokat.
Közvetlenül szervezi és irányítja az alsó tagozat munkáját, az iskolaotthonos oktatást,
valamint a napközi működését.
Az igazgatóval együttműködik az iskola Pedagógiai Programjának, intézményi
dokumentumainak tervezésében, a szervező, ellenőrző, értékelő munkában.
Kapcsolatot tart az iskola oktató-nevelő munkáját meghatározó személyekkel,
szervezetekkel és közösségekkel. Az igazgatóval kölcsönösen tájékoztatják egymást a
végzett munkáról és feladatokról.

A művészeti tagozat igazgatóhelyettese:





Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítéssel
járó feladatokat.
Közvetlenül szervezi és irányítja a művészeti tagozat munkáját.
Az igazgatóval együttműködik az iskola Pedagógiai Programjának, intézményi
dokumentumainak tervezésében, a szervező, ellenőrző, értékelő munkában.
Kapcsolatot tart az iskola oktató-nevelő munkáját meghatározó személyekkel,
szervezetekkel és közösségekkel. Az igazgatóval kölcsönösen tájékoztatják egymást a
végzett munkáról és feladatokról.

Az általános igazgatóhelyettes:









Az igazgató vagy igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítéssel
járó feladatokat.
Közvetlenül szervezi, összehangolja és irányítja az intézmény munkáját.
Az igazgatóval együttműködik az iskola Pedagógiai Programjának, intézményi
dokumentumainak tervezésében, a szervező, ellenőrző, értékelő munkában.
Kapcsolatot tart az iskola oktató-nevelő munkáját meghatározó személyekkel,
szervezetekkel és közösségekkel. Az igazgatóval kölcsönösen tájékoztatják egymást a
végzett munkáról és feladatokról.
Irányítja a gyermekvédelmi munkát.
Előkészíti, szervezi a helyiség bérlettel kapcsolatos feladatokat.
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Segíti az ÖKOISKOLA munkacsoport munkáját.

20

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

4.2.4 A vezetők közötti kapcsolattartás formái
Az igazgató és a közvetlen munkatársai (iskolavezetés) rendszeresen, a munkatervnek és a
belső ellenőrzési tervnek megfelelően vezetői megbeszéléseket tart.
Munkamegbeszélés:
Célja: a következő hét (esetleg időszak) szakmai, szervezési feladatai
Ideje: hetente egyszer, a hét első munkanapján
Értékelő megbeszélés:
Célja: egy-egy szakterület szakmai munkájának értékelése
feladatok megjelölése
a szakterületen dolgozók munkájának értékelése
Ideje: a munkaterv, a belső ellenőrzési terv alapján időszakosan
Fejlesztő jellegű megbeszélés:
Célja: az iskola szakmai programjának értékelése,
az elkövetkezendő szakmai, fejlesztési elképzelések kialakítása, előkészítése
Ideje: legalább évente egyszer

4.3. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőségének tagjai:
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettesek.
Kibővített vezetőség:






az igazgató,
az igazgatóhelyettesek,
a szakmai munkaközösségek vezetői,
közalkalmazotti tanács vezetője,
diákönkormányzat vezető.

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti
elő és vezeti.
A vezetőség rendszeresen – a munkatervben rögzítettek szerint – rendes értekezleteket tart:
 igazgatói értekezlet (intézmény vezetősége)
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 vezetőségi értekezlet (kibővített vezetőség)
Rendkívüli vezetőségi értekezletet az igazgató az általános munkaidőn belül hívhat össze.
A kibővített vezetőség tagjainak felelőségi köre kiterjed a munkaköri leírásban található
feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek.
Az iskola kibővített vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint
ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van a
közvetlen vezetőjük és az intézmény vezetője felé. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az
intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira,
valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.
A vezetői értekezleten hozott döntésekről, feladatokról kötelesek tájékoztatni az általuk
képviselt közösséget a legrövidebb időn belül munkaértekezlet formájában.
A vezetőségi ülésre az igazgató meghívhat a témától függően további személyeket (pl.: az
iskolai Szülői munkaközösség vezetőjét, az iskolai ügyelet vezetőjét, versenyek, ünnepségek
és
egyéb
rendezvények
megszervezésével
megbízott
személyeket,
védőnőt,
iskolapszichológust, stb.)
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4.4. Szervezeti szintek
I.

Igazgató

II.

Igazgatóhelyettesek
 alsós igazgatóhelyettes
 alsó tagozat
 iskolaotthon
 felsős igazgatóhelyettes
 felső tagozat
 tanulószoba
 művészeti igazgatóhelyettes
 képző- és táncművészeti tagozat
 zeneművészeti tagozat
 általános igazgatóhelyettes
 gyermekvédelem

III. Munkaközösség-vezetők
11. osztályfőnöki munkaközösség
12. társadalomtudományi munkaközösség
13. természettudományi munkaközösség (testnevelők is)
14. matematika-reál munkaközösség
15. idegen nyelvi munkaközösség
16. alsó tagozatos munkaközösség: 1-2. évfolyam
17. alsó tagozatos munkaközösség: 3-4. évfolyam
18. művészeti munkaközösség: fúvós, akkordikus, vonós tanszak
19. művészeti munkaközösség: képző- és táncművészeti tanszak
20. művészeti munkaközösség: billentyűs és zeneismeret tanszak
IV. ÖKO ISKOLA munkacsoport

V.

Belső Önértékelési Csoport

VI. Pedagógus munkakörben dolgozók
VII. Nem pedagógus munkakörben dolgozók: nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak, ügyviteli dolgozók, technikai dolgozók
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NOMS - Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, ügyviteli dolgozók
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5. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. A pedagógiai munka ellenőrzése a
jogszabályi előírások és a munkaköri leírás alapján történik.
A kibővített vezetőség tagjai (az igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, stb.) elsősorban
munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint
részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése, látogatása (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők),
 törzslap, napló, bizonyítvány
dokumentumok ellenőrzése

egyéb

oktató-nevelő

munkával

összefüggő

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
 a szervezeti és működési szabályzatban, házirendben előírtak betartásának
ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése, értekezleteken, iskolai
rendezvényeken való részvétel.

5.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladata
A belső ellenőrzés feladata, hogy
 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését.
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről,
 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és
jogi előírásokról, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez.

5.2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
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A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:


az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni,



az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni,



az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni,



az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:


az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni,



az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni,



az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével,



hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.

5.3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni,
 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

5.4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai


Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola
belső szabályzataiban, a munkaköri leírásaiban, az éves ellenőrzési tervben leírtak
szerint a tanév során folyamatosan végezni.
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Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét
tájékoztatni kell.



Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél
(az ellenőrzést végző), illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese kéri.



Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
o A hiányosságok megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó
figyelmét,
o A hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

5.5. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési
feladataik
Igazgató:


ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek,



ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, ügyviteli és technikai jellegű
munkáját,



ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását,



elkészíti az intézmény belső ellenőrzés szabályzatát,



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



felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett,



folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a műszaki és
a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen:



o a pénzkezelés szabályszerű működését,
o a tanulók, intézmény dolgozóinak élelmezésével összefüggő feladatokat:
ügyeletet, büfé és italautomata, az egészséges táplálkozásra vonatkozó
ajánlások betartása,
o az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat,
karbantartásokat és beszerzéseket,
o a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,
o a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,
folyamatosan ellenőrzi a dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét.

Igazgatóhelyettesek:


folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók és pedagógusok nevelő-oktató
és ügyviteli munkáját, ennek során különösen:
o a szakmai munkaközösség vezetőinek tevékenységét,
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pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét,
pedagógusok adminisztratív munkáját,
a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét,
gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

Munkaközösség-vezetők:


folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen:
o pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket,
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel)

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal
és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési
terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.

5.6. A pedagógiai- (nevelő- és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai- (nevelő- és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)
működését,
 Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 Az igazgatóság 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.
A nevelő- és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:


igazgató



igazgatóhelyettesek



munkaközösség-vezetők

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül
bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
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5.7. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső
ellenőrzésének során


a pedagógusok munkafegyelme,



a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,



a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,



a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,



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



a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
a tanítási óra felépítése és szervezése,
a tanítási órán alkalmazott módszerek,
a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
o a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a
közösségformálás.
o
o
o
o

6. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok

6.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:





az alapító okirat,
a szervezeti és működési szabályzat,
a pedagógiai program,
a házirend.

Tanévenként tervezett dokumentumok:
 a tanév munkaterve,
 a féléves és éves beszámolók.
6.1.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény alapfeladatait és a jogállásra vonatkozó
legfontosabb egyéb jellemzőit. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve –
szükség esetén – módosítja.
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6.1.2 A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait.
Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. §
(1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:











Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját.
a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A Pedagógiai Program egy – egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:


az iskola könyvtárában



az iskola igazgatójánál



az iskola internetes honlapján
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A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
6.1.3 A házirend
A házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, az iskola munkarendjét, valamint az elvárt
viselkedési szabályokat. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának
joga és kötelessége.
A házirend célja, hogy biztosítsa diákok és a pedagógusok eredményes és zavartalan
munkájának feltételeit.
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és az iskolában munkát
végző alkalmazottaknak.

6.1.4 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. A munkaterv
tartalmazza a feladattervet is, amely a művészeti iskola és az általános iskolában való munka
összehangolására szolgál.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be
kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya
az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
iskola honlapján és hirdetőtábláján megtekinthető.
6.1.5 A tanév rendje
A tanév általános rendjéről évenként az EMMI rendelkezik.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves
munkatervben a Közalkalmazott Tanács, a diákönkormányzat és a fenntartó véleményeinek
figyelembevételével.
A tanév helyi rendjének elfogadása a tanévnyitó tantestületi értekezleten történik.
Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt:
 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól – Pedagógiai Program
módosításáról, az új tanév feladatairól
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 az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról
 a tanításnélküli munkanapok időpontjáról és programjáról
 a Házirend módosításáról
 az éves munkaterv jóváhagyásáról
 a tantestületi értekezletek, fogadóórák és azok időpontjáról
 tanítási szünetek időpontjáról (a tanév rendjének rendeletében meghatározott kereten
belül)
 a művészetoktatás
o meghatározza a szorgalmi- és vizsgaidőszak kezdetét és végét
o a művészeti rendezvények, versenyek időpontját megtervezi
o a tanév végi beiratkozás és felvételi vizsgák idejét megtervezi és azt a
tényleges időponttól egy hónappal korábban közzéteszi

6.2. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok
kezelési rendje
6.2.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje, e-napló
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra, a tanulói jogviszonyra vonatkozó
bejelentések igazolását.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskolatitkár számítógépén tároljuk, amely
jelszóval védett. Kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az
iskolatitkárok, ügyviteli dolgozó és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.
E-naplóra (bevezetésekor) külön szabályzat készül.
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7. Az intézmény működési rendje
7.1. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola épületei szorgalmi időben tanítási napokon, reggel 7.10 órától 19.30 óráig tart
nyitva.
Munkanap 5 órától 7.10 óráig és 19.30 órától 21 óráig csak a személyzet használja az
intézményt. Ettől eltérni az igazgató vagy igazgatóhelyettesek engedélyével lehet.
A munkaidő tanítási napokon 7.20 órától 17 óráig tart. Művészetoktatás 19.30 óráig
tarthat.
Az intézményben hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon van lehetőség az iskolatitkári
irodában a nyitva tartás alapján, amely a faliújságon olvasható.
A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva az
iskola. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése
előtt nyilvánosságra hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet legalább kéthetente kell
megszervezni.
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban,
illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

7.2. A tanulók intézményben való tartózkodási rendje
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják.
A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirend tartalmazza,
amelyek betartása tanulóink, a pedagógusok és látogatók számára kötelező.
Reggeli ügyeletet 7.10-től 805-ig, délutáni ügyeletet 1600-tól 1700-ig tartunk.
A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 5 perccel az órakezdés előtt.
715 és 805 előtt tilos a tantermekben, a földszinti és az emeleti hosszú folyosókon tartózkodni.
Eső esetén a büfé előtti részen várakozhatnak a felsős tanulók a portás, az alsós tanulók az
alsós folyosón terem előtt a tanítók felügyelete alatt. A tanulók nem zavarhatják a 0. órát bent
tartózkodásukkal.
755–től 805–ig és 805–től 14.10 óráig tanári ügyelet van az óraközi szünetekben.
A tanítási órák után a tanulók pedagógusi felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az
intézmény területén, ha délutáni foglalkozásuk van, akkor a könyvtárat vehetik igénybe a
várakozás alatt.

7.3. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépése az
intézménybe és benntartózkodási rendje
Az iskola épületében a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.
helyiségbérlet esetén).
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
tanuló elvitelére jogosult személy, a szükséges időtartamig a kijelölt tartózkodási helyeken:
 reggel 7.55-től 8.15-ig az iskola udvarán,
 az elsős szülők a beszoktatási időszakban az alsós igazgatóhelyettes által kijelölt
időpontig és helyig hozhatják a tanulókat,
 az órák, foglalkozások befejezése után az iskola főbejáratai előtt, úgy hogy a
foglalkozások, tanítás rendjét nem zavarják,
 művészeti foglalkozások kezdése és befejezése előtt az iskola főbejárata előtt, úgy
hogy a foglalkozások, tanítás rendjét nem zavarják,
 az ügyeletre tanulót hozó illetve elvivő hozzátartozó,
 befizetések esetén (tandíj, térítési díj, diákigazolvány) az 1. és 2. emeleti titkárságon.
Az iskola épületében a hozzátartozók nem várakozhatnak a tanulókra.
Az épületbe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és szükség
szerint útbaigazítást ad.
A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles feljegyezni a belépő nevét, a látogatás célját, a
belépés és távozás idejét.

7.4. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük 7.20
és 17 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola
szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.
Az iskola reggeli nyitva tartása kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a
délután távozó vezető után a foglalkozást tartó pedagógus, valamint 17-19.30-ig a művészeti
igazgatóhelyettes vagy az általa kijelölt művészeti tanárok felelősek az iskola működési
rendjéért, valamint ők jogosultak és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére.

7.5. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a helyettesítés, ügyelet, a munkaterv és az
intézmény havi programjainak, feladattervének betartásával – általában maguk határozzák
meg. Az értekezleteket, fogadóórákat általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon
a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A
munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok
kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.
Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy
pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az
esetben is a fentiek az irányadók.

7.5.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
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A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók
munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
7.5.2 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a tanítási, művészeti órák megtartása
a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
iskolai sportköri foglalkozások,
énekkar, szakkörök vezetése, DÖK foglalkozások,
differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,
felzárkóztatás, előkészítők stb.),
g) magántanuló felkészítésének segítése,
h) könyvtárosi feladatok,
i) egyéb jogszabályban meghatározott feladatok.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező
tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok
beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám
keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell
számításba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája, feladatterv tartalmazza. Az órarend
készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az
igazgató, igazgatóhelyettesek rangsorolják, lehetőség szerint figyelembe veszi.

7.5.3 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása,
dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
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l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,
diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása
z) helyettesítés.
7.5.4 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok
meghatározása
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:
 a 7.5.2 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike,
 a 7.5.3 szakaszban meghatározott az aláhúzott tevékenységek.
Az intézményen kívül is végezhető feladatok:


7.2.3 szakaszban meghatározott tevékenységek a nem aláhúzottak.

7.5.5 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy
az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét
napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén)
megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.15 óráig, ha 0. órája van, 8 óráig, ha nincs 0.
órája, a művészetoktatáson 12 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó
pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit
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az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár
biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat
legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a titkárságon.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő
tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az
igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint
– helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra
(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja
az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.

7.5.6 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató
munkával összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve
egyes iskolai programok feladatkiírása, feladatterve tartalmazza, így ezek időpontja és
időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített.

7.6. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az igazgató és az igazgatóhelyettesek közösen készítik el. A törvényes munkaidő és
pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend
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összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza
meg. A napi munkaidő megváltoztatása az igazgató vagy igazgatóhelyettesek szóbeli vagy
írásos utasításával történik.

7.7. Az iskola fogadási rendje (nyílt nap, szülői értekezlet, fogadóóra)
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó
vezető után a foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő
jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület
tagjai jogosultak.
A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a
vezető-helyettesek tehetnek.
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
A szülők számára biztosított nyílt napokat az iskolavezetés határozza meg a tantestület
egyetértésével a tanévnyitó értekezleten. Nyílt napot a művészetoktatáson és az iskola 1-5.
évfolyamán tartunk. Nyílt napon a gyermek 1 felnőtt hozzátartozója vehet részt.
Pedagógus távolléte esetén (helyettesítés, összevonás) a nyílt napon órája nem látogatható. A
pedagógus másik időpontot jelöl ki, amelyről a szülőket a tanulók tájékoztató füzetén
keresztül értesíti. A nyílt napokon a látogatok kép és hangfelvételt nem készíthetnek.
Szülői értekezleten a tanulók felnőtt hozzátartozói vehetnek részt.
A művészeti tanárokkal a szülő előzetes egyeztetés után rendszeresen kapcsolatot tarthat
(amennyiben mindkét fél úgy ítéli meg, hogy ez a gyermek előmenetelét szolgálja /
segítségnyújtás az otthoni hangszeres gyakorláshoz /), de a tanítási óra egészén – a nyílt
napokat kivéve - nem tartózkodhat. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend
tartalmazza.
A munkatervben szereplő fogadóórákon kívül a szülők kérhetnek személyes tájékoztatást a
pedagógusoktól. A tájékoztatás kérés időpontjára előre be kell jelentkezni a pedagógusnál.

7.8. A tanítási órák rendje
A tanítási órák, művészetoktatási órák a helyi tanterv alapján szervezhetők.
Az általános iskolai oktatás és nevelés 720 – 16 óra között, a művészetoktatási órák 1215 –
19.30 óra között szervezhetők a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján a
kijelölt tantermekben pedagógus vezetésével.
 A tanítási órák időtartama: 45 perc
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 A művészetoktatás csoportos óráinak időtartama: 45 perc
 Az egyéni hangszeres tanórák időtartama: 30 perc
 Kivétel a „B” tagozatos hangszeres órák, melyek időtartama: 45 perc.
A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.
Az iskolaotthonos, egész napos oktatás tanítási rendje szerint 815 – 16 óráig tart.

7.9. Az óraközi szünetek rendje, időtartama
Az iskolában reggel 755-től a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet
működik.
Az általános iskolában a tanítási órák 45 percesek:
0. 7.20-8.05

10’

1. 8.15-9.00

15’

2. 9.15-10.00

15’

3. 10.15-11.00

15’

4. 11.15-12.00

20’

5. 12.20-13.05

20’

6. 13.25-14.10

10’

7. 14.20-15.05

10’

8. 15.15-16.00

15’

9. 16.15-17.00

Projekt nap, rendkívüli értekezlet, stb. esetén a csengetés rendje:
Óra

Csengetési Rend

Szünet

0

7:30-8:10

5’

1

8:15-8:55

10’

2

9:05-9:45

10’

3

9:55-10:35

10’

4

10:45-11:25

15’

5

11:40-12:20

15’

6

12:35-13:15
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A kicsengetés előtt 3 perccel rövid jelzőcsengő jelzi a tanárnak az óra közelgő végét, ekkor
kerül sor a tananyag összefoglalására. Becsengetés előtt 3 perccel jelzőcsöngetés van, ekkor
indulnak a tanulók és pedagógusaik a tanórákra.
A délutáni foglalkozásokon eltérhetnek a csengetési rendtől az igazgató-helyettesekkel
írásban egyeztetve.
Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben, épületrészben és az udvaron, a házirend
alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
Az igazgatóhelyettesek az iskola tanulólétszámát és környezetét figyelembe véve ügyeleti
rendet készítenek, amelyben kijelölik a nevelőket és az általuk felügyelt területet.

8. Az intézmény működésének, létesítményeinek és helyiségeinek
használati rendje
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
használói felelősek:





az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.
Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.
A tantermekbe a tanulók csak tanári kísérettel léphetnek be, és csak így használhatják
felszereléseiket.
Az iskola épületében az iskola dolgozóin és tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.
helyiségbérlet esetén).
Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az
iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. A portaszolgálatot
ellátó dolgozó köteles feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés és távozás idejét.
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
tanuló elvitelére jogosult személy, a szükséges időtartamig a kijelölt tartózkodási helyeken.
A tanári szobák, valamint az iskola zárásáért a megbízott iskolai dolgozók a felelősek, a
takarító személyzet pedig köteles ellenőrizni az iskola biztonságtechnikai berendezéseit is.
Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola
igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges
életmóddal, környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális
tevékenységgel függ össze.
A házirend tartalmazza a helyiségek használatára vonatkozó szabályokat, amelyek az
intézmény területén tartózkodó minden személyre érvényes.

8.1. Helyiségek bérbeadásakor belépőkre vonatkozó szabályok
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben –
külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai
foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Erről az igazgató dönt. Az intézmény
helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat a bérleti szerződésben rögzíteni kell.
Az eseti rendezvények résztvevői a rendezvény megkezdésekor foglalhatják el a kijelölt
helyiséget, s a rendezvény befejezése után el kell hagyniuk az intézmény területét. Az
intézményen belül csak a kijelölt termet és a mosdókat használhatják.
A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésére irányuló tevékenységéből származó
nyereséget – ha azt a közoktatási intézmény alapfeladatainak ellátásához vagy a
tevékenységben résztvevő tanulók díjazására használja fel -, a közoktatási intézmény
alapfeladatainak ellátására szolgáló költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni
és azt az intézménytől nem lehet elvonni.

8.2. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézmény egész területén, udvarán, az iskola bejárataitól és játszóterétől számított 5
méteren belül dohányozni tilos!

9. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
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hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.

9.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a
rendelkezéseit.
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának, és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt
járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat
- a házirend balesetvédelmi előírásait
- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét.
- Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások) előtt.
- A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó,
valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a
munkaköri leírásuk tartalmazza.
A művészeti tagozaton az adott szaktanár ismerteti tanév elején a baleset-és tűzvédelmi
előírásokat, külön felhívja a tanulók figyelmét a tantárgy adta veszélyforrásokra.
Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

9.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, védőnőt értesíteni,
ha szükséges, orvost kell hívnia,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
a tanulóbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának
vagy helyetteseinek vagy a balesetvédelmi felelősnek,
5. a tanuló szülőjét értesítenie kell,
6. az esetről írásbeli feljegyzést készít, amelyet légkésőbb a következő munkanapon, a
titkárságon iktatnak,
1.
2.
3.
4.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles
részt venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül védőnőhöz, majd az orvoshoz kell fordulni. A szülőket is tájékoztatni kell a
balesetről.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia.
A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna
elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a
hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
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9.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb
jogszabályok előírásai alapján
A tanulóbalesetet az előírt módon és elektronikus nyomtatványon nyílván kell tartani. A
három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és
e balesetekről az előírt elektronikus nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát meg kell küldeni a fenntartónak. A jegyzőkönyv egy
példányát az iskola őrzi.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai Diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
Az iskolai nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

10.

Teendők rendkívüli események esetére

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
-

a természeti katasztrófa (például: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.),
a tűz,
a robbantással történő fenyegetés.

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

az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei,
balesetvédelmi és tűzvédelmi felelős,
az igazgató által kijelölt felelős személy.
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
-

az intézmény fenntartóját,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi,
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

illetve

A rendvédelmi- illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi- illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni
a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az igazgató által meghatározott szombati
napokon vagy a tanítás meghosszabbításával be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” című
utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes
intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére
(bombariadó terv)” című utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítését, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetését, valamint évenkénti felülvizsgálatát a tűz és balesetvédelmi felelős végzi.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó és a bombariadó terv a titkárságon található.

11.

A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

11.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
A tanórán kívüli foglalkozások célja
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, a szülők igényei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez a köznevelési jogszabályok alapján a helyi lehetőségek
figyelembevételével. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a
nevelőtestület tagjai, a szülői közösség, továbbá iskolán kívüli szervezetek (pl. vöröskereszt,
egyházak) kezdeményezhetik az igazgatónál.
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Az iskolai költségvetési keret terhére szervezett foglalkozásokat a tantárgyfelosztáson
szerepeltetni kell. A szakkörök, sportkörök, énekkar indításának minimális létszám feltétele
10 fő. Ettől a létszámtól az igazgató engedélyével lehet eltérni.

11.2. A tanórán kívüli szervezett foglalkozások jellemző formái


tanulószoba



szakkörök,



mazsorett, néptánc,



énekkar



iskolai sportköri foglalkozások



tömegsport foglalkozások



gyógytestnevelési foglalkozások



felzárkóztató foglalkozások



egyéni foglalkozások



tehetséggondozó foglalkozások



továbbtanulásra előkészítő foglalkozások



könyvtárhasználat



tanulmányi versenyek



kulturális versenyek, rendezvények, ünnepélyek, fellépések



sportversenyek



kirándulások, táborozások, erdei iskolák



tanfolyamok



hit- és vallásoktatás



BTM korrepetálások és a tantárgyfelosztásban rögzített egyéb foglalkozások.

A foglalkozások helyét, idejét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik – az igazgató
beleegyezésével – a tanórán kívüli órarendben.

11.3. A tanulószoba
A tanórára való felkészülés és szabadidő hasznos eltöltésének színterei.
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A tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére történik minden év május 20-ig történő
felmérés alapján.
A felvételnél előnyben részesülnek azok a tanulók,
-

akik veszélyeztetett vagy szociálisan hátrányos helyzetűek,
akiknek a családjában mindkét szülő dolgozik, nem biztosított az otthoni felügyelete
gyermekét egyedül nevelő szülő
akiknek családjában három vagy több gyermeket nevelnek
a tanulószobára minden jelentkezőt lehetőség szerint fel kell venni.

A tanulószoba működésének rendjét a tanulószobát vezető pedagógusok határozzák meg
(tanuló idő, játékos sport foglalkozás, …).
A tanulószobáról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján
történhet, a tanulószobás nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában –
az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. A tanulót felügyelet nélkül
kizárólag a szülő írásbeli kérelme alapján, a kérelembe meghatározott időben engedheti haza a
tanulószobás nevelő. A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmet
a ntanulószobás nevelők tartják nyilván.

11.4. Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől és a jelentkezők
létszámától függően, a munkaközösségek javaslata alapján a tantárgyfelosztás lehetőségeinek
figyelembevételével indít az iskola.
A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök színvonalas működéséért a szakkör
vezetője felelős. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakköröket fel kell tüntetni az éves
munkatervben és a tantárgyfelosztásban.
A szakköri aktivitás a tanuló szorgalmi és szaktárgyi jegyeiben figyelembe vehető.
Kiemelt szakköreink:
 2015-től ÖKO szakkört indítottunk iskolánkban a gyerekek környezettudatos
magatartásának formálása, a környezetünkért felelős tevékenységek színvonalának
emelése, egészségtudatos viselkedés kialakítása miatt,
 DÖK szakkör,
 I-deák szakkörei (újság, média, fotó),
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11.5. Énekkar
Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár.
Az énekkarban a belépés önkéntes, az énektanárok javaslata alapján a kórusvezető dönt a
felvételről.
A kilépés kizárólag a szülő írásbeli indoklásával, a kórusvezető engedélyével történhet.
Az énekkari aktivitást a szorgalmi és szaktantárgyi jegyben tükröztetni lehet.
Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját.

11.6. Iskolai sportkör
A tanulók mindennapi testedzésére, mozgásigényeinek kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére az egészséges életmód követése érdekében jön létre. Keretein belül
sportcsoportok szervezhetők.
Az iskolai sportkör működtetéséért az intézmény vezetője a felelős. Az iskolai szakköri
naplók vezetése kötelező.
Az iskolai sportkör feladatainak ellátása a köznevelési törvény rendelkezéseinek
megtartásával végezhető.

11.7. Gyógytestnevelési foglalkozások
Az iskolai testi nevelés és fejlesztés fontos formája. A gyógytestnevelésre az iskolaorvosi
ajánlás alapján kerülhet a tanuló, ahol a megjelenés és aktív részvétel kötelező. A
gyógytestnevelésre utalt tanulók is részt vesznek a testnevelési órákon és az iskolaorvosi
igazolás alapján könnyített feladatokat végezhetnek.

11.8. Felzárkóztató foglalkozások
Céljuk az alapképességek – készségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A felzárkóztató foglalkozásokat vezető pedagógusokat az igazgató jelöli ki a
tantárgyfelosztásban rögzített órakeret szerint.
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Az alsó tagozaton órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslata alapján kötelező
jelleggel történnek.
A felső tagozaton differenciált foglalkoztatással a szaktanárok javaslata alapján, egyes
tanulókra, vagy az egész osztályra kötelező jelleggel.
Kiemelt figyelmet fordítunk a BTM korrepetálásokra.

11.9. Egyéni fejlesztések
A Logopédiai Szakszolgálat logopédusai és fejlesztő pedagógusai – szakvélemény alapján – a
rászoruló tanulókkal az órarendjükhöz igazodva ingyenesen foglalkoznak. A kistérségi
társulás keretében iskolapszichológus is rendelkezésre áll az arra rászoruló gyermekek
részére. Az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelős segítségével szakvélemény alapján
szülői hozzájárulással kérhetik a segítségét.

11.10.

Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások

Nyolcadik osztály első félévében – de igény esetén hetedik osztályban is – szervezhető a
felvételi tárgyak jobb elsajátítása érdekében. Meghirdetésére és működésére a szakkörökre
vonatkozó szabályok érvényesek.

11.11.

Könyvtárhasználat

Az iskola könyvtára a tanítási napokon nyitva tartási idejében valamint könyvtári tanórákon
áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.
A könyvtár a könyvkölcsönzés mellett az internet használatot is biztosítja a beiratkozott tagjai
számára.

11.12.

Tanulmányi, kulturális és sportversenyek

Tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési és országos meghirdetésű
versenyeken, művészeti fesztiválokon vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A
versenyek igényes szakmai felkészítéséért és lebonyolításáért a munkaközösségek a felelősek.
Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a versenyeket, amelyekre felkészíti a
tanulókat. Az iskola szülői munkaközössége támogatja a tanulók versenyeken való
indulását.

11.13.

Kulturális rendezvények, ünnepélyek és fellépések

49

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

Az iskola munkatervében szereplő rendszeres, vagy alkalomszerű, a Diákönkormányzat vagy
az iskolavezetés kezdeményezésére, vagy évfordulókhoz kapcsolódóan történnek.

11.14.

Kirándulások, táborozások, erdei iskola

Az iskolai kirándulások, táborozások az erdei iskola a tanulók ismeretanyagának bővítésére
hazánk szép tájainak kulturális örökségeinek megismerésére és az osztályközösségek, zenei
együttesek, tánccsoportok közösségének formálására szolgálnak, a pedagógiai program
célkitűzéseivel összhangban.
A kirándulásokhoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz
szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A szervező pedagógusnak gondoskodnia kell
az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről és a minimális higiéniai feltételek
meglétéről.
A kirándulások az iskolai munkaterv alapján szervezhetők, célját, idejét, helyét és a névsort
írásban le kell adni az igazgatóhelyetteseknek, engedélyezéséről az iskola igazgatója vagy
helyettesei döntenek.
A tanulmányi kirándulásokat, osztályprogramokat (múzeum, színház, mozi látogatás,
sportrendezvények, stb.) az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni.
A szervezés szempontjai:
-

szülői egyeztetés a szervezési kérdésekről és azok anyagi vonzatáról (szavazás)
költségkímélő megoldás keresése
a tanulók szociális feltételeit mindig figyelembe kell venni, ennek ismeretében
meghatározni a célokat
a kiránduláson a tanulók részvétele önkéntes, ha tanítási napon vagy tanítás nélküli
munkanapon történik a tanuló felügyeletéről gondoskodni kell

Iskolai tábort, erdei iskolát csak abban az esetben engedélyezi az iskolavezetés, ha iskolai
szervezésűek, s amelyeknek céljával, tartalmával egyetért, és amelyen legalább 15 diákja részt
vesz. A kirándulás, táborozás, erdei iskola (utazás, szállás, belépő, étkezés, elsősegély
nyújtáshoz szükséges felszerelés, stb.) költségeit a szülők fizetik.

11.15.

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok

Szorgalmi időben egyéni és csoportos utazáshoz, melynek célja:


a tanulmányi továbbképzés
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kulturális



sport



tudományos rendezvényen való részvétel



kiemelt tehetséggondozás



tehetséggondozó verseny



külföldi fesztiválokon való részvétel
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Kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a csoportvezető az utazást
megelőzően egy hónappal írásban nyújt be az iskola igazgatójának.
Csoportos utazás esetén a kérelemnek tartalmaznia kell


a külföldi tartózkodás időpontját



útvonalát



szálláshelyét – elérhetőségét



a résztvevő tanulók számát, nevét



a résztvevő tanulók gondviselőjének nevét, elérhetőségét (telefonszámát),



a kísérő tanárok nevét



a várható költségeket

Az utazás előtt legkésőbb egy héttel szóbeli tájékoztatást kell tartani az utazás szervezőjének.
A külföldi utazás (útlevél, biztosítás, utazás, szállás, belépő, étkezés, elsősegély
nyújtáshoz szükséges felszerelés, stb.) költségeit a szülők fizetik.
A tanulóinkkal belföldi vagy külföldi tanulmányi kiránduláson, erdei iskolában részt vevő
pedagógusok helyettesítése hivatalos, az igazgatóhelyettesek írják ki.

11.16.

Egyéb rendezvények

Az iskola tanulóközösségei (osztályok, napközis csoportok, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell
jelenteni az intézmény vezetőjének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a
pedagógusi részvételt, felügyeletet. Felügyelet nélkül tanulói közösségek az iskolaépületben
még saját osztálytermükben sem tartózkodhatnak.
Tanítási időben iskolán kívüli rendezvényt, programot, tanulmányi sétát,…írásban kell
bejelenteni és engedélyeztetni előre a intézményvezetővel, vagy helyettesével az erre kiadott
nyomtatványon.
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Hit- és vallásoktatás

A foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az intézmény együttműködik a
város történelmi egyházaival. Képviselőjük kérésére – az iskolai órarend függvényében – a
foglalkozásokhoz tantermet biztosítunk az iskola tanítási rendjéhez és napirendjéhez
igazodva. A hitoktatást egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi.

11.18.

A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató valamint az egyéni
foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés
tanév elején történik, és egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredmény alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérésére az
iskola igazgatója adhat.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését
- a foglalkozások megnevezését
- a heti óraszámát
- a vezető nevét
- a működésének időtartamát minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában
rögzíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az
iskola pedagógusa.
Az iskola a tehetséges tanulók elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális, valamint
művészeti versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok felelősek.
Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba
– iskolaotthonba és a tanulószobai foglalkozásokra felvett tanulók napi háromszori étkezésben
részesülhetnek. Az iskola ebédet – menzát – is biztosít az azt igénylő tanulók számára.
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A mindennapos testnevelés szervezése

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamtól kezdve órarend szerint
heti 5 testnevelés óra.
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások vagy az
iskolában működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, valamint az iskolai tömegsport
órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola
nevelőtestülete által megválasztott vagy az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár
segíti.
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja,
hogy
-

az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, stb.
a téli időszakban: a tornaterem, stb. testnevelő tanár felügyelete mellett a hét 5 napján
13 óra és 17 óra között a tanulók számára nyitva legyen.

A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben vagy a
tantárgyfelosztásban kell meghatározni.

13.

Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei

13.1. Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.
A nevelőtestület a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó közössége. (Az óraadó tanárnak nincs szavazati joga).
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13.2. A nevelőtestület értekezletei, tagozati értekezletek
A nevelőtestület munkaterv szerint legalább 2 havonta nevelőtestületi értekezletet tart,
amelyet az igazgató hív össze, a nevelőtestületi értekezlet lehet iskolai, művészeti, vagy
intézményi.
Munkaterv szerint tagozati értekezleteket az igazgatóhelyettesek hívnak össze.
Rendkívüli esetben az igazgató hívhat össze tantestületi értekezletet.
Az általános iskolai nevelőtestületi értekezletek időpontja általában kedd 14.30-16.30-ig. A
tagozati és művészeti értekezletek, más időpontban is lehetnek a munkatervben előre
meghatározott napokon. A művészeti tagozat általában a hét első munkanapján délelőtt
szervezi.
Az osztályfőnöki munkaközösség értekezletein előzetes kiírás szerint az osztályfőnökök, vagy
a felső tagozat vesz részt.
Az értekezletekre vendég meghívható az igazgató vagy helyettesei engedélyével (pl.
pszichológus, iskolaorvos, pedagógiai szakszolgálat,védőnő, stb.)

13.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
Intézményünkben 10 szakmai munkaközösség működik:
1. osztályfőnöki munkaközösség
2. társadalomtudományi munkaközösség
3. természettudományi munkaközösség (testnevelők is)
4. matematika munkaközösség (reál szakosok is)
5. idegen nyelvi munkaközösség
6. alsó tagozatos munkaközösség: 1-2. évfolyam
7. alsó tagozatos munkaközösség: 3-4. évfolyam
8. művészeti munkaközösség: fúvós, akkordikus, vonós tanszak
9. művészeti munkaközösség: képző- és táncművészeti tanszak
10. művészeti munkaközösség: billentyűs és zeneismeret tanszak
A pedagógusok és a felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus munkát közvetlenül
segítők több munkaközösségnek is tagjai lehetnek.

13.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
A szakmai munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az
intézményben folyó oktató-nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és
ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösségek vezetői az éves ellenőrzési terv szerint, részt
vesznek az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében.
Segítik az intézményvezető munkáját, gondoskodnak a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak és a gyakornokok támogatásáról, szakmai segítéséről.
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai
munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai közösséget hozhatnak
létre. Javítják, koordinálják az intézményben folyó munka szakmai színvonalát, minőségét.
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A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint a
munkaközösségi tagok javaslata alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek.
Szakmai munkájukat a munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség tagjai
választanak. Évente egy alkalommal a munkaközösségi értekezleten megerősítik, de az
intézményvezető bízza meg a feladatok ellátásával és vonhatja vissza megbízását.
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézményvezető felé és
az iskolán kívül is. Az igazgató állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség véleményét az adott kérdésben.

13.4.1 A szakmai munkaközösség feladatai
 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése
 fejlesztik, korszerűsítik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot
tesznek a speciális irányok megválasztására
 egységes követelményrendszert alakítanak ki a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzésére, mérésére, értékelésére a Pedagógiai Programban foglaltak szerint
 véleményezik az egységes pedagógiai munka színvonalát, eredményességét, javaslatot
tesznek a továbbfejlesztésre
 végzik a meghatározott méréseket, pedagógiai kísérleteket az intézmény fejlődése
érdekében
 szervezik a pedagógusok továbbképzését, önképzését, véleményezik a pedagógus
álláshelyre pályázók anyagát
 lebonyolítják a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos
versenyeket, ezeket értékelik, eredményeit ismertetik

pályázatokat,

tanulmányi

 támogatják a pályakezdő fiatalok munkáját, valamint fejlesztik a munkatársi
közösséget
 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatokra
 segítséget nyújtanak a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzésekhez,
értékelésekhez
 figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők tevékenységét, segítik a gyakornok beilleszkedését.

13.4.2 A munkaközösség-vezető feladatai
 Összeállítja az intézmény Pedagógiai Programja és a munkaközösségi tagok javaslatai
alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, melyet a munkaközösség elé
elfogadásra terjeszt.
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 Irányítja a munkaközösségek tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai
munkájáért, a szaktárgyi oktatásért.
 Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, tantárgyi
programját.
 Felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való
megfelelést.
 Órákat, foglalkozásokat látogat segítő, tájékozódó céllal.
 Ellenőrzi, értékeli a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét,
eredményességét, a munkatervi feladatok határidőre történő színvonalas elvégzését.
 Módszertani és szaktárgyi értekezletet tart.
 Segíti a szakirodalom felhasználását, javaslatot tesz azok beszerzésére.
 Bemutató foglalkozásokat (tanórákat, csoportfoglalkozásokat) szervez.
 Az iskola oktató-nevelő munka színvonalának javítása érdekében a munkaközösségvezetők rendszeresen konzultálnak egymás között, valamint szervezik az évfolyamon
tanító kollégák konzultációit.
 Véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.
 Az intézménybe kerülő pedagógusok számára szakmai és emberi beilleszkedés
érdekében azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort javasol, figyelemmel kíséri
az új kolléga munkáját, negyedévente referál az intézmény vezetőjének.
Javaslatot tesz:
o

tantárgyfelosztásra

o

a szakmai továbbképzésekre

o

a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetéseire

o

a közalkalmazotti átsorolásra

o

a címpótlék odaítélésére

o

a pedagógus létszámcsökkentésből
munkaviszonyának megszűntetésére

 állásfoglalása, javaslata,
munkaközösség tagjait

véleménynyilvánítása

előtt

adódóan

köteles

a

pedagógus

meghallgatni

a

 összefoglaló elemzést, értékelést, az éves munkáról beszámolót készít a nevelőtestület
számára, igény szerint az intézményvezető részére
 képviseli munkaközösségét
munkaközösség tagjait

a

vezetői

értekezleteken,

erről

tájékoztatja

a

 részt vesz a pedagógus-teljesítményértékelés rendszerében, szakmai ellenőrző munkát
végez
 a hatékonyabb munkavégzés, az oktató-nevelő munka színvonalának javítása
érdekében, a munkaközösségek vezetői havi rendszerességgel konzultálnak egymással
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Felel:
o

a munkaközösség vagyonáért, leltári tárgyakért

o

a munkaközösség szakmai szertárainak célirányos fejlesztéséért, az
eszközök és anyagok gazdaságos felhasználásáért, tárolásáért

o

szaktárgyi versenyek,
értékeléséért

o

az osztályozás és
adminisztrációjáért

o

az értékelő és haladási naplók szakmai adminisztrációjáért

o

a munkaközösség feladatrendszerébe tartozó korrepetálás, szakkör,
tanfolyam színvonaláért

pályázatok
értékelés

kiírásáért,

megszervezéséért,

folyamatosságáért,

az

értékelés

 a munkaközösségek vezetői félévente/negyedévente beszámolási kötelezettséggel
tartoznak az intézmény vezetője felé.
A szakmai munkaközösség-vezetők jogait és kötelességeit részletesen a munkaköri leírásuk
tartalmazza.

14.

Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje

14.1. Az iskolavezetés kapcsolattartása
1. Az iskolavezetés és a nevelőtestület kapcsolattartási módjai

Tanévzáró, tanévnyitó, félévi értekezlet, nevelési értekezlet
Időpontja: munkatervben meghatározott
Célja:
 A tanulmányi munka értékelése
 A szakmai, pedagógiai programban leírtak értékelése
 Fejlesztési, pedagógiai, szakmai feladatok
 Munkaterv
 Általános élet- és munkakörülményeket érintő kérdések
 Kiemelt szervezési feladatok
 Aktuális, nagy volumenű oktatáspolitikai nevelési
középpontba helyezése

kérdések

Tantestületi vagy tagozati értekezlet
Időpontja:

Rendszeres megbeszélés átlagban havonta egyszer
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kedd: 14.30 – 16.30.
Aktuális havi feladatok, szervezési kérdések.

Rendkívüli megbeszélés
Időpontja:
Célja:

szünetekben, délután
halasztást nem tűrő, egyedi esetek

2. A munkaközösségekkel
-

a munkaközösségi üléseken a felelős vezető
a munkaközösség-vezetővel rendszeresen a felelős vezető tart kapcsolatot

3. Érdekképviseletekkel: döntései meghozatala előtt a jogszabályban előírt módon az
igazgató egyeztet
4. Szakmai műhelyekkel: a feladatnak megfelelően az igazgató, a helyettes és a
munkaközösség-vezetők.
5. Az iskolai szülői munkaközösséggel: évente háromszor (tanév elején, félévkor,
évvégén) az igazgató
Célja: általános tájékoztatás, információcsere.
A szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.
Az osztályok szülői képviselőivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.
6. Más iskolákkal: az igazgató és az igazgatóhelyettes szakmai megbeszéléssel, levelezés,
személyes találkozás útján.
7. Tankerülettel: az igazgató és az igazgatóhelyettes értekezlettel, szakmai megbeszéléssel,
levelezés, személyes találkozás útján.
8. Diáksággal: igazgató, évente kötelezően megtartott diákközgyűlésen (tanár-diák fórum),
ünnepségeken, esetenként. Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés (tanár-diák
fórum) a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés a diákönkormányvezető által,
az igazgatóval egyezetett időpontban, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell
diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése
alapján – a diákok küldöttei vesznek részt. A tanár-diák fórum időpontját az iskola
munkatervében is szerepeltetni kell.
9. A szülőkkel: A munkatervben meghatározott időben az osztályfőnök szülői értekezletet
tart. Az osztály első szülői értekezletén bemutatkoznak az osztályban tanító új tanárok.
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Fogadóórákon, nyílt
rendezvényeken.

napokon,

családi

napon,

családlátogatásokon,

iskolai

14.2. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
14.2.1 Az igazgatóság és a nevelőtestület
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a
megbízott pedagógusvezető, illetve választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
-

igazgatósági ülései
vezetőségi ülés ülései
különböző értekezletek – nevelőtestületi, munkaközösségi, tagozati megbeszélések

A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobákban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
-

az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
az irányításuk alá tartozó pedagógusok kéréseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság, az iskolavezetés felé

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével.

14.2.2 A nevelők és a tanulók
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az igazgató
 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén kéthavonta
 a diákközgyűlésen
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 iskola honalpján
 a bejáratoknál és a folyosón elhelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan
 az iskolarádión a Házirendben meghatározottak szerint
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon
 LCD kivetítőn
 a művészeti főtárgy-tanárok a főtárgy órákon illetve a művészeti hirdetőtáblán
tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak –
művészeti tanároknak – folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban – közvetlenül vagy választott képviselők,
tisztségviselőik útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az iskola szülői munkaközösségével.

14.2.3 A nevelők és a szülők
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:
az igazgató


a szülői munkaközösség vezetőségi ülésén



az iskolai szülői értekezleteken



a bejáratoknál és a folyosói hirdető táblákon keresztül



írásbeli tájékoztatón keresztül



iskolarádión



interneten, az iskola honlapján



LCD kivetítőn

az osztályfőnökök:


az osztály szülői értekezleteken



a fogadóórákon
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az írásbeli tájékoztatón keresztül tájékoztatják.

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi
lehetőségek szolgálnak:


családlátogatások



szülői értekezletek



nevelők fogadó órái



nyílt tanítási napok



a tanulói hangversenyek, kiállítások



a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések



írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskola szülői
munkaközösséghez fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőtestülettel.
Az iskola Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és működési szabályzata nyilvános,
azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell
ismernie.
A Házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
14.2.4 Iskola és telephely
Az iskola és a telephely között a kapcsolatot a művészeti igazgatóhelyettes és általa megbízott
pedagógus biztosítja.
A telephely és az iskola közötti kapcsolatot 2009. szeptember 8-án aláírt megállapodás
tartalmazza, amely a 2009. évi SZMSZ-ben is megtalálható:
„Jelen megállapodás létrejött
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a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2132 Göd Ifjúság út 1-3.(továbbiakban művészetoktatás)

Másrészről: a Huzella Tivadar Általános Iskola 2131 Göd Petőfi u. 48.
(továbbiakban befogadó intézmény) között.
Az alapfokú művészetoktatás feladatainak Göd városán belül történő zökkenőmentes ellátása
érdekében a felek indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, konkrét
formáit együttműködési megállapodásban rögzíteni.

Az együttműködés keretében a felek a következőket vállalják:

A/ A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részéről:
1. A művészetoktatás vállalja, hogy a befogadó intézményben az alapfokú
művészetoktatás feladatait zeneművészeti ágon ellátja a Huzella Tivadar Általános
Iskolába járó, és a környéken lakó gyermekek részére.
2. Zeneművészeti ágon belül az alábbi – jelenleg is működő – tanszakok, szakok
működését biztosítja:







Zenei előképző
Zongora
Gitár
Fafúvós hangszerek (ezen belül furulya, klarinét szaxofon)
Rézfúvós hangszerek (ezen belül trombita, kürt, harsona)
Kötelező tárgyi szolfézs – és zeneirodalom

3. A művészetoktatás a fentiekben meghatározott feladatait heti maximum 98 tanórában
– jelen esetben – 2 fő teljes állású és 4 fő részmunkaidős zenepedagógussal látja el. A
művészetoktatás vállalja, hogy az összesített heti tanórák számát a jövőben 98
tanórában maximálja, és azt előzetes egyeztetés nélkül nem lépi túl. Új szakot,
tanszakot csak további megegyezés esetén indít kihelyezett tagintézményében. A
fentiekben meghatározott 98 heti tanóra azonban a foglalkoztatási viszonyok
változása esetén ellátható a jelenlegitől eltérő létszámú részfoglalkozású, vagy teljes
állású zenetanárral.
4. A művészetoktatás vállalja, hogy a tanulók részére – lehetőségeihez és készletéhez
mérten – a megfelelő hangszert biztosítja, az általa használt zongorákat rendszeresen
hangoltatja, karbantartja, minden lehetőt megtesz a hangszerek értékének és
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állapotának megőrzése érdekében. A művészetoktatási célokra használt tantermek
rendjét megőrzi.
5. A művészetoktatás vállalja, hogy a délutáni foglalkozások rendjét a délelőtti
tanórákhoz igazodva alakítja ki, kerüli az órarendi ütközést. Az órarend
megtervezésénél szem előtt tartja, hogy a termek birtokbavételére 14.00 órától
(szabad terem esetén 13 órától) van lehetőség. Az általános iskola órarendjének
függvényében ez a kezdési időpont egyes esetekben lehet korábbi, de lehet későbbi is.
A művészeti tanórák befejezését az iskola nyitva tartásához igazítja, a tanórákat
befejezni 18.30-ig kell. Ha a féléves órarend beosztása ezt megkívánja, akkor
egyeztetés alapján a tanórákat a fentiektől eltérő időpontban is be lehet fejezni.
6. A művészetoktatás felajánlja és vállalja, hogy a kihelyezett tagintézményének otthont
adó Huzella Tivadar Általános Iskola bármely kulturális rendezvényén zenei
együtteseivel, zeneiskolás növendékeivel közreműködik, amennyiben erre felkérést
kap.
7. A művészetoktatás igyekszik az általános iskola életéről, programjairól, feladatairól
(fogadóórák, szülői értekezletek, versenyek, egyéb délutáni rendezvények) az
intézmény tájékoztatása alapján időben tudomást szerezni, hogy a diákokat a
művészeti órák átszervezéséről értesíteni tudja. A kihelyezett tagintézmény vezetője
Wisinger Violetta, aki felelős a kihelyezett tagozaton a művészetoktatás
szervezéséért, feladataiért.

B/ A Huzella Tivadar Általános Iskola részéről:
1. A befogadó intézmény vállalja, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény művészeti intézményegységének kihelyezett
zeneművészeti tagozatának helyet biztosít saját épületében, a Huzella Tivadar
Általános Iskola 2131 Göd Petőfi u. 48. szám alatt.
A befogadó intézmény a művészetoktatás céljára az iskola mindenkori órarendjének
figyelembe vételével biztosít termeket, ezeket félévente a felek közösen állapítják
meg. Természetesen a fogadó iskola törekszik arra, hogy a jelenleg is használatban
lévő tantermeket kapják a művésztanárok.
Ezek jelenleg:







„A” épület 3. terem
„A” épület 4. terem
„A” épület 5. terem
„A” épület 12. terem
„A” épület 13. terem
„A” épület 14. terem
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2. A Huzella Tivadar Általános Iskola befogadó intézményként óvja, védi a
tantermeiben elhelyezett hangszereket. Azok értékének megőrzésében felelősséget
vállal a délelőtti tanórák és szünetek ideje alatt. Az esetleges rongálások
felderítésében segítséget nyújt a művészetoktatás vezetőségének.
3. A befogadó intézmény havi feladattervét, programtervét a művészetoktatás
kihelyezett tagintézmény-vezetője számára elérhetővé teszi, hogy a művészeti órák
szervezése, esetleges átszervezése minden esetben, időben történhessen. Ha bármely
program (pl. fogadóóra, szülői értekezlet, egyéb…) időpontjában a tervezetthez
képest változás van, akkor erről időben tájékoztatja Wisinger Violettát, a
tagintézmény vezetőjét, és segítséget nyújt, hogy a művészetoktatási tanórák
megtarthatóak legyenek más teremben vagy más időpontban. Amennyiben az egyik
épületrészben, tanteremben olyan felújítási munkálatok kezdődnek, melyek
hosszabb-rövidebb ideig megakadályozzák az oktató-nevelő munkát – úgy erről is
időben tájékoztatja az illetékes helyi vezetőt, hogy a problémára időben megoldást
kereshessen.”

14.3. Az iskolai közösségek
Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. Az iskolaközösséget az iskola
dolgozói, a szülők és tanulók alkotják. Érdekeiket, jogosítványaikat a közösségek révén
érvényesíthetik.
Intézményben működő közösségek:
 az iskolaközösség
 az alkalmazotti közösség - közalkalmazottak
 a nevelők közösségei - nevelőtestület
 a szakmai munkaközösségek
 az oktató-nevelő munkát segítő közösségek
 a nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége
 a Közalkalmazotti Tanács
 a Munka- és tűzvédelmi, valamint balesetvédelmi érdekképviselő
 a pályaválasztási felelős

Az intézményi közösség jogai
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Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott
közösségi képviselők segítségével – az igazgató fogja össze.
Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben a
következő jogok illetik meg:
 Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját, tanulóját, a tanulók szüleit
azokon a programokon, amelyekre meghívást kapnak.
 Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok
közösségét, tanulói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, munkáltatót.
 Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget. Az elhangzott
véleményt a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie
kell. A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a véleményezővel közölni kell.
 Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az
adott kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy,
közösség azzal ténylegesen egyetért.
A döntési joggal rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút (50 %+1) többség
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha 2/3 része jelen van.

14.3.1 Szülői közösségek


szülői munkaközösségek osztályszinten



szülői munkaközösség iskolai szinten (osztályonként legfeljebb 3 szülő)

14.3.2 Tanulói közösségek


osztályközösségek



diákkörök



diákönkormányzat

14.3.3 Alkalmazotti közösség (közalkalmazottak)
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Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókból áll. Az iskolai közalkalmazottak a munkavégzésükkel kapcsolatos jogaikat és
kötelességeiket a Munka Törvénykönyve mellett a Közalkalmazotti törvény szabályozza.

14.3.4 A nevelők közössége (a nevelőtestület)
A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört
betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú
végzettségű dolgozó.
14.3.5 Szakmai munkaközösségek
A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai
munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség
hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző
véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

14.4. Oktató-nevelő munkát segítő közösségek
14.4.1 Diákönkormányzat
Az iskolai Diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a Diákönkormányzat vezetőségének
javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg 5 évre.
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helység a diákönkormányzat
gyűléshez) az iskola biztosítja.
A Diákönkormányzat munkáját segítő nevelő, diákönkormányzat vezető feladatai:
 szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat.
 segíti a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megalkotását,
biztosítja annak demokratikus érvényesítését.
 támogatja a programok megtervezését, részt vesz a szervezésben, értékelésben.
 személyesen vagy a kollégák, szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a
diákönkormányzat rendezvényein, felel az iskolai házirend betartásáért.
 képviseli a diákönkormányzatot a vezetői és tantestületi értekezleteken, a szülői
közösségek, valamint a fenntartó felé.
 a diákönkormányzat az anyagi eszközeinek beszerzéséről és felhasználásáról a
nevelőtestület előtt köteles évi szinten – legalább kétszer – elszámolni.
 Az intézmény Pedagógiai Programjához kapcsolódó tanórán kívüli programok
előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése,
tanulók versenyekre való kisérése.
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 Az egészséges életmódot hirdető szabadidős tevékenység szervezése.
 Kapcsolatot tart és koordinálja az intézmény valamennyi segítő közösségét a feladatok
megoldásánál.
 Szervezi és segíti a Diákönkormányzat munkáját.

14.4.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat a pedagógiai asszisztens látja el az igazgató és
igazgatóhelyettesek irányításával. Az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a tanulóközösség védelme érdekében
indokolt, segítséget kérhet a gyermekjóléti szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi,
családjogi területen működő szolgálattól. Amennyiben további intézkedésekre van szükség, a
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer keretei között az
intézmény milyen intézkedéseket tehet. Az iskola gyermekvédelmi felelőse rendszeres, napi
kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjóléti szolgálat által szervezetett havi
esetmegbeszéléseken részt vesz, s tájékoztatja a szolgálat vezetőjét, az iskola problémáiról,
illetve segítséget, támogatást kér a szükséges esetekben. A jelzőrendszer működése az
intézmények közötti megfelelő kapcsolattartás, kommunikáció segíthet a veszélyeztető okok
elhárításában, illetve megszüntetésében.
Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó
pedagógiai asszisztens munkájához szükséges feltételekről.
Az osztályfőnök a veszélyeztetett tanulóknál szükség esetén, családlátogatáson vesz részt.
Gyermekbántalmazás vélelme esetén, az intézmény vezetőjével együtt a gyermekjóléti
szolgálathoz fordul. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola
igazgatója indítson eljárást, az illetékes hivatalnál.
A gyermekvédelmi feladatokat ellátó felelős feladata:
 összefogja az iskolában folyó gyermekvédelmi munkát,
 segít az októberi statisztika rá vonatkozó részének elkészítésében,
 Felkutatja, és nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett tanulókat
 a jelzőrendszernek megfelelően, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a
Nevelési Tanácsadóval
 segítséget nyújt a családoknak, segélyek kérése esetén, hivatalos iratok kitöltésében,
továbbításában
 az új törvényekről, lehetőségekről tájékoztatja a szülőket, gyerekeket.
 minden tanév szeptember 12.-ig nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett és az SNI-s
tanulókat az osztályfőnökök segítségével. Nyilvántartó lapokat fektet fel.
 a nyilvántartott tanulókat folyamatosan figyelemmel kíséri, a változásokat bejegyzi az
osztályfőnökök jelzései alapján.
 segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
 kapcsolatot tart a helyi gyermekvédelmi intézményekkel és az önkormányzat által
kijelölt városi felelőssel. (A problémás eseteknél napi szinten!)
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 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, szabadidős tevékenységét,
baráti körét. Az esélyegyenlőség érdekében javaslatot tesz a napközi-tanulószoba,
korrepetálás, egyéb fejlesztő tevékenységek végzésére.
 családlátogatást kezdeményez az osztályfőnök segítségével, és felvilágosító munkát
végez a szülők körében is.
 az iskola összes tanulóját tájékoztatja arról, (osztályfőnöki óra, tájékoztató füzet, stb.),
hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá,
hogy mely iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményt kereshetnek fel a gyermekek.
(Hirdetőtáblán közzéteszi a Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyámügyi
Hivatal, háziorvos, védőnő, városi rendőrkapitányság címét és telefonszámát).
A Gyermekjóléti Szolgálat segítségével feltérképezi a tanulók anyagi veszélyeztetését, s
amennyiben szükséges, kezdeményezi, és javaslatot tesz a gyermekvédelmi támogatásra, vagy
a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására.
Gyermekbántalmazás védelme, vagy veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a
Gyermekjóléti Szolgálatot.
14.4.3 ÖKO munkacsoport
Iskolánk 2016-ban nyerte el az ÖKO ISKOLA címet, amelynek célja a gyerekek
környezettudatos magatartásának formálása, a környezetünkért felelős tevékenységek
színvonalának emelése. A tanórai munkánkkal (tanmenetbe beépítve) és projektjeink
megvalósításával (Egészséghét, Föld napja, Happy hét,…) érjük el kitűzött céljainkat,
amelyet az ÖKO munkacsoport koordinál.

14.4.4 A Közalkalmazotti Tanács
A Közalkalmazotti Tanács és az igazgató munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat
rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás a Közalkalmazotti Szabályzat
módosításának feladata a KT. elnök és az igazgató feladata.

14.4.5 Tűzvédelmi felelős
Feladata:
 az iskolai tűzvédelmi munka irányítója.
 figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok betartását, hiányosságok esetén intézkedést
kezdeményez.
 megszervezi, hogy a dolgozók és a tanulók megismerjék a tűzvédelmi előírásokat,
szabályokat.
 évente egy alkalommal valamennyi dolgozó részére kötelező jelleggel megtartott
tűzvédelmi oktatást tart és arról nyilvántartást vezet.
 elkészíti és vezeti az iskola tűzvédelmével kapcsolatos dokumentumait.
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 figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályokat,
dokumentumokat és tájékoztatja az intézmény vezetőjét.

szabványokat,

egyéb

 részt vesz a tűzvédelmi szemlén, szervezi a próbariadókat, a kiürítési gyakorlatokat.
 az átalakítási, felújítási, karbantartási munkálatoknál a tűzveszélyes tevékenységeket
figyelemmel kíséri.
 az intézmény tűzvédelmi helyzetét értékeli és beszámol az igazgatónak.

14.4.6 Balesetvédelmi felelős
Feladata:
 minden tanév elején kötelezően előírt munkavédelmi oktatást tart, nyilvántartást vezet,
s valamennyi dolgozóval aláíratja.
 munkavédelmi szemléket tart a szabályzatban előírt rendszerességgel a kijelölt
igazgatóhelyettessel. A tapasztalatairól feljegyzést készít, és javaslatot tesz az igazgató
felé.
 vezeti az előírt nyilvántartásokat, és elkészíti (szükség szerint továbbítja) a baleseti
jegyzőkönyveket.
 figyelemmel kíséri a munkavédelemmel kapcsolatos rendeleteket, és változásokat
erről tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
 a munkavédelmi szabályokat betartatja a dolgozókkal és a tanulókkal, ha
szabálytalanságokat tapasztal, azonnal intézkedik és jelentést köteles adni a
felettesének.

14.4.7 Pályaválasztási felelős
Feladata:
 Az intézményben folyó pályairányító munka irányítója.
 Szervezi a pályaválasztás rendezvényeit:
o

szülői értekezlet

o

középiskolák képviselőinek meghívása

o

nyílt napok

 A pályaválasztással kapcsolatos propagandaanyagokat időben eljuttatja a tanulókhoz,
szülőkhöz, osztályfőnökökhöz.
 Felméri a helyi igényeket, és ennek szellemében koordinálja napi tevékenységét.
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14.5. Szülői közösségek
14.5.1 Szülői közösségek osztályszinten
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében
osztály szülői munkaközösség működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba
járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből legfeljebb 3 iskolai szülői
munkaközösségi tagot választanak.
Az iskolai szülői munkaközösség tagjait az első szülői értekezleten választják a szülők. Egy
osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen
kapcsolatot tart. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az
osztályban választott iskolai szülői munkaközösségi tagok, vagy az osztályfőnök segítségével
juttathatják el az iskola vezetőségéhez.

14.5.2 Szülői munkaközösség intézményi szinten
A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői
munkaközösség vezetősége.
Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségének munkájában az iskola szülői
munkaközösségének tagjai vehetnek részt. Az iskolai szülői munkaközösséget az
intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként legalább kétszer
összehívja, az értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint a fele (50 %)
jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

14.5.3 A vezetők és a Szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje
A szülői közösség iskolaszintű képviselőivel az iskola igazgatója tart kapcsolatot.
Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az
igazgató kéri meg a szülői munkaközösségi értekezleten. Az iskolai szülői munkaközösség
elnöke aláírásával igazolja az iskolai dokumentumokon a szülői munkaközösség véleményét.
Az iskolai szülő munkaközösség elnöke kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a szülők
javaslatait, kérdéseit, kéréseit továbbítja a vezetőség felé.
Az iskolai szülői munkaközösség döntési, véleményezési és egyetértési jogai:
 megválasztja vezetőjét, amely visszahívásig érvényes,
 megválasztja saját tisztségviselőit,
 kialakítja saját működési rendjét,
 az iskolai munkatervhez igazítva elkészíti saját munkatervét,
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 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
 véleményezi az iskola Pedagógiai Programját, Házirendjét, munkatervét, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel és tanulókkal
kapcsolatosak,
 szülőket anyagilag
meghatározásában,

is

érintő

ügyekben,

a

tankönyvtámogatás

rendjének

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.

14.6. A tanulók közösségei
14.6.1 Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt
evvel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket
munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: két fő képviselő
az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

14.6.2 A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában
működő diákkörök fajtáit a Házirend szabályozza. A diákkörök saját tagjai körül egy-egy
képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

14.6.3 Az iskolai Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviselésére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége illetve a
diákönkormányzatot képviselő nevelő érvényesítheti (diákönkormányzatot segítő nevelő).
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A Diákönkormányzatot megillető javaslattétel, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása
előtt azonban ki kell kérni az iskolai diákönkormányzat vezetőségének a véleményét. Az
iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.
Az iskolai Diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelő személyét, a
diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az
igazgató bízza meg.
A diákközgyűlés – tanár-diák fórum – az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó –
tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek – felsős osztályközösségek – által
megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlésen ezen felül részt vesz a felsős tantestület. A
diákközgyűlést a diákönkormányzat vezetője és az igazgató közösen vezeti.
A diákközgyűlést a Diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint kell
összehívni, melyen az iskola igazgatója, vagy annak megbízottja tájékoztatást ad az iskolai
élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az
iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti közérdekű észrevételeit,
javaslatait, kritikai megjegyzését.
A Diákönkormányzatot segítő nevelő vagy a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az
előző diákönkormányzati gyűlés – diákközgyűlés – óta eltelt időszak munkájáról. A
diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés
összehívásáért diákönkormányzat vezető felelős.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának fórumai:

15.



osztályfőnöki óra keretében



alkalmi felmérések révén



az osztályképviselőkön keresztül



diákfórumon, diákközgyűlésen



közvetlenül az igazgatóhoz fordulva

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

Az iskolai munka zavartalan és színvonalas működése érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
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 az intézmény fenntartójával, működtetőjével: Dunakeszi Tankerületi Központ
 Göd Város Önkormányzat
o az önkormányzati képviselőtestülettel és Polgármesteri Hivatallal
o a képviselőtestület bizottságaival
 a Településellátó Szervezet (konyha) dolgozóival
 a helyi oktatási intézmények, óvodák vezetőivel és tantestületeivel
 a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
 a Szakszolgálati Intézményekkel
 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel
 a Nevelési Tanácsadó Szolgálattal
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
Az eredményes oktató-nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart
fent az alábbi intézményekkel, szervezetekkel és gazdálkodókkal, jogi személyekkel.
 Az iskolát támogató Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvánnyal
 a közművelődési intézményekkel
 József Attila Művelődési Ház
 Városi Könyvtár
 művészeti iskolákkal és helyi művészekkel
 helyi társadalmi egyesületekkel
 az egyházak helyi gyülekezeteivel
 pályaválasztás érdekében középiskolákkal és szakiskolákkal
 megyei és országos szakmai szervezetekkel
 helyi sportegyesületekkel
 helyi termelő és gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal
 az iskolát támogató intézményekkel és más jogi személyekkel
Az iskolánk esetenként még kapcsolatot tart fent az alábbi jogi személyekkel:
 Polgármesteri Hivatal
 Pénzügyi-, Városgazdálkodási-, Műszaki osztálya
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 Göd és Dunakeszi Város Rendőrkapitányság
 Göd Város Pest Megyei Vöröskereszt Szervezete
 Magyar Államkincstár
Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető ezen
feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen
munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat
ellátó pedagógiai asszisztense rendszeres kapcsolatot tart fent:
 Göd Város Szociális és Népjóléti Bizottság Elnökével
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató és általa kijelölt személyek a felelősek.
Az iskola helyiségeit, sportpályáit az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen
használhatják gyermek, illetve ifjúsági szervezetek csoportjai.
A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének,
bekapcsolódnak területi szakmai munkaközösségek munkájába.

fejlesztésének

céljából

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

15.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot tart fent:
 Körzeti Háziorvosi Intézménnyel
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal
Az illetékes egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt az iskolaorvossal.
A megállapodásnak biztosítania kell:
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-

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

-

a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat: évente 32 alkalommal,
o belgyógyászati vizsgálat: évente 16 alkalommal (1.3.5.7. évf.)
o szemészet: évente 16 alkalommal (1.3.5.7. évf.)
o védőoltás

-

a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal (testnevelők)
továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát
negyedévente minden osztály
stb.

-

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

15.2. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal
A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak
ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti a köznevelési törvény szerint az alábbi területeken:
a) a gyógypedagógiai tanácsadás,
b) a fejlesztő nevelés,
c) szakértői bizottsági tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai ellátás,
h) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Az iskola vezetősége, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, osztályfőnöki munkaközössége
állandó kapcsolatban áll:
 a területileg illetékes nevelési tanácsadóval,
 pedagógiai szakszolgálattal,
 területileg illetékes pedagógiai intézettel.
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15.3. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
Az iskola vezetősége, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, osztályfőnöki munkaközössége
állandó kapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálattal, amelynek célja:
 a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése,
 a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
 a családban történő nevelés elősegítése, a kiemelés megelőzése.

15.4. Kapcsolattartás a pedagógiai szakmai szolgáltatóval
Az iskola, pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő
tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik:
a) a pedagógiai értékelés,
b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
c) a pedagógiai tájékoztatás,
d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.
Iskolánk a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóval veszi fel a kapcsolatot.

16.

A tanulók fegyelmi ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok

16.1. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
Ha a tanuló az iskola Házirendjében megfogalmazott szabályokat vétkesen és súlyosan
megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.
Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül:
-

a tanulótárs bántalmazása, megalázása, testi-lelki erőszak alkalmazása,
az agresszív magatartás,
a közösségi vagy egyéni tulajdon szándékos rongálása, a károkozás,
a társak, a felnőttek személyiségi jogainak, emberi méltóságának semmibevétele,
a lopás, csalás, hamisítás,
az igazolatlan késés és mulasztás,
az iskolába, vagy az iskola által szervezett külső rendezvényekre egészségre káros,
vagy testi épséget veszélyeztető anyag, eszköz bevitele,
a fegyelmezetlen magatartás miatti balesetokozás.

76

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

A fegyelmi eljárás megindításáról - a nevelőtestület javaslata alapján - az iskola igazgatója dönt.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.
A fegyelmi eljárást a magasabb jogszabályokban előírtak szerint kell lebonyolítani.
2011. évi CXC. törvény:
58. § (3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a
tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.

Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő
köteles új iskolát keresni a tanulónak.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés q pontjában foglaltak alapján a
tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban
határozzuk meg:
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
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 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni.

16.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban
értesíti az érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
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 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

17. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával
kapcsolatos szabályok
Az intézmény jelvényét hivatalos iratokon, az iskolai
dokumentumokon, zászlaján (színesben), meghívókon
és egyéb iskolával kapcsolatos anyagon fel lehet
tüntetni.

17.1. Ünnepélyek
Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben élményt adók, a
tanulók nevelését szolgálják. (érzelmi, esztétikai, stb.) Az ünnepségek formáját az iskola
munkaterve tartalmazza, ezek:


tanévnyitó,



az aradi vértanúk (október 6.) – megemlékezés iskolarádión keresztül



október 23. nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének,
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja, - iskolai ünnepségen



karácsonyi ünnepély és tánckarácsony,



a magyar kultúra napja (január 22.) – megemlékezés iskolarádión keresztül



a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) – megemlékezés
iskolarádión keresztül



március 15-én az 1848-49 forradalom és szabadságharc ünnepe, - iskolai ünnepségen



a holokauszt áldozatai (április 16.) – megemlékezés iskolarádión keresztül
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a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) – megemlékezés iskolarádión keresztül



utolsó tanítási nap: 8. évfolyam búcsúztatása, tanévzáró ünnepély,



augusztus 20-én a Magyar Köztársaság állami ünnepén kapcsolódunk a városunk
rendezvényeihez.

A gödi városi ünnepségeken részt veszünk (október 6., október 23., március 15., június 4.),
ahol az 5. osztályos tanulók, osztályfőnökük és a vezetőség képviseli iskolánkat. A magyar
kultúra napján szervezett városi ünnepségen a vezetőség és tantestület tagjai képviselik az
iskolát.

17.2. Megemlékezések


Zenei világnap



A víz világnapja



A föld napja



A költészet napja



Anyák napja



Madarak és fák napja



Gyermeknap



Németh László születésének évfordulója

Az iskolai megemlékezéseket, ünnepélyeket, a művészetoktatás hangversenyeit,
táncbemutatóit, képző- és iparművészeti kiállításait a tantestületnek a munkatervben ezzel
megbízott tagjai, a szakmai munkaközösségek készítik elő. Az ünnepélyek, megemlékezések,
hagyományos rendezvények lebonyolítására – az éves munkatervben a tanítás nélküli
munkanapra tervezetten kívül – az első tanítási órán, vagy osztályfőnöki órán, illetve a
művészeti rendezvényekre a délutáni órákban kerülhet sor. Kivételt képeznek ez alól az
óvodai hangszerbemutató hangversenyek és az ifjúsági hangversenysorozat, a feladattervben
szereplő rendezvények, melyeket a délelőtti tanórák idejében, de azokat nem zavarva lehet
megrendezni.
Az iskola épületét az ünnephez méltóan és jellegének megfelelően fel kell díszíteni. Az
iskolai ünnepségeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság valamennyi tagja köteles megjelenni.
A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul.

17.3. A tanulóközösségek hagyományai


ünnepélyes tanévnyitó, első osztályosok fogadása, megajándékozása



8. osztályosok búcsúztatása, ballagási ünnepély megszervezése, ünnepélyes tanévzáró
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mikulás ünnepség



karácsonyi adventi hetek rendezvényei, karácsonyi ünnepély



természettudományi és társadalomtudományi vetélkedők



tanulmányi versenyek



farsang, Családi nap – kulturális bemutató



sportnapok



kirándulások, színház- és múzeumlátogatások



gyermeknap



nyári táborozás



ÖKOISKOLA programok: egészséghét, Happy hét,…

17.4. Nevelőtestület hagyományai


új kollégák fogadása, bemutatás a tanévnyitó értekezleten



kirándulás



a zenetanárok hangversenye



karácsonyi ünnepség



pedagógusnapi ünnepség



nyugdíjas és gyes-en lévők meghívása

Iskolaújság kiadása évente két alkalommal vagy elektronikus diákújság.
Az iskola tanévenként évkönyvet adhat ki saját működéséről, a pedagógusokról és a
tanulókról, valamint a kiemelkedő eseményekről.
Az iskolarádió működhet az intézményben, műsorát felelős pedagógus vezetésével,
közreműködésével a tanulók igényei figyelembevételével a tanulók állítják össze.

18.

Munkaköri leírás-minták

Munkaköri leírás minták:
 Igazgatóhelyettesek
 Tanár, osztályfőnök
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 Tanító, iskolaotthonos tanító, osztályfőnök
 Tanulószobás tanár
 Könyvtáros tanár
 Munkaközösség-vezető
 DÖK vezető tanár
 Iskolatitkár az általános iskolában
 Iskolatitkár a művészetoktatásban
 Pedagógiai asszisztens
 Iskola pszichológus
 Technikai és egyéb dolgozók (rendszergazda, ügyviteli dolgozó, portás, takarító,
karbantartó,..)
A munkaköri leírás minták elektronikusan mellékeljük - a szervezeti és működési szabályzat
függeléke - a terjedelmük miatt.

19.

Egyéb szabályok

I-deák:
Az I-deák online diáklap a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tulajdonát képezi. A diákújságírók a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói, valamint a szerkesztőségükbe az igazgatótól és vezetőjüktől
felvételt kért és nyert fiatalok.
Az I-deáknak készített cikkek, fényképek, hang- és videofelvételek a diáklap és az intézmény
tulajdonát képezik, de készítőik, alkotóik saját portfólióikhoz vezetőjük beleegyezésével
felhasználhatják.
Az I-deák rendelkezésére álló eszközöket csak a szerkesztőségi tagok használhatják, ők is
kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően.
A feladatok ellátását a közoktatási intézményen belül és kívül is végzik, ezért a szerkesztőség
tagja csak olyan diák lehet, aki a tanulói és szakmai írott és íratlan erkölcsi és etikai
szabályokat, normákat betartja.

Telefonhasználat
Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. Az
iskolai programokhoz kapcsolódó telefonbeszélgetések ideje és mennyisége csak célirányos
lehet a takarékosság jegyében.
A Házirend telefonhasználatra vonatkozó szabályainak megsértése eljárást vonhat maga után.
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Fénymásolás
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen
történik az előzetes igazgatói, igazgatóhelyettesi engedélyezés után. Minden egyéb esetben a
fénymásolásért térítési díjat kell fizetni.
Dokumentumok kiadásának szabályai
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak az
intézményvezető engedélyével történhet.
Saját gépkocsi használata
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a
mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései illetve az adójogszabályok szerint kell
kialakítani. Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet
igénybe venni.

20.

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2132 Göd, Ifjúság
köz 1-3.) könyvtárának működését az érvényes törvényi szabályozással összhangban a
következők szerint szabályozom.
Az Iskolai Könyvtári Szabályzat intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának
mellékletét képezi.

20.1. Általános adatok
1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó azonosító adatok:
1.1. A könyvtár neve: Németh László Általános Iskola Könyvtára
1.2. A könyvtár címe, telefonszáma: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. 06 (27) 532-115
1.3. A könyvtár fenntartójának neve: Dunakeszi Tankerületi Központ
1.4. Működési Szabályzattal a könyvtár 1998-ig nem rendelkezett.
1.5. A könyvtár jellege: zárt könyvtár (csak az iskola dolgozói, tanulói vehetik igénybe)
1.6. A könyvtár elhelyezése: az iskola I. emelet 14. helyiségében működik.
1.7. A könyvtár használata: ingyenes (alapszolgáltatások igénybevételénél)
1.8. A könyvtár személyi feltétele: könyvtáros tanár száma: 2 státusz főállásban könyvtáros
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A 16 év alatti korosztály számára a könyvtár használata ingyenes. Egyéb korcsoportba
tartozók részére térítési díj határozható meg.

2. Az iskolai könyvtár működésének célja
Az intézményben működő iskolai könyvtár működésének alapvető célja
- segítse elő az oktató-nevelő munkát (mint tevékenységet)
- a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok folyóiratok segítségével biztosítsa a szakmai
munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését
- segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (nevelő, tanulók, egyéb dolgozók) általános
műveltségének kiszélesítését
- a folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új, modern
ismereteket.

3. Az iskolai könyvtár feladata
3.1. Az intézmény könyvtárának általános feladatai
Az intézmény könyvtárának - mint a nevelő-oktató tevékenység szellemi bázisának - fő
feladatai a következők:
-

elősegíti az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában
rögzített célok helyi megvalósítását,

-

biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges
információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok,
audiovizuális eszközök, stb.)

-

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,

-

rendszeres, folyamatos
szolgáltatásairól,

-

központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának
felkészítésében,

-

részt vesz, illetve közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési helyi tantervének
megfelelő - könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a

tájékoztatást

nyújt

a

könyvtár

dokumentumairól

és
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könyvtárhasználatba, művelődési és iskolai egyéb programok, vetélkedők szervezése,
segítség nyújtása különféle könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása, stb.),
-

a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat.

-

a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek kölcsönzését is.

3.2. Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai
Az intézmény könyvtárának a céljai, illetve az általános feladatai teljesítése érdekében az
alábbi szakfeladatokat kell ellátnia:
- az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát
az intézmény tanárai, nevelőközösségei, és más iskolai könyvtárhasználók javaslatainak,
igényeinek figyelembevételével,
- az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, stb.) az éves
munkatervében foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret figyelembevételével végzi,
- a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 6 napon belül bevételezi, és leltárba veszi,
- naprakészen vezeti az egyedi leltárt tartalmazó könyvet
- az elavult, feleslegessé váló, vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, vagy
az olvasók által elvesztett könyveket az állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos
nyilvántartást elvégzi, /3/1975./VIII.17./ KM-PMK rend./
- a könyvtárállomány leltározását az intézmény Leltározási Szabályzatának megfelelő időben
és módon végzi,

20.2. Az iskolai könyvtár használata
1.Általános feltételek
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában
folyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse.
Az iskolai könyvtár használata során (melyben az olvasót a keresett dokumentumhoz el kell
juttatni) az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni:
1.1. A könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához
kapcsolódó irodalom felkutatásában.
1.2. A könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat kell ajánlani és az ilyen igényét
könyvkölcsönzéssel, illetve helyi olvasás biztosításával kielégíteni.
1.3. A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni.
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1.4. A kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást kell
vezetni. A vissza nem hozott könyveket pótoltatni kell az olvasóval.
- azonos dokumentummal
- vagy a dokumentum jelenlegi értékének térítésével
1.5. Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő
tanórák, szakköri, napközis foglalkozások előkészítésében és megtartásában.
2. A könyvtár használói köre
- Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói
használhatják.
- A könyvtári alapszolgáltatásokat (a gyűjtemény helyben használata, csoportos használata,
kölcsönzése) a könyvtárhasználók díjtalanul vehetik igénybe.
3.A beiratkozás módja
Az iskolai tanulói az iskolába történő beiratkozás után, míg a pedagógusok, az adminisztratív
és a technikai dolgozók a munkába állást követően automatikusan a könyvtár tagjaivá válnak.
A beiratkozottak részére füzetes nyilvántartást vezetünk.
A Szirén könyvtári rendszer kölcsönzői moduljának kiépítése folyamatban van.

4.A kölcsönzés szabályai, feltételei
a) A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárában
füzetes kölcsönzési nyilvántartás használatos. A füzetekben a könyvtárhasználók nevét, illetve
tanulók esetén még az osztályát kell rögzíteni.
b) A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
c) Az iskola minden dolgozója és tanulója jogosult a kölcsönzésre.
d) A dokumentumok kölcsönzése a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel történik. Az
átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni, ennek jogi jelentősége nincs.
e) A kölcsönzési idő maximum 3 hét.
A tankönyveket a tanév végéig kikölcsönözhetik a tanulók. A helyben használatos
dokumentumokat egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti
időre ki lehet kölcsönözni.
f) Egyidejűleg tanulók esetén maximum 2 kötet, pedagógusok esetén 20 kötet, adminisztratív
és technikai dolgozók esetén 10 kötet kölcsönözhető.
g) Az iskolai könyvtár letéti állományt helyez el a
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- a szaktantermekben,
- a tanári szobákban,
- a napköziben.
A letéti állományokat névre szólóan kell átadni, az átvett dokumentumokért a megbízott
személy a felelős.
h) Nem kölcsönözhető dokumentumok
- kézikönyvtári állományrész
- Németh László gyűjtemény
- Időszaki kiadványok
- Videó, CD és DVD állomány

20.3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományalakítása
A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtári
állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni.
1. Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység
Az oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola
pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok
szerint gyűjti állományát:
1.1 Gyűjtés köre
1.2. Gyűjtés dokumentumtípusai

1.1. A gyűjtés köre
A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat fő gyűjtőköri és mellék gyűjtőköri
szempont szerint kell gyűjteni.
Az iskola alapvető feladatainak (oktatási) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok az
intézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz kapcsolódó
dokumentumok pedig a mellék gyűjtőkörbe.
A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak az alábbi könyvek, dokumentumok:
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- lírai, prózai és drámai antológiák,
- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,
- klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei,
- népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei,
- nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom),
- tematikus antológiák,
- életrajzok, történelmi regények,
- gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
- általános lexikonok,
- enciklopédiák,
- a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és
középszintű elméleti és történeti összefoglalói,
- a tananyagokhoz használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
- az adott környezetre (Göd községre, Pest megyére) vonatkozó helyismereti, helytörténeti
kiadványok,
- az intézmény történetével, életével, ifjúsági szervezeteivel, illetve Németh Lászlóval
kapcsolatos anyagok,
- a helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok,
- a nevelés, az oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézi könyvek, segédletek,
- pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek és ifjúkor lélektana,
- tantárgyi bibliográfiák,
- felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok,
- iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások,
- folyóiratok, napilapok, szaklapok,
- zenei irodalom
- állománygyarapításhoz kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák,
- oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,
- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
gyűjteménye,
- oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,
- tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok
gyűjteménye
- egyéb: a különféle tantárgyak oktatását segítő videofilmek, művészeti oktatás különböző
ágait segítő, ahhoz kapcsolódó könyvek, ill. egyéb információhordozók.
- az iskolában oktatott idegen nyelven könyvek, folyóiratok, elektronikus ismerethordozók
gyűjtése

88

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

A mellék gyűjtőkörbe sorolandók mindazon dokumentumok, melyek az előzőekben
felsoroltakhoz nem tartoznak, illetve azok határesetei.
- a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentum semmiképpen nem kerülhet az állományba

1.2. Gyűjtés dokumentumtípusai
A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább
felsorolt dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat:
a.) könyvek és könyvjellegű kiadványok
b.) folyóirat jellegű kiadványok (periodikák)
- pedagógiai folyóiratok
- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok
- gazdálkodással kapcsolatos lapok
- ismeretterjesztő folyóiratok
- gyermek és ifjúsági folyóiratok
c.) egyéb dokumentumok
- iskola és az ifjúsági szervezetek életének dokumentumai, iskolaújság
- előadások, szaktanácsadók anyagai, összegzései
- pedagógiai elemzések, értékelések, jelentések
- kartográfiai segédletek
- énekes és hangszeres zenei művek kottái
d.) audiovizuális ismerethordozók
- képes dokumentumok: oktatófilmek, egyéb filmek
- hangzó dokumentumok
- oktató programcsomagok
e.) tartós tankönyvek

2.Könyvtári állományalakítás
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Az intézmény könyvtári állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.
Az iskola könyvtár-állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és -csökkentési
tevékenységéből tevődik össze.
Az állományalakítási tevékenységet az alábbiak szerint szabályozom:
2.1. Állománygyarapítás forrásai, mértéke
2.2. Állományba vétel munkafolyamata
2.3. Katalógus készítés és szerkesztés általános szabályai
2.4. Állománycsökkentés, törlés
2.5. Állománygondozás, védelem, ellenőrzés

2.1. Állománygyarapítás forrásai, mértéke
A könyvtár szakmai és gazdaságossági szempont alapján pénzügyi keretek
figyelembevételével köteles gyarapítani állományát.

2.1.1. Az állománygyarapítás forrásai:
a.) beszerzés: könyvkereskedésektől, kiadóktól, magánszemélyektől számla vagy szerződés
alapján történik a gyarapítás
b.) ajándék: az iskolai könyvtár más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi
intézményektől, jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen kap a gyűjtőkörébe tartozó
dokumentumokat
c.) egyéb: olyan dokumentumok, melyek az iskola belső irataiból, anyagaiból, oktatási
segédletekből stb. tevődnek össze.

2.1.2. A gyarapítás mértéke
A fő gyűjtőkörbe tartozó új beszerzések példányszámát a felhasználók számát, valamint a
beszerzési keret figyelembevételével az alábbiak szerint állapítom meg:
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- lírai, prózai és drámai antológiák:

5 pl.

- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei:

5 pl.

- klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei:

3 pl.

- népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei:

5 pl.

- nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom):

3 pl.

- tematikus antológiák:

5 pl.

- életrajzok, történelmi regények:

5 pl.

- gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek:

5 pl.

- általános lexikonok:

1 pl.

- enciklopédiák:

1 pl.

- gyermekenciklopédiák:

2 pl.

- a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet
alapszintű és középszintű elméleti és történeti összefoglalói:

3 pl.

- a tananyagokhoz kapcsolódó alap- és középszintű segédkönyvek,
történeti összefoglalók, ismeretközlő művek:

4-5 pl.

- az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok:

4-5 pl.

- az adott környezetre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok:

2 pl.

- az intézmény történetével, életével, névadójával, ifjúsági szervezeteivel
kapcsolatos anyagok:

2 pl.

- a helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok:

20 pl.

- a nevelés, az oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek:

3 pl.

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézi könyvek,
segédletek:

2 pl.

- pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek és ifjúkor
lélektana:
- tantárgyi bibliográfiák:

1 pl.
1 pl.

- felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített
kiadványok:

1 pl.

- iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások:

1 pl.

- folyóiratok, napilapok, szaklapok:

1 pl.

- állománygyarapításához kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok,
tantárgyi bibliográfiák:
- oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások:

1 pl.
1 pl.

- családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok,
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1 pl.
1 pl.

- tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és
jogszabályok illetve azok gyűjteménye:

1 pl.

A mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok példányszámát eseti jelleggel az
állománygyarapodás időpontjában szabom meg figyelembe véve a felhasználók számát, a
beszerzés indokoltságát.
3. Állományba vétel munkafolyamata
A könyvtári állományba vétel menete az időbeli sorrendben alábbiak szerint történik:
3.1. A számla (szállítólevél) és a szállítmány összehasonlítása
Átvételkor össze kell hasonlítani a számla (szállítólevél) tartalmát a beérkezett küldeménnyel.
Ha a szállítmány hiányos, vagy külalakilag hibás, akkor azt reklamálni kell, s bevételezni nem
szabad. Amennyiben a számla (szállítólevél) és a küldemény tartalma között nincs eltérés,
akkor a dokumentumot leltárba kell venni.
3.2. Bélyegzés
Az iskolai könyvtár állományába tartozó minden dokumentumot az iskola által használt
bélyegzővel le kell pecsételni az alábbi módon:
- könyveknél, kiadványoknál a címlap hátlapját, valamint a könyv, kiadvány 17., 100., 200.
stb. oldalát, utolsó szövegoldalát
- időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítólapot,
- audiovizuális dokumentumoknál a csatolt, rögzített címkét.
3.3. A könyvtári dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele
- címleltárkönyv
- számítógépes könyvtári adatbázis (kiépítése folyamatban)
a.) Címleltárkönyvi nyilvántartás
- könyvek kiadványok, brosúrák esetében címleltárkönyvet kell vezetni, melynek kötelező
kitöltendő adatai:
- egyedi leltári szám,
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- leltározás dátuma,
- a dokumentum adatai (címe, szerzője, kiadója),
- darabszám,
- raktári jelzet száma,
- beszerzés módja, értéke,
- megjegyzés (mely rovatban a törlés rovatát kötelező kitölteni)
b) Számítógépes adatbázis
-

leltári szám
leltározás dátuma
dokumentum adatai (cím, szerző, kiadó)
raktári jelzet száma
beszerzés módja, értéke
megjegyzés

4. Állományapasztás
4.1. Az állomány törlésének okai, indokoltsága
Az iskolai könyvtár állományának apasztása, törlése abban az esetben történhet meg, ha
- a dokumentum tartalmi, szakmai szempontból elavult,
- a dokumentum felesleges példánynak minősül (olvasói igényhiány miatt, vagy nem
tartozik a könyvtár gyűjtőkörébe)
- a dokumentum a használat következtében elrongálódott,
- a dokumentum elveszett, megsemmisült,
- leltár során hiányként jelentkezett.
4.2. Az állomány törlésének időbeli hatálya
Az állomány törlése
- rendszeres jelleggel évente
- elemi kár, vagy lopás esetén a hiány észlelése időpontjában történik.
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4.3. Az állomány törlésének dokumentálása
A selejtezendő, vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról típusonként és a törlés okának
feltüntetésével jegyzéket kell készíteni 3 példányban.
A törlési jegyzékben fel kell sorolni a
- leltári számot,
- a mű címét, szerzőjét,
- a dokumentum nyilvántartási értékét,
- a dokumentum szakjelzetét,
- a törlés indokoltságát.
A törlésre vonatkozó jóváhagyást követően az egyedileg nyilvántartott dokumentumokat ki
kell vezetni
- a címleltárkönyvből oly módon, hogy át kell húzni a leltári számot, és a megjegyzés rovat
törlés rovatába be kell írni a törlési dokumentum sorszámát, vagy iktatószámát.
Az összesített nyilvántartású anyagok törlése ún. törlési ügyiraton történik, amelyen fel kell
tüntetni az
- ügyirat számát, keltét,
- a törlés indokát,
- a törölt művek együttes értékét,
- a törölt művek összes darabszámát.
A törlési eljárásról szóló jegyzéket, illetve ügyiratot az iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni.

5. Állománygondozás, - védelem, - ellenőrzés
5.1. A könyvtári állomány elhelyezése
Az áttekinthetőség és a világos rendszerezés céljából biztosítani kell a könyvtári állomány
megfelelő elhelyezését és raktári rendjét. Ezért az alábbi fizikai feltételeket kell biztosítani:
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 a könyvtári állomány kölcsönözhető részét szabadpolcokon kell elhelyezni,
 a könyvtári dokumentumok nem kölcsönözhető állományát az olvasóteremben (sarokban)
szintén szabadpolcon kell elhelyezni,
 külön polcon kell elhelyezni azokat a dokumentumok egy-egy példányát, melyek kevésbé
keresettek, vagy részben elavultnak tekinthetők, (tartós tankönyveket)
 a hasonló témakörű dokumentumok elhelyezését a rendszó betűrendjében kell biztosítani,
 az elrendezést eligazító táblákkal, feliratokkal, magyarázó jelzésekkel kell áttekinthetővé
tenni,
 a napilapokat, folyóiratokat külön polcon kell elhelyezni, időbeli sorrendben,
 a térképeket, videokazettákat külön-külön kell elhelyezni oly módon, hogy hozzáférhető
és áttekinthető legyen.
5.2. A könyvtári állomány védelme
A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. Ennek érdekében gondoskodni kell
szakszerű tárolásról, a könyvtári helységek megfelelő tisztaságáról. A könyvek,
dokumentumok, ismeretközlő eszközök kíméletes használata minden iskolai
könyvtárhasználó kötelessége.
A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök karbantartásáról,
gondoskodni kell, mely a könyvtáros egyik munkaköri kötelessége.

javíttatásáról

5.3. A könyvtári állomány ellenőrzése
Az iskola könyvtári tevékenységének tárgyi, személyi és egyéb ezzel összefüggő feltételek
biztosításáért az intézmény vezetője, a tényleges könyvtári munka szabályszerűségéért, az
állomány megőrzéséért, megfelelő kezeléséért pedig a könyvtáros a felelős.
E kötelességből fakadóan a könyvtárosnak rendszeresen ellenőriznie kell az állomány
hiánytalanságát, a nyilvántartások pontosságát.
Az ellenőrzést az alábbiak szerint kell végezni:
a.) Az állományt ellenőrizni kell meghatározott időszakonként, azaz kétévente
b.) soron kívül kell ellenőrizni, ha az állományt valamilyen okból károsodás éri,
c.) állományellenőrzéshez leltározási ütemtervet kell készíteni,
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d.) a leltározást legalább két személynek kell végezni,
e.) az állományellenőrzést nyilvántartások rendezésével, valamint az állományok
rendezésével elő kell készíteni,
f.) az állomány ellenőrzése a dokumentumok és a könyvtári nyilvántartások
összehasonlításával történik, annak egyezősége esetén a leltárkönyvek megfelelő
rovatait le kell pecsételni,
g.) az állományellenőrzés során fellelt hiányosságokról hiányjegyzéket kell
összeállítani,
h.) a leltár eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a leltár
jellegét (időszaki, vagy soron kívüli), számszerű adatokat és a hiány vagy többlet
mennyiségét.

20.4. Katalóguskészítés és szerkesztés általános szabályai
Ahhoz, hogy a könyvtári állomány a könyvtárhasználók számára hozzáférhetővé váljék, olyan
nyilvántartást kell kialakítani, melynek révén az olvasók eligazodhatnak a könyvtárban
elhelyezett dokumentumok között. Ezek az eligazító nyilvántartások, tájékoztatók a
katalógusok.

1.A katalógusépítés szempontjai
Az iskolai könyvtár állományát alapkatalógusokkal feltárva kell a használók rendelkezésére
bocsátani.
A katalógusok a dokumentumok azonosítását és visszakereshetőségét biztosítják. Az adatokat
rögzítő tételek az alábbi elemeket tartalmazzák:
a) raktári jelzet
Ez a dokumentumok visszakereshetőségét biztosítja. A könyvtárban szakrendi betűjeles
raktározási rendszer alkalmazása történik. Ennek megfelelően a raktári jelzet szakirodalom
esetében szakcsoportszámból és betűrendi jelből (Cutter szám), szépirodalom esetében
betűrendi jelből áll. Megállapítása a Könyvtári raktározási táblázatok alapján történik. A
raktári jelzetet rá kell vezetni a dokumentumra is.
b) bibliográfiai leírás, besorolási adatok
A bibliográfiai leírás elkészítése és a besorolási adatok megválasztása a vonatkozó
szabványok szabályai szerint történik. A bibliográfiai leírás a dokumentumok azonosításához
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szükséges adatokat tartalmazza, a besorolási adatok, a katalógustételek visszakereshetőségét
biztosítják.
c) ETO szakjelzet, tárgyszavak
Az állomány tartami feltárását teszik lehetővé. Megállapításuk az Egyetemes Tizedes
Osztályozási szabvány és az iskolai könyvtárak részére készített tárgyszójegyzék alapján
történik.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárában a Szirén
könyvtári program katalógusának építése folyamatban van.

20.5. Tankönyvtári szabályzat
1. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről és módosításai;
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
2. A tankönyvek nyilvántartása
Egyedi címleltárkönyv vezetése a tartós tankönyvekről hasonlóan a III. fejezet 3.3 a)
pontjában leírtakhoz. A tankönyvek a könyvektől eltérő leltári számot kapnak. A könyvtárban
külön a Tankönyv részlegben helyezzük el őket.
3. A tankönyvek használata
3.1 Az ingyenes tankönyvek kiadásának rendje
Az új és a használt tankönyveket, segédkönyveket a könyvtárból kölcsönzik ki a tanulók,
amelyek leltározásra kerülnek előtte. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét.
A tankönyvekre nem vonatkozik a könyvtár kölcsönzési rendje, hanem éves - illetve a
tankönyv jellegétől függően hosszabb - időtartamra kölcsönözhetőek. A tankönyveket a
tanulók kötelesek legkésőbb az adott év utolsó tanítási napján visszaszolgáltatni a
könyvtárnak.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv,
munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv(ek)et köteles
visszaadni.

97

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és működési szabályzat

3.2 Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
-

az első év végére legfeljebb 5 %-os
a második év végére legfeljebb 10 %-os
a harmadik év végére legfeljebb 20 %-os
a negyedik év végére 21-100 %-os lehet.

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.
A térítés módjai:
-

ugyanolyan könyv beszerzése
anyagi kártérítés

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az igazgató szava döntő.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb
vagy a tanuló nem adja át a tankönyvet, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes
vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie vagy ugyanolyan tankönyvet beszereznie:
-

az első év végén a tankönyv árának 95 %-át
a második év végén a tankönyv árának 90 %-át
a harmadik év végén a tankönyv árának 80 %-át
a negyedik év végén a tankönyv árának 70 %-át

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a
szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
Abban az esetben, ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg akarja
vásárolni, a vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
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Záró rendelkezések

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket –
mint pl. az irat- és adatkezelési, tankönyvellátás rendje, bélyegző használati, térítési és tandíj
stb.– önálló szabályzatok tartalmazzák.
E szabályzatok, mint igazgatói utasítások jelen szervezeti és működési szabályzat változtatása
nélkül módosíthatók.
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22. A Szervezeti és működési szabályzat 2017. évi módosításának
elfogadása és jóváhagyása
A Szervezeti és működési szabályzatot az iskolai diákönkormányzat a 2017. szeptember hó 8.
napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Farkas Ilona
az iskolai diákönkormányzat vezető tanára
A Szervezeti és működési szabályzatot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a 2017.
szeptember 20. napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Forszt Judit
az iskolai szülői munkaközösség elnöke
A Szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács 2017. szeptember 20. napján
tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Kis-Simon László
az intézményi tanács elnöke
A Szervezeti és működési szabályzatot a szakmai munkaközösség és a nevelőtestület 2017.
augusztus 23. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Juhász Zsuzsanna
munkaközösség-vezető
A Szervezeti és működési szabályzatot az igazgató jóváhagyta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Bajkó Ildikó
igazgató
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