
 

 
 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 

Szolnok 
 

 

 

 

Szervezeti és Működési 

Szabályzat 

2015.



 

2 

 

Tartalom 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ................................................................................................................ 4 

1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA .................................................. 4 

1.2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE ....................... 4 

2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI ...................................................................................................................... 6 

2.1 AZ INTÉZMÉNY NEVE ................................................................................................................................. 6 

2.2 AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI, FELADAT-ELLÁTÁSI RENDJE .................................................................. 6 

3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI .......................................................................... 7 

3.1 AZ INTÉZMÉNY, GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRE ................................................................... 7 

4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE .......................................................................................... 8 

4.1 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE .......................................................................................................................... 8 

4.2 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE .................................. 8 

4.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE .................................................................................................... 9 

4.4 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE ................................................................................................................... 10 

4.5 A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE ..................................................................................................... 11 

5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK .......................... 12 

5.1 A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI .......................................... 12 

5.2 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE ................................... 13 

5.3 AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE ..... 15 

5.4 TEENDŐK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE .......................................................................................... 16 

6. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE ............................................................................................................ 18 

6.1 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA ................................................................. 18 

6.2 A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA ........................................................................ 18 

6.3 PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ............................................................... 19 

6.4 AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE ................................................ 20 

6.5 MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK .................................................................................................................. 20 

6.6 A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA ............................................................... 26 

6.7 AZ OSZTÁLYOZÓ –ÉS JAVÍTÓVIZSGA RENDJE ........................................................................................... 26 

6.8 AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE .............................................. 27 

6.9 AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE ........................................ 27 

6.10 A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK .................................................................................... 28 

6.11 A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ................................................. 28 

6.12 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE ...................................................................................... 29 

6.13 A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK ............................................................................ 29 

7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI .......................... 30 

7.1 AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ......................................................................................................... 30 

7.2 A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI ................................................................. 31 

7.3 A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI ................................................................................ 31 

7.4 A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE ................................................................................... 32 

7.5 A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS SZEMPONTJAI ............................................. 33 

8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE ....................... 36 

8.1 AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG .............................................................................................................................. 36 

8.2 A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG ............................................................................................................... 36 

8.3 A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ................................................................................................................................ 36 



 

3 

 

8.4 AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS ......................................................................................................................... 37 

8.5 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ......................................................................................................................... 37 

8.6 AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK ....................................................................................................................... 38 

8.7 AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK VEZETŐJE: AZ OSZTÁLYFŐNÖK ....................................................................... 38 

8.8 A SZÜLŐK, TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK KAPCSOLATTARTÁSI, TÁJÉKOZTATÁSI FORMÁI .............................. 39 

8.9 A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA ................................................................................... 40 

9. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ................... 42 

10. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ..................................... 43 

10.1 A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA ...................................................................................................... 43 

10.2 A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE ............................................................................................... 43 

10.3 TÁJÉKOZTATÁS, A SZÜLŐ BEHÍVÁSA, ÉRTESÍTÉSE ............................................................................... 44 

10.4 A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS .................................................................. 44 

10.5 A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI ....................... 45 

10.6 A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI ............................... 45 

11. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ..................................................................... 47 

11.1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FENNTARTÁSA, IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE: ............................................... 47 

11.2 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI: .................................... 47 

11.3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRUNK FELADATAI: ............................................................................................ 48 

11.4 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS: A GYŰJTEMÉNY FEJLESZTÉSE, A FELTÁRÁSA, ŐRZÉSE, GONDOZÁSA, 

VÉDELME: ......................................................................................................................................................... 49 

11.5 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY RÉSZEI: ........................................................................................................ 52 

11.6 ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK: ............................................................................................ 53 

12. ELJÁRÁSOK ................................................................................................................................................... 55 

 

 



 

4 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-

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

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

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

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatás-

körbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékeny-

ség-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rend-

szerét tartalmazza. 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormány-

rendelet. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet. 

 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI.4.) Kormányrendelet 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet. 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről. 

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet. 

 2012. évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről. 

 16/2013. évi (II.28.) tankönyvellátásról és tankönyvtámogatásról szóló EMMI rende-

let. 

 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos rendelet. 

 A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény. 

 A Kjt. végrehajtásáról kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 

 Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

 A diákigazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. 

 A belsőellenőrzési irányelvről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. 

 A pedagógusok továbbképzéséről szóló 277/1997. (12.22) Korm. rendelet. 

 A fenntartó rendeletei, határozatai. 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdek-

lődők megtekinthetik az iskola könyvtárában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2015. március 31-ig fogadja el. 
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A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
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2. Az intézmény feladatai 

2.1 Az intézmény neve  

Az intézmény neve: Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola   

Címe: 5000 Szolnok, Szolnoki Fiumei utca 5. 

Oktatási azonosítója: 035882 

Az intézmény alapításának időpontja: 1967 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

intézményvezető látja el.  

Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési 

szervvel nem rendelkezik. 

2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 

Köznevelési és egyéb alapfeladata 

1. Általános iskolai nevelés-oktatás 

1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi, beszédfo-

gyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyaté-

kos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

2. Egyéb köznevelési foglalkozás: 

2.1 tanulószoba, napközi otthonos ellátás, egész napos iskola 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

3.1 Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

Az intézmény gazdálkodási jogköre 2013. január 1-től megszűnt. A pénzügyi-gazdasági fel-

adatokat, amennyiben szakmai jellegű a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a műkö-

déssel, fenntartással kapcsolatos gazdasági feladatokat Szolnok Megye Jogú Város, mint önál-

ló költségvetési szerv látja el. 
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4. Az intézmény szervezeti felépítése 

4.1 Az intézmény vezetője 

4.1.1  A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a 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 felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 

intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rend-

szeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az in-

tézményvezető és az intézményvezető-helyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkakö-

ri leírásában szereplő ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Távollétében az általános intézményvezető-helyettes illetve a másik intézményvezető-

helyettes. Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – 

saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményve-

zető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja 

az intézményvezető-helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési 

jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettesek felha-

talmazását 

4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az in-

tézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatár-

sai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Az intézményvezető-helyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető bízza meg. Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan 

időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető-

helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, 

amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk 

bízott feladatokért. Az intézményvezető-helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk 

esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény intézmény-

vezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő intézmény-

vezető-helyettes hatáskörébe tartozik. 
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4.3 Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza 

 

 

 

 

 

  

Igazgató

Általános 
igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettes

Munkaközösségvezetők

Szaktanárok
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4.4 Az intézmény vezetősége 

4.4.1 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő te-

vékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségek-

kel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az intézményvezető,  

 az intézményvezető-helyettesek, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői (8 fő), 

 minőségbiztosítási vezető. 

 a diákönkormányzat vezetője, 

 közalkalmazotti tanács tagjai, 

 szakszervezeti vezetők. 

 Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal ren-

delkezik. Működési területe: tanulásszervezés, tanulásirányítás, továbbképzés, önképzés, 

munkaerő-gazdálkodás. 

 A vezetőség tagjai az őket delegáló csoportok, szervezetek véleményét és érdekeit 

képviselik. A szótöbbséggel kialakuló álláspont a vezetőségre és a testületre nézve 

kötelező. 

 Az intézményvezető feladata, hogy a vezetőségi ülésen hozott legfontosabb döntések 

a tantestület elé kerüljenek. 

 Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint el-

lenőrzési feladatokat is ellátnak. 

Feladatai: 

 a.) Az iskola vezetősége az intézmény igazgatását, a vezetés napi operatív teendőinek 

ellátását biztosítja. 

 b.) A vezetőség megbeszélésein a munkatervben, vezetői tervben rögzített, előre nem 

várt problémák, szervezeti, koordinálási és ellenőrzési teendők, valamint döntéseik 

szerepelnek. 

 c.) Az intézmény vezetősége napirendjén szereplő témák előkészítésére is a vezető-

ségi ülésen kerül sor. 

 d.) A vezetőség legfőbb döntései és állásfoglalásai a testület nyilvánossága elé kerül-

nek. 

Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a 

Szülői Közösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal 

való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető felelős azért, hogy a 

diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkor-

mányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkor-

mányzat véleményét be kell szerezni. 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak 

és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  
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4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése 

A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott el-

lenőrzési terv szerint az iskola intézményvezetője és intézményvezető-helyettesei végzik a 

szakmai munkaközösség vezetői segítségével. 

A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rend-

szer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intéz-

mény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési 

rendszer teremti meg.  

 A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai tevé-

kenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen kell és 

szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre 

álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetőleg bővíteni. 

 A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott terü-

leteken és módszerekkel folyik.  

 A szakmai munkaközösségek javaslata alapján az intézményvezető készíti el a peda-

gógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét. 

 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető, illetőleg az illetékes helyet-

tesei felelnek. Az egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányításával a szakmai 

munkaközösségek vezetőit kell megbízni. 

 A belő ellenőrzés meghatározott munkaterv szerint folyik, de az intézményvezető 

rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. A rendkívüli ellenőrzés 

megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, a szülői munkaközösség. 

 A belső ellenőrzés rendjét oly módon kell kialakítani, hogy lehetőleg valamennyi pe-

dagógus munkáját értékeljék valamilyen módon. A pedagógus kérésére, munkájának 

segítése érdekében óralátogatás során lehet felmérni a pedagógus nevelő-oktató 

munkájának hatékonyságát, értékelni pedagógiai módszereit. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal. 

Az ellenőrzés eredményéről értékelő jelentést kell készíteni, melyre az érintett peda-

gógus, írásban észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés 

eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, s ennek eredményeképpen a 

szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. 

 A belső ellenőrzés tapasztalatait megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok meg-

szüntetése érdekében milyen intézkedések megtétele szükséges.  
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5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

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

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

5.1.1 Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az in-

tézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenn-

tartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

5.1.2 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 Nemzeti 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 meghatározotta-

kat. 

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

tárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglal-

kozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kivá-

lasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításá-

nak kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, 

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, to-

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

értékelésének, minősítésének formáját. 

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos fel-

adatokat,  

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét,  
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 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, 

így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

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

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az iskola könyvtárában, to-

vábbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékozta-

tással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

5.1.3  Az éves munkaterv 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

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

leten 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 a 

tanári szobában elérhetően a tantestület rendelkezésére áll.  

5.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2012.évi CXXV. törvény, a 2001. évi XXXVII. tör-

vény módosításáról,  

 16/2013. (II. 28.) Emmi rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tanulói tankönyvtámo-

gatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2012. évi CXXV. tv. előírásai alapján az iskolai tankönyvellá-

tás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola intéz-

ményvezetője határozza meg. 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás meg-

szervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és műkö-

dési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szü-

lői közösség. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi 

rendelkezéseket állapítjuk meg. 

 

 

5.2.1 A tankönyvellátás célja és feladata 

5.2.1.1 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a 

továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  



 

14 

 

5.2.1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellá-

tás az iskolában bonyolítható le. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét 

elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan meg-

szervezéséért az iskola felel. 

5.2.1.3 Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe 

venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv köl-

csönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a 

tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tan-

könyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

5.2.1.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. 

5.2.2. A tankönyvfelelős megbízása 

5.2.2.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

tankönyvforgalmazóval a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intéz-

mény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól értékesítésre átveszi.  

5.2.2.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményve-

zető a felelős, aki elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a 

tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt 

vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való köz-

reműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. 

5.2.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

5.2.3.1 Az iskola intézményvezetője minden évben köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván 

az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni, illetve használt tanköny-

vet vásárolni. 

5.2.3.2. E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről 

szóló törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra illetve 

normatív kedvezményre.  

5.2.3.3 A tankönyvfelelős az  

5.2.3.1 pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell bizto-

sítania a normatív kedvezményt. Az adatokat írásos formában ismerteti az intézmény vezető-

jével. 

5.2.3.5 A normatív kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell 

benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylő-

lap benyújtásakor be kell mutatni.  

5.2.3.6 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemu-

tatása szükséges: 
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a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazo-

lásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószel-

vényt) 

b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt tartó-

san beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

b) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

5.2.3.7 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adhat. 

5.2.4. A tankönyvrendelés elkészítése 

5.2.4.1 A tankönyvfelelős minden évben a hatályos jogszabályban meghatározott időpontig 

elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény intézményvezetőjével. A tan-

könyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is 

figyelembe kell venni.  

5.2.4.2 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tan-

könyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét. 

5.2.4.3 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy 

azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tan-

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

használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

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

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum-

rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  Az 

elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhe-

lyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-

szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettesek) férhetnek hozzá. 
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5.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Az iskolánkban tanév végén az 1. évfolyamon a bizonyítvány pótlapot, illetve az anyakönyvet 

elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezeljük.  

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást (munkaidő nyilvántartás),  illetve a 

helyettesítési naplót. Ezeket az intézmény intézményvezetőjének és intézményvezető-

helyetteseinek alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell 

helyezni.  

5.4 Teendők rendkívüli események esetére 

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

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője esetenként, az iskola takarí-

tó személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben 

rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben 

ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy 

telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata, tanulói baleset, illetve munkabaleset esetén 

az intézmény munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket. 

Bombariadó esetén az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a tűzvédelmi szabályzat elő-

írásait kell alkalmazni. 

A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a rendkívüli esemény, 

bombariadó esetén szükséges teendők kérdésében a szülői közösséget egyetértési jog illeti 

meg. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

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

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

lenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iskolatitkárnak. Az értesített veze-

tő vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

5.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésé-

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

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentu-

mokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat hala-

déktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a 

gyülekező helyen tartózkodni.  

5.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

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

tartózkodni tilos! 

5.4.5 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, a munkavállaló törekedjék arra, hogy a 

fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenye-

getéssel kapcsolatban.  
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5.4.6 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bomba-

riadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával 

vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  
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6. Az intézmény munkarendje 

6.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

Az iskola nyitva tartási idején belül reggel 7.30 és du. 16.30 között az intézményvezető és 

helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jo-

gosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedé-

sek megtételére. A 16.30-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus 

tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

6.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

A köznevelési törvény 62§-nak 5., 6. pontjában meghatározott módon a pedagógusok napi 

munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető vagy az intézményve-

zető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi mun-

kabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének bizto-

sítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a 

pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kéré-

sek figyelembe vételére. 

6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a neveléssel-oktatással lekötött, 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 kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

 a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

6.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 a tanítási órák megtartása 

 a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

 osztályfőnöki feladatok ellátása, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 énekkar, szakkörök vezetése, 

 differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, fel-

zárkóztatás, előkészítők stb.), 

 magántanuló felkészítésének segítése, 

 könyvtárosi feladatok. 

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

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

a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja, 

lehetőség szerint figyelembe veszi. 
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6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 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 vezeté-

se, 

 kísérletek összeállítása, 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkor-

mányzatot segítő feladatok) ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű mun-

kavégzés, 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

6.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézmény-

vezető vagy az intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvé-

nyében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény veze-

tőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehet-

nek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

6.3.2 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munka-

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

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

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének 

vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 

hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmene-
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teit az intézményvezető-helyetteshez 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 gazdasági irodában. 

6.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-

helyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyásá-

ra, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (fog-

lalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettes engedélyezi. 

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

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nap-

pal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és ki-

javítani. 

6.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával ösz-

szefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézmény-

vezető adja az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meg-

hallgatása után.  

6.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztály-

zatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad-

jon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

6.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt köte-

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

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

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

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

lai dokumentumokban rögzített. 

6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézmény fenntartója, Szolnok Megye Jogú 

Város Intézményszolgálata állapítja meg. Munkaköri leírásukat, a munkarendjüket a munkál-

tatójuk készíti el.  

6.5 Munkaköri leírás-minták  

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása 

van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztály-

főnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy 

a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus mun-

kaköri leírását. 
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6.5.1 Tanár munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: tanár 

Közvetlen felettese: az intézményvezető  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 A tanulók tempójához igazodva végzi a tantárgyi tanulás irányítását. Hogy tantárgyát 

magas szakmai színvonalon taníthassa, tanulmányoznia kell a szaktárgya körébe tar-

tozó új tudományos eredményeket, a különböző paradigmák nevében született peda-

gógiai szakmunkákat (könyveket, szakfolyóiratokat stb.). Alkalmazza, gondozza a 

technikai és audiovizuális eszközöket. 

 Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít vagy adaptál az új tan-

könyvek alapján a követelményeket figyelembe véve, a munkaközösség vezető irá-

nyítása alapján.  

 A tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapja megbízását egy évre. Azonosul a 

személyiségfejlesztő és képességfejlesztő tananyagrendszerrel, a tanulói munkálta-

tásra épülő munkamódszerekkel (kiemelten, lehetőségekhez képest a differenciált 

óravezetésre). 

 Vele azonos, illetve rokontárgyat tanító pedagógusokkal munkaközösségben dolgo-

zik. A munkaközösség-vezető továbbképzési céllal bemutató óra, szakmai előadás 

megtartására kérheti, jelölheti ki. 

 Fel kell ismernie a szaktárgyában kimagasló teljesítményt mutató tanulókat, segíti és 

felkészíti őket versenyekre, vetélkedőkre. 

 Szervezi a szaktárgyával kapcsolatos közművelődési (mozi, színház, hangverseny, 

könyvtár stb.) tevékenységet a munkaközösség tagjaival. 

 Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági és gyer-

meksajtó olvasása érdekében. 

 Szaktárgyával kapcsolatban szorgalmazza a tanulók körében a tömegkommunikáció 

révén történő informálódást és művelődést (TV, rádió, sajtó, stb.). 

 Követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használata te-

rén. Az együttműködés, a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 

 Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, to-

vábbadásának kritikus, etikus módját. 

 Havonként értékeli a tanulók előmenetelét – szóbeli, írásbeli – és erről az ellenőrző-

be, naplóba történő bejegyzéssel tájékoztatja a szülőket. Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 

 Szaktárgya körében közreműködik a szakmai munkaközösség-vezető irányításával a 

teljesítmények mérésében, az adatfelvételben és annak feldolgozásában. 

 Valamennyi szaktárgyat tanító pedagógus kötelessége, hogy a gyermekekben kiala-

kítsa a tantárgyával kapcsolatos értékőrző és értékteremtő attitűdöt. 

 Visszajelzései, értékelései világosak egyértelműek, tárgyszerűek. 

 Az értékelésből kapott adatokat felhasználja, gyakorlatát szükség esetén módosítja. 

 Oktató-nevelő munkája során kiemelt figyelmet fordít a lassabban haladó, tanulási 

problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatására. 
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 A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben (függetlenül attól, hogy ügyeletet lát el, vagy sem) kötelessége az iskolai 

és iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme. 

 A szülők számára fogadóóra tartása előre meghatározott időpontban. 

 A szaktanárok kötelessége a naplók pontos vezetése, órák, hiányzások, osztályzatok 

beírása, aláírás. 

 A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél ajánlott. 

 A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi. 

 A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat. 

Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból kötelező). 

 Ügyeletet, helyettesítést vállal, megbízott feladatát ellátja. 

 Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az intézményvezetőt vagy helyettesét és 

gondoskodik arról, hogy a tanmenet, a tankönyv, a tananyag a helyettesítő nevelő 

rendelkezésére álljon. 

 Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező. 

 A tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozáson, ér-

tekezleteken vesz részt. 

 Az SZMSZ betartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető a 

nevelő ellen. 

 A munka- és tűzvédelmi szempontból veszélyes tantárgyat tanító pedagógus köteles-

sége (technika, kémia, testnevelés, számítástechnika) a tanulók figyelmét felhívni a 

balesetveszélyre, tájékoztatót kell tartania a tűz- és munkavédelmi feladatokról az 

SZMSZ alapján. 

 Tanév végén (júniusban) elvégzi a lomtalanítást a tantermében, ellenőrzi a taneszkö-

zei működőképességét, az esetleges javításokat jelzi a munkaközösség vezetőjének. 

 Megfelelően kezelje a rábízott oktatástechnikai, az oktatáshoz szükséges eszközöket, 

ellenkező esetben kártérítési felelősséggel tartozik. 

 A pedagógus feladata, hogy átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglal-

kozzon a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának 

gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel. Kötelessége az ökoiskolai 

programokon való aktív részvétel. 

A pedagógust hivatásánál fogva titoktartási kötelezettség terheli minden olyan, az érintettek-

kel kapcsolatos védett tényt, adatot, bizalmas információt illetően, amelyről a gyermekkel, a 

tanulóval, a szülővel vagy családjukkal való kapcsolattartás során tudomást szerzett, illetve a 

munkahelyével kapcsolatos. 

6.5.2 Tanító munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: tanító 

Közvetlen felettese: az intézményvezető  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése. 
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A főbb tevékenységének összefoglalása: 

 A tanulók tempójához igazodva végzi a tantárgyi tanulásirányítást. Hogy tantárgyát 

magas szakmai színvonalon taníthassa, tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredményeket, a különböző pedagógiai szakmunkákat (könyveket, szak-

folyóiratokat, stb.). Alkalmazza, gondozza a technikai és audiovizuális eszközöket.    

 Vele azonos, illetve rokontárgyat tanító pedagógusokkal munkaközösségben dolgo-

zik. A munkaközösség-vezető továbbképzési céllal bemutató óra, szakmai előadás 

megtartására kérheti, jelölheti ki. Kötelező hospitálás, félévente minimum 2 óra. 

 Szervezi a szaktárgyával kapcsolatos közművelődési (mozi, színház, hangverseny, 

könyvtár, stb.) tevékenységét a munkaközösség tagjaival. 

 Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági- és gyer-

meksajtó olvasása érdekében. 

 Követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használata te-

rén. Az együttműködés, a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 

 Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, to-

vábbadásának kritikus, etikus módját. 

 Havonként értékeli a tanulók előmenetelét – szóbeli, írásbeli – és erről az ellenőrző-

be, naplóba történő bejegyzéssel tájékoztatja a szülőket. Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 

 Szaktárgya körében közreműködik a szakmai munkaközösség vezető irányításával a 

teljesítmények mérésében, az adatfelvételben és annak feldolgozásában. 

 Havonta egy alkalommal fogadóórát tart a szülők számára, előre meghatározott idő-

ben. 

 A napló pontos vezetése, órák beírása (aláírás, óra, szabadidős tevékenység, hiány-

zás, osztályzatok). 

 A tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben tartá-

sa. 

 Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az intézményvezetőt vagy helyettesét és 

gondoskodik arról, hogy a tanmenet, a tankönyv, a tananyag a helyettesítő nevelő 

rendelkezésére álljon. 

 Javaslatot tesz figyelmeztetésre, megrovásra, jutalmazásra. 

 Az oktatói-nevelői tevékenysége során az általa tanított tantárgyra tematikus, éves 

tanmenetet illetve időtervet adaptál vagy készít, az új tankönyvek alapján, az előírt 

szakmai követelményeket figyelembe véve, 

 A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél ajánlott,a taneszközö-

ket a munkaközösség vezetőktől beszerzi, egy tanévre átveszi, majd tanév végén 

azokkal elszámol, 

 Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik, 

 Írásbeli munkájára gondot fordít, 

 A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi, 

 A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat, 

 Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból kötelező), 

 Házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli. 
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 Kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedés megkövetelése az iskolai, iskolán kívüli 

környezetben. 

 Ügyeleti feladatot ellát, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja. 

 Az iskolai rendezvényeken való kötelező részvétel. 

 A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson, 

értekezleteken részt vesz. 

 Az SZMSZ kötelező megtartása, vétség esetén ellene fegyelmi eljárás kezdeményez-

hető. 

 Oktató-nevelő tevékenysége során ellátja a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, te-

hetség-kiválasztás feladatát, tevékenységét. 

 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, 

rossz idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Köteles a rá bí-

zott tanulók tevékenységét figyelemmel kísérni, rendet tartani, valamint a baleset 

megelőzési szabályokat betartatni. 

 A foglalkozások befejeztével – az oktatási intézmény rendjének megfelelően – cso-

portosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat illetve átadja az ügyeletes nevelőnek. 

 A munka- és tűzvédelmi szempontból veszélyes tantárgyat tanító pedagógus köteles-

sége (technika, természetismeret, testnevelés, számítástechnika, rajz és vizuális kul-

túra) a tanulók figyelmét felhívni a balesetveszélyre, tájékoztatót kell tartania a tűz- 

és munkavédelmi feladatokról az SZMSZ alapján. 

 Tanév végén (júniusban) elvégzi a lomtalanítást a tantermében, ellenőrzi a taneszkö-

zei működőképességét, az esetleges javításokat jelzi. 

 Megfelelően kezelje a rábízott oktatástechnikai, az oktatáshoz szükséges eszközöket, 

ellenkező esetben kártérítési felelősséggel tartozik. 

 A pedagógus feladata, hogy átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglal-

kozzon a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának 

gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel. Kötelessége az ökoiskolai 

programokon való aktív részvétel. 

A pedagógust hivatásánál fogva titoktartási kötelezettség terheli minden olyan, az érintettek-

kel kapcsolatos védett tényt, adatot, bizalmas információt illetően, amelyről a gyermekkel, a 

tanulóval, a szülővel vagy családjukkal való kapcsolattartás során tudomást szerzett, illetve a 

munkahelyével kapcsolatos. 

6.5.3 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: az oktatási intézményvezető-helyettes 

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek er-

kölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért. Tiszteletben 

kell tartania az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve reális énképük fejleszté-

sére. Teambe szervezi az osztályába tartozó pedagógusokat, s igényli a szülők támo-

gató közreműködését. 
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 Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg 1-8. osztályig.  

 Az osztályfőnökök pedagógiai munkáját az intézményvezető-helyettesek közvetlen 

irányítása alatt végzik. 

 Az osztályfőnök alkalmanként látogatja osztálya tanítási óráit, hogy meggyőződjön a 

tanulók szaktárgyi előmeneteléről, a tanórai munkájáról és magatartáskultúrájáról. 

Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

Koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásait. Figyelemmel kíséri a tanulók fejlő-

dését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és a kortárscsoportban. Különös 

gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 Az osztályfőnök kötelessége a gyermek családban történő nevelkedésének elősegíté-

se, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. Ennek érdekében köteles az 

iskola vezetőségével és a gyermekvédelmi felelőssel együttműködni és egymást köl-

csönösen tájékoztatni. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közremű-

ködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlő-

dését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai esz-

közökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség 

esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. Az intézkedést az is-

kola gyermekvédelmi intézkedési tervének megfelelően végzi. 

 Naprakész kapcsolatot tart fenn a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, és együtt-

működik vele az SZMSZ-ben meghatározott elvárások alapján. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma (felső tagozat) az 

osztályfőnöki tanmenet. 

 Az osztályfőnök kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa a tanuló fejlődésével, ta-

nulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, a működés rendjéről ifjúságvédel-

mi felelőssel családlátogatáson, fogadóórán, szülői értekezleten. 

 Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy osztályában választás útján megalakuljon 

és működjön a szülői közösség. 

 Az osztályfőnöknek pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai 

képéről, az osztályon belüli konfliktusokról, rivalizációról, az uralkodó értékekről. 

Ezekre az információkra építve kell kialakítania, majd működtetnie osztálya önkor-

mányzatát (3-8. osztály). Tanulóit rendszeresen tájékoztatnia kell az iskolai felada-

tokról, programokról. Mozgósít azok megoldására és közreműködik a tanórán kívüli 

tevékenységek szervezésében. 

 Az osztályban folyamatos pályairányítási és pályaválasztási teendőket lát el a szü-

lőkkel együttműködve (felső tagozat). 

 Az osztályfőnöknek felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, 

személyi biztonságukért, a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított maga-

tartásukért azon helyszínen ahol az iskolát képviseli. 

 Követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használata te-

rén. Az együttműködés, a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 

 Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, to-

vábbadásának kritikus, etikus módját. 

 Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésé-

re, büntetésére. 
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 Az osztályfőnök az ügyviteli teendők szakszerű és racionális elvégzéséért felelős! 

(Naplók hetenkénti lezárása, hiányzások igazolása, ellenőrzők havonkénti ellenőrzé-

se, októberi, félévi, év végi és egyéb statisztikai adatok készítése.) 

 Az osztályfőnök gondoskodik a teremórarend és teremrend időben történő kihelyezé-

séről. 

 Figyelemmel kíséri osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Az osztályfőnök hangversenyek, rendezvények, versenyek, sportnapok alkalmával 

kísérő feladatot lát el beosztás alapján. 

 Ismerteti a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előíráso-

kat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatar-

tásformát életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Az ismertetés tényét 

és tartalmát dokumentálja (naplóban hátsó lapon). 

 Együttműködik a diákönkormányzattal: megválasztják az osztályképviselőket és be-

számoltatja a diáktanácsban elhangzottakról, segíti a feladatok megvalósítását. 

6.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

6.6.1 Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfel-

osztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt 

tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása 

után, rendkívüli esetben (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

6.6.2 Az iskolai tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat 8 és 16 óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által megha-

tározott időben, 8.00 órakor kezdődik.  

6.6.3 A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

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

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

tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető-helyettes által előre 

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

kevésbé zavarják. 

6.6.4 A szünetek 15, 10, illetve 5 percesek. Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint be-

osztott pedagógusok felügyelik.  

6.7 Az osztályozó –és javítóvizsga rendje 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha: 

a) az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményé-

nek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztá-

lyozó vizsga letételének lehetőségét, 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét. 

Az a), b), c), esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizs-
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ga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az intézményvezető-helyettesnél a vizsgára je-

lentkezni. Az intézményvezető-helyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabi-

zottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. A vizsga feladatsorát minden tantárgyból a 

helyi tantervben meghatározott félévi, év végi követelmények alapján állítjuk össze. 

Javítóvizsgát tehet, ha a tanév végén-legfeljebb 3 tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott. 

Javító vizsgát az iskola által meghatározott időpontban, augusztus 15-31 közötti időszakban 

tehet. 

6.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-

alább 19.30 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva munkanapokon. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendez-

vények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti 

kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt. 

 A tanulók a tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük, vagy az intézményvezető-

helyettesek írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartóz-

kodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg (Házirend). 

 Tanítási idő után tanulók csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az 

iskolában. 

 A tanítási időn kívüli foglalkozásokon való részvételt a szülő a tájékoztató füzetében 

(ellenőrző könyvében) történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá.  

 Reggeli ügyelet 7 órakor kezdődik és 7.30 óráig tart. Az óraközi szünetekben, az ud-

varon, továbbá  az ebédeltetés ideje alatt  az ebédlőben tanári felügyelet működik. 

 A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából a foglalkozást tartó 

pedagógus felügyeletével. 

 A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár irodájában 8.00 órától – 16.00 óráig törté-

nik. 

 Mindazok, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel csak a keresett dolgozó 

jelenlétével tartózkodhatnak az iskolában. A fenti rendelkezések a szülői értekezle-

tek, fogadó órák és nyílt tanítási órák idejére nem vonatkoznak. 

 A csengetési rendet a házirend tartalmazza.  Jó idő esetén udvari ügyelet 730-tól van. 

Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. 

6.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

6.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztár-

saság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót. 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 

6.9.2 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel hasz-

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

felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhat-
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ják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

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

termek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső sza-

bályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 

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

az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

6.9.4 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

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

a technikai dolgozók feladata.  

6.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményveze-

tő-helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

6.10 A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és 

az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohá-

nyozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink 

számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és 

az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendez-

vényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, 

drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet 

igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló 2012. évi XXVI. törvényben meghatározott, az in-

tézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédel-

mi felelőse. 

6.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

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

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

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

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

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak taná-

rainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tan-

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

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi elő-

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

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

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

használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

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

köteles elvégezni. 

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

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezé-
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sét, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az intézményvezető által 

megbízott iskolatitkár végzi. 

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

védelmi tájékoztatót tart a fenntartó által megbízott Tisza Park Kft. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal iga-

zolják. 

6.12 A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből mind 

az öt órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk meg. 

6.13 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, va-

lamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozáso-

kat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik 

a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 Tehetséggondozás  

 Felzárkóztatások, korrepetálások  

 Újságíró szakkör 

 Labdás ügyességfejlesztő csoport 

 Média szakkör 

 Informatika szakkör 

 Szorobán szakkör 

 Dráma csoport 

 Énekkar 

 Bábszakkör 
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7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

7.1 Az intézmény nevelőtestülete 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb ta-

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

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

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

7.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a 

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben 

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik, meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét, 

véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési oktatási intézmény működésével kap-

csolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program, SzMSZ, az éves munkaterv, a házirend elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó-

vizsgára bocsátásáról, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

 tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

7.1.3 A nevelőtestület döntési jogkörét a tanuló magasabb évfolyamra lépésének és – jogsza-

bályban meghatározott esetben – osztályzatának megállapításakor az osztályban tanító tanárok 

értekezlete (osztályozó értekezlet) gyakorolja. 

Az osztályozó értekezletet az intézményvezető vagy az általa megbízott intézményvezető-

helyettes vezeti. 

Az osztályozó értekezlet átruházott jogkörét nem adhatja tovább. Az osztályozó értekezleten 

hozott döntésekre a nevelőtestületi döntésekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkal-

mazni. 

7.1.4 A nevelőtestület véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik: 

a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása előtt, 

az intézményvezető-helyettesek megbízása illetve megbízásának visszavonása előtt, 

a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésekre álló pénz-

eszközök felhasználásának megtervezésében, 

a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

az iskola tagozatos osztályaiba történő bejutás elveinek meghatározásában,  
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a pályázó intézményvezető által benyújtott vezetési programról, álláspontját írásba kell fog-

lalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösségek által kialakított álláspontot is, 

külön jogszabályokban meghatározott ügyekben. 

7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

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

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi nevelési értekezlet, 

 magatartás-szorgalom osztályozó értekezlet 2 havonta a felső tagozatban, 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

7.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

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

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

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

döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet 

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

(hitelesítő) ír alá. 

7.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjé-

nek elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak meg-

oldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztály-

közösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség 

szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémái-

nak megtárgyalása céljából.  

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

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

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

az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanya-

gába kerülnek. 

7.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt 

napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese 

vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó érte-

kezletet tart a nevelőtestület.  

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

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

7.3  A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

A Köznevelési törvény 71. § 

„A nevelési- oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközös-

ségeket. Egy nevelési-oktatási intézménybe legfeljebb 10 munkaközösség hozható létre. A 

munkaközösségek részt vesznek szakmai munka irányításában, tervezésében, szervezésében 

és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásá-

ban. „ 
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7.3.1 Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: 

 alsó tagozatos magyar, 

 alsó tagozatos matematika, 

 természettudományi, 

 magyar-humán, művészeti, 

 matematika-informatika, 

 idegen nyelvi, 

 testnevelés, 

 fejlesztő. 

A szakmai munkaközösség tagjai a munkaközösség-vezető személyére tesznek javaslatot, akit 

az intézményvezető bíz meg évenként. 

7.3.2 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irá-

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

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

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és a tanév végi értékelő értekezlet előtt a mun-

kaközösség munkájáról.  

7.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

7.4.1 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, 

a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyeinket), háziverse-

nyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

 Javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minősé-

gét. 

 Kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók isme-

retszintjét. 

 Az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

 A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkater-

vét. 

 A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 

 a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 a továbbképzési programokról, 

 az iskolai tanulmányi versenyek kiírásáról, szervezéséről, lebonyolításáról. 

 Véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményes-

ségét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére, tartalmi és módszertani korszerűsítésre. 
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 A szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni: 

 pedagógiai program elfogadásához 

 a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához 

 írásban véleményezi a vezetési programot 

 év vége előtt két hónappal tekintsék át a tanterv teljesítésének helyzetét,  tájékoztas-

sák az intézményvezető-helyetteseket a hiányzó feladatok elvégzésének megoldásá-

ról, 

a munkaközösségek évenként legalább négy alkalommal üléseznek. 

7.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközös-

ség éves munkatervét. 

Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. 

Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében be-

számol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szer-

vez. 

Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

Félévkor és év végén Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

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

zösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

7.5 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a 

munkaközösségek aktív közreműködésével készítette el az iskola intézményvezetője. A ki-

emelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, 

hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan osztja szét az iskola intézmény-

vezetője. 

7.5.1 Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

 órai munkáját magas színvonalon végzi, 

 eredményesen készíti föl diákjait a továbbtanulásra, 
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 szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

 aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, 

 rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, 

 kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

 tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet, 

eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. 

7.5.2 Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

 részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezeté-

sében, 

 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében, 

részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú munká-

jában. 

7.5.3 Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladata-

it eredményesen végzi: 

 hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, 

 befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat. 

 

7.5.4 Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza 

meg, és konzekvensen megköveteli, 

 eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki, 

 jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, 

 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

 e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befe-

jező kollégák munkájának értékelése. 

7.5.5  Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: 

 rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 

azokon rendszeresen megjelenik, 

 érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak 

szervezésében, 

 részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

 tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez. 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok 

alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.: 

 az illető pedagógus fizetési besorolása, 
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 címpótlékban való részesülése, 

 illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,stb.), 

 állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesü-

lése. 

 

Tantestületi kitüntetés 

 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola tantestülete minden tanév végén kitüntetésben 

részesíti a tantestület 2 tagját. A kitüntetések: az Iskoláért Emlékplakett és a Diploma. 

Mindkét kitüntetés szövege: „Az a pedagógus, aki személyiségével, tartósan magas szintű 

munkájával példát mutatott, a tanévben kiemelkedő munkát végzett.” 

A tantestület titkos szavazással állapítja meg, ki kapja az elismerést. Minden tantestületi 

tag szavazásra jogosult, és a szavazólapon is szerepel, mint kitüntetésre jelölhető sze-

mély. A szavazólapon tetszőleges számú pedagógus bejelölhető. A kapott szavazatok 

alapján a jelöltek rangsora megállapításra kerül, az emlékplakettet az 1. helyezett, a dip-

lomát a 2. helyezett kolléga kapja.  

A kitüntetéssel járó anyagi és tárgyi jutalmat az iskolavezetés határozza meg és biztosítja. 
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8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

8.1 Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és kura-

tóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

8.2 A munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminiszt-

ratív és technikai dolgozókból áll. 

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

8.3 A szülői közösség 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szü-

lői Közösséget hozhat létre.” /Nkt. 73. §. (1)/ 

Az iskolai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZK választmá-

nya, illetve vezetősége. Az iskolai SZK munkájában az osztály szülői közösségeinek elnökei, 

elnökhelyettesei vesznek részt, közvetítik a szülők véleményét, javaslatait. 

A szülői szervezet részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni az érdekelteknek. Az így 

átvett iratok iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik. 

Ha az irat elintézésére a szülői szervezet jogosult, döntését legkésőbb az iktatástól számított 

30. napot követő első ülésén köteles meghozni. 

Működése jogköre: 

 Az SZK alakuló ülésén megállapítja működésének rendjét, megválasztja tisztségvise-

lőit. 

 Az SZK dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselő-

inek megválasztásáról. 

 A szülői szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, 

hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolában. 

Az SZK egyetértési jogköre: 

 SZMSZ elfogadásakor 

 a Házirend elfogadásakor  

 az SZMSZ, a Házirend és a Pedagógiai program megtekintési helyének és idejének 

meghatározásában. 

Az SZK véleményezési jogkörrel rendelkezik: 

 a nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

 a pedagógiai program elfogadásakor, 

Az SZK javaslatételi jogkörrel rendelkezik: 
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 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, kü-

lönös tekintettel a nevelési oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az in-

tézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

Az SZK feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezése-

it, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

Az intézmény vezetője közvetlenül kapcsolatot tart az iskolai Szülői Közösségek vezetőivel, 

évente két alkalommal tájékoztatást tart részükre.  

8.4 Az intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig szabá-

lyozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk sze-

rint iskolánkban jól működik a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, 

biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény tan-

testülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítá-

sát. 

8.5 A diákönkormányzat 

A Nkt. 48. § (1) „Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevé-

kenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a há-

zirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mű-

ködését a nevelőtestület segíti. 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diák-

önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény műkö-

désével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szerve-

zeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásá-

nak módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az 

intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

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

akit ezzel a feladattal az intézményvezető bíz meg.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

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

szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 
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A diákönkormányzat részére érkezett iratot bontatlanul kell átadni. Amennyiben az irat elinté-

zésére jogosult döntését legkésőbb az iktatástól számított 30. napot követő első ülésén köteles 

meghozni. Az így átvett iratok iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik. 

Az intézményvezető szükség szerint a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal, illetve a 

Diákönkormányzat gyermek vezetőjével közvetlenül tartja a kapcsolatot. A véleménykérésre, 

illetve állásfoglalásra, javaslattételre átadott anyagok ügyében hozott diákönkormányzati ve-

zetőségi határozatot a segítő tanár, illetve a gyermekvezető közvetlenül, szóban (a fontosabb 

ügyekben írásban) ismerteti meg az intézmény vezetőjével. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője fele-

lős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg 

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

8.6 Az osztályközösségek 

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

portja. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulókból áll. Az osztálykö-

zösség, mint az intézmény Diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osz-

tály diákbizottságának tagjait, az osztály titkárát, valamint küldöttet delegálnak az intézmény 

Diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség ily módon önmaga diákképvisele-

téről dönt. 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

8.7 Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az intéz-

ményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figye-

lembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munká-

ja során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előme-

netelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

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

terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, tovább-

tanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcso-

latot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

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

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanu-

lók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, gyógytestnevelő, logo-

pédus, gyermekvédelmi felelős, gyámügyi munkatárs). 

 Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet útján rend-

szeresen értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

8.8 A szülők, tanulók, érdeklődők kapcsolattartási, tájékoztatási formái 

8.7.1 Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményveze-

tő, az osztályfőnök vagy a Szülői Közösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze. 

A szülők a tanév rendjéről, feladataikról a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékozta-

tást a gyermekük osztályfőnökétől. 

8.7.2 Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa minden hónapban egyszer, választott időpontban (amit beír 

a tájékoztató füzetbe) szülői fogadóórát tart, kivéve azokat a hónapokat, amelyikben szülői 

értekezlet van. Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván kon-

zultálni gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy 

elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

8.7.3 A szülők írásbeli tájékoztatása 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést 

az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a 

pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni (a szóbeli feleleteket 

aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). Amennyiben a tanuló tájékoztató füze-

te hiányzik, a hiányt osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva kell bejegyezni. 

A rendszeres visszajelzés szükségessége heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként 3-4, a 

heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 2 érdemjegy alapján osz-

tályozható a tanuló. 

8.7.4 A diákok tájékoztatása  

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

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

tudás folyamatos értékelése céljából havonta minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámá-

nál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e 

tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok 

számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának idő-

pontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. 

Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 
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A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

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

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

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

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

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától.  

Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

8.7.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 pedagógiai program, 

 minőségirányítási program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az iskola könyvtárában szabadon megtekinthetők, 

illetve megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben 

– az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet 

minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változá-

sakor átadjuk. 

8.9 A külső kapcsolatok rendszere és formája 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval. A kapcsolattartás az intézményvezető 

feladata. A kapcsolattartásban közreműködnek az intézményvezető-helyettesek, továbbá az 

ügyek meghatározott körében az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző. 

 Az intézmény támogatására létrejött alapítvány esetén a kapcsolattartás formáját és 

módját ezen alapítvány alapító okirata határozza meg. 

 Az intézmény jogszabályban előírt kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal 

és az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. A kapcsolat-

tartás az intézményvezető feladata, a kapcsolattartásban közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős és az iskolatitkár. 

 Az intézmény pedagógiai és operatív működése érdekében egyéb ügyekben rendsze-

res kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. 

o közoktatási intézményekkel 

o kulturális intézményekkel 

o sportegyesületekkel. 

o a rendőrséggel (preventív programok, bemutatóórák, előadások) 

o Szolnok város önkormányzatával 

o a KIK szolnoki tankerületével 

o a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet vizsgáló Szakér-

tői Bizottsággal, 

o a Gyermekjóléti Szolgálattal 

o a Polgármesteri Hivatallal,, 

o a gyermekétkeztetést biztosító céggel 
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A felsoroltakon kívül további intézményi kapcsolatok felvétele és fenntartása az intézmény-

vezető engedélyével lehetséges. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatá-

val. (26) 1997. (IX. 3. NM rendelet). A kapcsolattartásért az általános intézményvezető-

helyettes a felelős. 

A megállapodásban biztosítja: 

 az iskolaorvos rendelését az iskolában tanévenként meghatározott időpontban, 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését és szűrését az alábbi területeken: fo-

gászat, belgyógyászati vizsgálat, szemészet, fizikai állapot mérése, a továbbtanulás, 

pályaválasztás, táborozás előtti általános orvosi vizsgálat, 

 az iskolai védőnő által végzett higiéniai-tisztasági vizsgálat. 

 A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 Az intézmény biztosítja a személyi és környezethigiéniára vonatkozó egészségügyi 

előírások érvényesülését. 

A rendszeres egészségügyi ellátásról a szülőket előre, írásban tájékoztatják az osztályfőnökök. 

Amennyiben a szülők nem kívánják igénybe venni az iskola által szervezett, biztosított egész-

ségügyi ellátást úgy azt annak jelzett ideje előtt írásban jelezzék az osztályfőnöknek. Ameny-

nyiben az egészségügyi ellátás elmaradása államilag elrendelt, kötelező jellegű, úgy a szülő-

nek kötelessége, hogy 1 héten belül annak magánúton történő pótlását hivatalosan igazolja az 

osztályfőnöknél. Ha ennek elmaradása veszélyezteti a tanuló egészségét, fejlődését, az osz-

tályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel jelenteni köteles a gyermekvédelmi hatóságnak. 

8.8.1 Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri 

a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésü-

ket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény intézményvezető-

helyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztály-

főnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azo-

kat mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulan-

cia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

8.8.2 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójá-

nak alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EM-

MI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúság-

védelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, 

illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, in-

tézményekkel és hatóságokkal.  
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9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolá-

sa 
A rendezvények az iskola egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos eszközei. Nyil-

vánosság előtt zajlanak, ezért az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó hírnevének leté-

teményesei. Az iskola nevelő-oktatómunkájának szerves részét képezik. 

Az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken, rendezvényeken a megjelenés a diákok és a 

pedagógusok számára kötelező. A tanárok és a diákok, bizonyos esetekben az iskola dolgozói, 

az alkalomhoz illően öltözve jelennek meg az ünnepségeken. Az ünnepségek rendjéért a 

DÖK, a szervező tanárok és osztályfőnökök felelnek.  

A nemzeti zászlót a tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyen, valamint minden intézményi megem-

lékezésen megfelelő ünnepélyességgel használjuk. 

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

Leányoknak: sötét szoknya és fehér blúz 

Fiúknak: sötét nadrág és fehér ing 

Az iskola a szorgalmi időre eső nemzeti ünnepekről, történelmi emléknapokról az esemény 

rangjához méltóan, a városi ünnepség részeként, vagy önállóan megemlékezik.   

 Az 1849. október 6-i városi megemlékezést iskolánk diákjai adják. 

 Az okt. 23-i forradalomról, majd az azt követő szabadságharcról a tanulóifjúság tel-

jes részvételével iskolai megemlékezés. 

 Az 1848. március 15-i forradalomról a tanulóifjúság teljes részvételével iskolai meg-

emlékezés. 

 Február 25: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – megemlékezés fali-

újságon. 

 Április 16: A holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés faliújságon. 

 Június 4: A trianoni békediktátum emléknapja, nemzeti gyásznap – megemlékezés  

 Iskolaszintű karácsonyi ünnepség. 

 Február hónapban farsangi karnevál. 

 Minden tanévben fordított nap. 

 Határtalanul 

 A versenyek, szórakoztató rendezvények a tanév munkarendjében kerülnek meghatá-

rozásra. 

 Márciusban zenei hét 

 Éneklő Ifjúság 

 „Kiugró” tehetség 

 Kétévente iskolai gála.  

 Időközönként iskolaújságot jelentetünk meg és iskolarádiót működtetünk. 

A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor az ünnepélyek, megem-

lékezések rendje és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok kérdésében az iskolai 

diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 
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10. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

10.1 A tanulói hiányzás igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

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

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfő-

nök a tanév végéig köteles megőrizni. A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmara-

dást igazolhat. A tanuló betegsége esetén a szülő köteles a betegség kezdetekor az iskolát ér-

tesíteni.  

A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az osztály-

főnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A tanulószobai órákról való hiányzást a tanórákról 

való mulasztással együtt kell kezelni. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osz-

tályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi fele-

lőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabály-

sértési eljárást. 

Amennyiben a tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök haladéktalanul tájékoztassa er-

ről a szülőjét! A hiányzás ismétlődése esetén tájékoztassa a szülőket ennek jogi következmé-

nyéről, amennyiben az igazolatlan hiányzások száma eléri a 10 órát, a gyermekvédelmi ható-

ságot értesítse az osztályfőnök. 

Ha az igazolt és igazolatlan órák száma eléri az adott tanévben a 250 órát, úgy a tanuló nem 

osztályozható. A nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. 

A késéseket össze kell adni, 45 perc 1 órának számít. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

 a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

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

 Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

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

rendkívüli időjárás stb.). 

10.1.2 A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a 

tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, 

ezen túl az intézményvezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során 

figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak 

mennyiségét és azok okait.  

10.2 A tanulói késések kezelési rendje 

Az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén be-

hívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell 

venni. 
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A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hi-

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

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az intézményvezető-

helyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vo-

natkozó szabálysértési eljárást. 

10.3 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

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

előírásai szerint történik. 

A tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a napló adatai révén a szülő értesítése  

 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a másod-

példányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése 

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

következményeire.  

A nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a napló adatai révén a szülő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése. 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell 

küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

10.4 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

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

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

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

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 

annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította.  

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

sításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – 

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

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. 

A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoz-

tatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles 

ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapo-

dásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megál-

lapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a 
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megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. 

További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotó-

ra.  

10.5 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 na-

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

nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ meg-

szerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszé-

lés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fe-

gyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestü-

let 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 napi-

rendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban is-

mertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismerte-

tését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai vá-

laszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mérték-

ben – 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 meg-

hívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek 

csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljá-

ra szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, ame-

lyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni 

az intézmény intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi el-

járásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csa-

tolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtes-

tületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni,  

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az ira-

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

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

10.6 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 köteles-

ségét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslá-

sa érdekében. 
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Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes talál-

kozó 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 fe-

gyelmi 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 intéz-

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

eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban ér-

tesíti 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 in-

tézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelölésé-

hez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

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

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

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

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

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

három hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezárul-

jon 

 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 ta-

nuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mély-

ségben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönb-

ség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyző-

könyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

11.1 Az iskolai könyvtár fenntartása, irányítása, működtetése: 

11.1.1 Az intézmény és a könyvtár adatai: Intézmény név: Szolnoki Fiumei Úti Általános Is-

kola 

Székhely: Szolnok Szolnoki Fiumei utca 5. 

Könyvtár név: Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Könyvtára 

11.1.2 A fenntartó és a működtető adatai:Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szolnoki Tankerülete 

Működtető: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

11.1.3 A szakmai felügyelet:Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakér-

tői listán szereplőszakember végzi. 

Szakmai felügyeletünk: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum 1089 Budapest, Könyves K. krt. 40. 

11.1.4 A könyvtár bélyegzője: 

 

 

11.1.5 Gazdálkodás: 

 Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket 

az intézmény éves költségvetésén belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szolnoki Tankerülete biztosítja, az érvényben lévő rendelkezések szerint.  

 A tervezett keretet úgy célszerű a könyvtáros tanár részére biztosítani, hogy a folya-

matos és tervszerű beszerzés biztosítva legyen. 

 Az iskola vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges feltételekről. 

 A könyvtári dokumentumok beszerzése a könyvtáros tanár feladata. 

 A könyvtári költségvetés felhasználásáért a könyvtáros tanár a felelős. 

 A könyvtári állomány fejleszthető még más forrásokból is: Művelt Emberfőkért Ala-

pítvány, Diákönkormányzat és különböző pályázati forrásokból is. (pl.: IPR pályázat) 

 

11.1.6 Iskolai/intézményi létszámadatok alapján, könyvtáros státusz:2011.CXC. törvény a 

köznevelésről 2. melléklete alapján: Mivel az intézmény tanulóinak létszáma 500 fő feletti 

ezért 2 fő könyvtárosi vagy könyvtárostanári/tanítói státusz indokolt. 

 

11.2  Az iskolai könyvtár működésének és igénybevételének szabályai: 

11.2.1 A nevelő-oktató tevékenység segítése tanítási időben és tanítási időn kívül. 

11.2.2 A könyvtárhasználók köre: 

 Az iskolai könyvtárat használhatják az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és 

technikai dolgozói. 

 A beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele díjtalan. 
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 Tanuló és munkaviszony megszüntetése csak a könyvtári tartozások rendezése után 

történhet. 

 Beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a könyvtáros tölti ki. 

11.2.3 A könyvtárhasználat feltételei: (bővebben lásd.:  2. sz. melléklet: Könyvtárhasznála-

ti szabályzat) 

 A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok, technikai eszközök megrongálásával 

vagy elvesztésével okozott kárért. 

 A tanulók és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rende-

zése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést intéző 

személyt terheli az anyagi felelősség. 

 A könyvtár használata során a kulturált viselkedés általánosan szokásos normáit kell 

követni. Ezen túlmenően be kell tartani az alábbi viselkedési szabályokat: 

 A könyvtárba a tanuló táska nélkül, csak a szükséges taneszközökkel léphet be. 

 A magával hozott dokumentumokat belépéskor és távozáskor bemutatja a 

kölcsönzőpultnál. 

 A könyvtárba élelmet bevinni és ott étkezni TILOS. 

 A hangos beszédet kerülni kell, hogy az olvasó-jegyzetelő, illetve kutatást végző 

személyek tevékenységüket zavartalanul végezhessék. 

 A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben lehet. 

 A beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tudtával, a szemé-

lyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad. 

 A tanulóknál a tankönyveken kívül a kölcsönzött dokumentumok száma egyidejűleg 

három darab lehet. 

 A kölcsönzés időtartamát a könyvtáros határozza meg. Általában 3 hét, de új köny-

vek esetében 1 -2 hét, kötelező olvasmányok esetében akár fél év is lehet.  

11.2.4 Könyvtári nyitva tartás:A könyvtári nyitva tartás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 62. § (12) szerint. (Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a 

könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a 

könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gya-

rapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc 

százaléka a munkahelyen kívül) 

11.2.5 Felelősség (szakmai és anyagi):Az iskolai könyvtárat a törvényben előírtaknak megfe-

lelő könyvtárosi szakismerettel pedagógiai képesítéssel rendelkező könyvtárostanár vezeti, aki 

az iskola nevelőtestületének tagja. Ha a vagyonvédelmi és egyéb  követelmények biztosítot-

tak, felel a könyvtár állományáért és rendeltetésszerű működéséért. 

 

11.3  Az iskolai könyvtárunk feladatai:  

11.3.1 alapfeladatok: 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének (lásd 

1. sz. melléklet) igazodnia kell a különböző tantárgyak, műveltségi területek követelmény-

rendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. 
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 Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezés-

re bocsátása. 

 Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról. 

 Tanórai foglalkozások tartása. 

 Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása. 

 Könyvtári dokumentumok kölcsönzése. 

 Fontos szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatában. 

 Biztosítja a nevelők és tanulók részére a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges infor-

mációkat. 

 Közreműködés a tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok megszervezésében, le-

bonyolításában. (lásd: 4. sz. melléklet: Tankönyvtári szabályzat) 

 A könyvtárhasználat tanítása, olvasóvá nevelés. (lásd.: Könyvtár-pedagógiai prog-

ram) 

 Részt vesz az intézmény helyi tantervével megfelelő könyvtári tevékenységben (pl. 

Szolnoki Fiumei Nagy Könyv projekt segítése, művelődési programok ajánlása, tan-

óra tartása a könyvtárban). 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében; 

11.3.2 Kiegészítő feladatok: 

 Tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumai-

ról, szolgáltatásairól.  

 Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása. 

 Számítástechnikai informatikai szolgáltatások biztosítása 

11.4  Gyűjteményszervezés: a gyűjtemény fejlesztése, a feltárása, őrzése, gondozása, 

védelme:  

A folyamatosan és tervszerűen alakított állomány tükrözi az iskola nevelési és oktatási célki-

tűzéseit, pedagógiai folyamatának szellemiségét, tantárgyi rendszerét, pedagógiai irányzatait, 

módszereit, tanári-tanulói közösségét. A gyarapítás és apasztás helyes aránya növeli a gyűj-

temény információs értékét, használhatóságát. 

11.4.1 A gyarapítás: 

 A beszerzés forrásai lehetnek az iskolai költségvetés, tartóstankönyv keret, Művelt 

Emberfőkért Alapítvány támogatása, Diákönkormányzat támogatása. 

 Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek 

megfelelően gyarapodik. 

 A vásárlás történhet: jegyzéken történő megrendeléssel, csak átutalással, az intéz-

ményvezető és a gazdasági egység vezetőjének jóváhagyásával. 

 Az ajándék és a csere, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. 

 Az intézmény számára szerzeményezett dokumentumokat (számla, kísérőjegyzék és 

a dokumentum alapján) könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

 A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és könyvelése, a gazdasági-

pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, bizonylatok, jegyzékek) megőrzése 

az iskola gazdasági vezetőjének a feladata. Az eredeti példány (fény)másolatát azon-

ban a könyvtári irattárban is el kell helyezni. 
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 A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról 

nyilvántartást kell vezetnie a könyvtárostanárnak. 

11.4.2 A dokumentumok állománybavétele, végleges nyilvántartás: 

 Az állománybavétel szabályait az MSZ 3448-78 szabvány írja elő. 

 A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben a dokumentumot el kell látni a 

könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal (címlap verzó, 17. oldal) 

 Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon 

belül végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartás-

ba vételét is jelenti.  

 A végleges nyilvántartás formái iskolánkban: leltárkönyv és Szikla integrált könyvtá-

ri rendszer 

 A számítógépes nyilvántartás, feldolgozás folyamatos (visszamenőleg). Vezetésére 

az egyedi nyilvántartás követelményei vonatkoznak. 

 A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető. A kü-

lönböző dokumentumokról külön-külön leltári nyilvántartást vezet a könyvtár. 

 Végleges nyilvántartást vezet a könyvtár: a könyvekről, audiovizuális dokumentu-

mokról.  

 Időleges nyilvántartást vezet az időszaki kiadványokról, tankönyvekről, és a tartós-

tankönyvekről. Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, ame-

lyeket a könyvtár átmeneti időtartamra szerez be, továbbá a végleges megőrzésre 

szánt periodikumok. 

11.4.3 Állományapasztás: 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat. Az állományból a 

dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 Tervszerű állományapasztás: Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente 

legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált, és a 

természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. 

 Elavult dokumentum kivonása: A dokumentum értékelése alapján történhet, ameny-

nyiben azt tartalmi elavulás jellemzi. 

 Fölösleges dokumentumok kivonása: Fölöslegessé válik egy dokumentum, ha meg-

csappan iránta a szaktanári - tanulói igény az alábbiak miatt: 

 megváltozik a tanterv; 

 változik az ajánlott és háziolvasmányok jegyzéke; 

 módosul az idegen nyelvek oktatása, az iskola profilja, szerkezete; 

 a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket; 

 csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt. 

 Természetes elhasználódás: Idesorolhatók azok a dokumentumok, melyek használat 

közben megrongálódtak. Kivonásukra az esztétikai nevelés érdekében is sort kell ke-

ríteni. 

 Hiány: Az állományból hiányzó dokumentumokat az alábbi címeken lehet kivezetni 

a nyilvántartásból: 

 elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény); 

 A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok (behajthatatlan és megtérített követe-

lés); 
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 állományellenőrzési hiány (megengedhető és normán felüli). 

11.4.3.1 A törlés folyamata: 

 A végleges nyilvántartásba vett dokumentum törlése a könyvtárostanár javaslata 

alapján az intézményvezető engedélyével történik.  

 Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtárostanár hatásköré-

be tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre.  

 Az időszaki kiadványok kivonásánál (nem kötelezően) az alábbi szempontokat cél-

szerű figyelembe venni: hetilapok 1-2 évente; szaktudományi folyóiratok 5 évente; 

pedagógiai szaklapok 10 évente. 

11.4.3.2 A kivonás nyilvántartásai:  

 Jegyzőkönyv: A végleges nyilvántartásba vett dokumentum kivezetése a leltár-

könyvből az intézményvezető aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegy-

zőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát, a 

dokumentumok azonosító adatait a jegyzőkönyv melléklete a törlési jegyzék tartal-

mazza. 

 Melléklet: törlési jegyzék az egyedi nyilvántartású dokumentumokról (a dokumen-

tumok tételes felsorolásával készül); 

11.4.4 A könyvtári állomány védelme:A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, a 

könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi 

feltételek keretein belül felelős. Ezért (a fenti rendeletben) meghatározott időközönként meg 

kell győződnie a könyvtár hiánytalanságáról, a nyilvántartások pontosságáról.  

11.4.5 Az állomány ellenőrzése (leltározása):Az iskolai könyvtár állományának ellenőrzését 

rendelet szabályozza. A könyvtár revízióját az iskola intézményvezetője rendeli el , kivéve, ha 

személyi változás esetén az átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést. A 

leltározás végrehajtásáért, annak személyi és tárgyi feltételei biztosításáért a gazdasági vezető, 

mint az iskola leltározási bizottságának vezetője a felelős. 

Az állományellenőrzés során a végleges nyilvántartásba vett dokumentumokat tételesen kell 

egyeztetni az egyedi nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett dokumentumok nem 

leltárkötelesek. 

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. 

Az állományellenőrzés típusai 

 jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli; 

 módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi; 

 mértéke szerint: teljes körű vagy részleges. 

11.4.5.1 A leltározás lebonyolítása: 

Az állományellenőrzés történhet számítógépes program segítségével is, de mindenképpen 

legalább két személynek kell lebonyolítani. Egyszemélyes könyvtár esetén a leltározási bi-

zottság vezetője köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek a megbízatása az el-

lenőrzés befejezéséig tart.  

Az állományellenőrzés során kötelező a dokumentumok és az egyedi nyilvántartások összeve-

tése. 

11.4.5.2 Az ellenőrzés lezárása: 
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A revízió befejezéseként el kell készíteni a zárójegyzőkönyvet, melyet engedélyezésre át kell 

adni az intézményvezetőnek. 

A zárójegyzőkönyv mellékletei:  

 a leltározás kezdeményezése; 

 a jóváhagyott leltározási ütemterv; 

 a hiányzó dokumentumok jegyzéke. 

11.4.6 Az állomány jogi védelme: 

 A könyvtárostanár felel a gyűjtemény tervszerű gyarapításáért, a könyvtári beszerzé-

si keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára 

dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat. 

 Állománybavétel csak számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok)együttes megléte 

alapján történhet, kivétel ez alól az ajándékba kapott dokumentumok. 

 A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megron-

gálásával vagy/és elvesztésével okozott kárért; 

 A tanulók és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rende-

zése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést intéző 

személyt terheli az anyagi felelősség;  

 A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős;  

 A könyvtár biztonsági zárainak a kulcsai a könyvtárostanárnál  és az iskola portáján 

helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben (vis maior, betegség) adhatók át az 

iskola intézményvezetőjének. A könyvtárostanár hosszantartó betegsége esetén, he-

lyettese részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegy-

zőkönyvben rögzíteni kell. 

11.4.7 Az állomány fizikai védelme: 

 A könyvtárhelyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Tűz esetén tilos a 

vízzel oltás! 

 A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól. Szigorú-

an ügyelni kell a könyvtár tisztaságára (takarítás, portalanítás, fertőtlenítés, féregte-

lenítés). 

11.4.8 Kölcsönzési nyilvántartások:A könyvtárunkban a Szikla integrált könyvtári rendszert 

használjuk a kölcsönzésre is. 

11.5  Könyvtári állomány részei:  

A könyvtári állomány 90 %-ának elhelyezése szabadpolcon történik. 

Kézi és segédkönyvtár:  

 szabadpolcon, de csak helyben használható állományegység.  

 Kölcsönözhető kézikönyvek és szótárak: szabadpolcon elhelyezve. Tartalmazza a 

tanórai munkáltatás során használatos kiadványokat. (határozók, atlaszok, szótárak, 

lexikonok duplum példányait is) 

Kölcsönzői állomány:  

 kölcsönözhető állomány elhelyezése szabadpolcon történik, szépirodalom betűrend-

ben, ismeretközlő irodalom szakrendben. 

 Tankönyvek, tanári kézikönyvek: nagy része szabadpolcon, másik része raktárban 

helyezkedik el, tantárgyi bontásban évfolyamonként elhelyezve. 
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 Hivatali segédkönyvtár: az intézmény kéziratos dokumentumai: szabadpolcon, de 

csak helyben használatra. 

 Helytörténeti és iskolatörténeti anyagok. szabadpolcon elhelyezve. 

Különgyűjteményként kezelve. 

 A könyvtáros segédkönyvtára (bibliográfiák, szabványok, jogszabályok, könyvtár-

pedagógiai kiadványok). Különgyűjteményként kezelve. 

 Időszaki kiadványok: 1 évnél régebbiek raktárban, az ennél frissebbek könyvtárban. 

Csak helyben használatra. 

 Audiovizuális és elektronikus dokumentumok: szabadpolcon elhelyezve, de csak pe-

dagógus kölcsönözheti. 

 Szolnoki Fiumei Nagy Könyv olvasóvá nevelő verseny ajánlott olvasmányai. 

Különgyűjteményként kezelve. 

 

11.6  Iskolai könyvtári szolgáltatások: 

11.6.1 Kötelező iskolai könyvtári szolgáltatások: 

 A könyvtárhasználat szabályainak megismertetése az olvasóval, utalva a könyvtár-

használati szabályzatunkra, utalva az állományvédelemre és a felelősségi körökre, 

ezek tantestületi és tanulói tudomásulvételére. 

 Könyvtárhasználati órák tartása. 

 A könyvtári nyitva tartást minden tanítási napon biztosítani kell az órarendhez iga-

zítva megfelelő időpontban 

 Tájékoztatás a gyűjteményről, segítségnyújtás az eligazodásban. 

 Tájékoztatás a törvény és rendelet alapján a kötelező szolgáltatásokról. 

 Helyben használat biztosítása a nyitva tartási időben. 

 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése, a kölcsönzés szabályainak említésével. 

 A könyvtárhasználat, információkeresés és – feldolgozás tanítása, szinkronban a ke-

rettantervekkel. 

 Az önálló ismeretszerzés és a tanulás tanítása. 

 Olvasásfejlesztés, pályázatok és olvasás népszerűsítő módszerek. 

 Szabadidős foglalkozások tartása.  

11.6.2 A kiegészítő iskolai könyvtári szolgáltatások: 

 Szolgáltatásközvetítés: más könyvtárak szolgáltatásai, adatbázisok elérhetősége, do-

kumentumcsere, rendezvényeken részvétel. 

 Részvétel a tankönyvrendelés, és ellátás szervezésében, a kötelező tankönyvtári fel-

adatokon kívül 

 Olvasáspedagógia a kötelező olvasásfejlesztés segítésére, kiegészítésére: író-

olvasótalálkozók, versenyek, vetélkedők tartása. 

 Más tanulmányi versenyekre való felkészítés elősegítése 

 Az iskolai élet támogatása, pl. tanulmányi kirándulás szervezésében munka, nevelési 

témákhoz kapcsolódás irodalommal, előadással, munkaközösségeknek ajánlókkal, 

stb. 
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 A szabadidő helyes eltöltésének szorgalmazása, ennek biztosítása könyvtári eszkö-

zökkel, pl. filmvetítés, tanulás, stb. – közösségi tér 

 A iskolai könyvtári honlap fejlesztése.  

 Ajánló bibliográfiák készítése és azoknak közzététele.  

 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. március 26. 

 

 

 

 …………………..…………… 

 Intézményvezető 
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12. ELJÁRÁSOK 

 

 

Jövőkép 

 

    A több évtizedes tradícióval bíró Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola dolgozói vallják, 

hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, melyet minden gyermek megszerezhet képességeihez mér-

ten, gyermekközpontú szeretetteljes légkörben felkészült szakembereink irányításával, korsze-

rű oktatástechnikai eszközök és módszerek alkalmazásával. Ezzel biztosítjuk továbbtanulásu-

kat, az egész életükre kiható tudás megszerzésének lehetőségét. Értékorientált, konstruktív 

életvezetés szellemében legyenek képesek tanítványaink, a társadalmi értékek és normák 

mentén való cselekvésre. 

    Folyamatos szakmai fejlődésünket önképzéssel, publikálással, az egymástól való tanulás 

gyakorlatával is szeretnénk biztosítani. Törekszünk, hogy munkaközösségeink szakmai mű-

helyként működjenek, terjesszék és vegyék át a jó gyakorlatok elveit.  

Fiumeis hagyományainkkal, színes programkínálatainkkal meg kívánunk felelni partnere-

ink igényeinek, ezzel is elősegítve városunkhoz való kötődésüket, lokálpatriotizmusuk erősí-

tését. 

Hisszük: 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan.” 

   Antoine de Saint – Exupéry: A kis herceg 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

Helyzetelemzés 

 

Társadalmi környezet, partnerkapcsolatok 

 

Iskolánk – melyet 1967-ben alapítottak – Szolnok belvárosában található, lakótelepi környe-

zetben, közel a város centrumához. 

Az intézményünk általánosan képző intézmény, amely továbbtanulásra készít elő, de felvállal 

olyan oktatási feladatokat is, amelyek lehetővé teszik a tanulók egyéni képességének és tehet-

ségének teljesebb kibontakozását.  

Iskolánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, így az intézménynek 

foglalkoznia kell a tehetséges, a lemaradó és a sajátos nevelési igényű (tanulási- és magatartás 

zavarral küzdő) tanulók fejlesztésével is. 

Intézményünk hosszú évek óta megbízhatóan működik, igazolják ezt a partnerintézmények. 

Kapcsolatunk a társintézményekkel, óvodákkal, középiskolákkal jó, együttműködésünk rend-

szeres. Tanítványaink jelentős többsége városunk középiskoláiban folytatja tanulmányait, így 

a társintézmények elvárásai fontosak számunkra. 

1992 óta működik a tanulói jogok érvényesítésének fóruma, a Diákönkormányzat. A nevelő-

oktató munkát is támogatja, és anyagi segítséget nyújt. Pedagógiai munkánkhoz jelenleg a 

Művelt Emberfőkért Alapítvány ad pénzügyi segítséget. Szülői közösségünk aktív részvevője 

iskolánk életének.  

 

Eredménynek tartjuk, hogy szívesen választják iskolánkat a gyermekek – szülők egyaránt. A 

demográfiai csökkenés ellenére intézményünkre a gyermeklétszám stagnálása jellemző. 

 

A beiskolázott gyermekeknél egyre több esetben tapasztalunk az életkoruknak nem megfelelő, 

fejletlen alapkészség-szintet. Egyre gyakoribb a hiányos énképpel, magatartási problémákkal 

iskolánkba érkező gyermek. 

Iskolánk tantestületének szakmai összetétele jó. Rendelkezünk speciális szakképzettségekkel, 

melyek jól hasznosíthatók pedagógiai programunk teljesítése során. 

 

A szerteágazó feladatkör, a magas gyermeklétszám – ebből következően magas, de évek óta 

stabil dolgozói létszám – a megváltozott pedagógusszerep, a szabad iskolaválasztás, a szak-

mai autonómia mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy különös figyelmet fordítsunk az iskolai 

fejlesztő munkánkra. 

Vezető testületek: a nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfőbb tanácskozó és döntés-

hozó szerve a tantestület. 

Szakmai testületek: alsós matematika; alsós magyar; fejlesztő (alsó, felső); természettudomá-

nyi; matematika és informatika (felső); humán (felső); testnevelés (alsó, felső); idegen nyelvi 

(alsó, felső). 
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Tanítás-tanulás folyamata 

 

Iskolánk tevékenységét az alábbi nevelési pedagógiai programunkban megfogalmazott alap-

elvek határozzák meg: 

 Intézményünk nyitott a város lakói felé 

 A nyolc évfolyamos általános iskola felkészíti a gyerekeket/tanulókat a továbbtanulás-

ra 

 Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia 

 Esélyegyenlőség elve 

 A közösség/közösségek formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, 

alakításával történik 

 Hangsúlyt kap az értékközvetítés, értékmegőrzés elve 

 Egészséges életmódra nevelés elve, melyre megkülönböztetett figyelmet fordítunk. 

 

Az alapító okiratunknak megfelelően ellátandó alaptevékenységeket működtetünk. (SZMSZ) 

Tanulóink különböző képességeik fejlesztése érdekében képességszerinti csoportbontásban 

tanítjuk a matematikát, az angolt és a testnevelést.  

 

Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink sikerkritériumait, céljainkból következő fel-

adatainkat pedagógiai programunk és helyi tantervünk tartalmazza. 

 

Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása 

 

 Iskolánk történetéből:  

- 1985. június 18-tól a Ságvári Körúti Általános Iskola a Szolnok Megyei Pedagógiai 

Intézet bázisiskolája lett. 

- 1999 – 2000. között a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolájaként működtünk. 

 Nevelőtestületünk a COMENIUS I. Intézményi Modelljének egyéni formában tanács-

adói segítségnyújtással történő kiépítését 2002. június 18-án kezdte el.  

2004-ig – a két év során – négy minőségi kör alakult, melyek 

 a pedagógusok munkájának értékelésével, 

 az ügyeleti munka hatékonyságának erősítésével, 

 a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulók korai felismerésével, 

 a nevelők közös szabadidős programjainak szervezésével foglalkozott. 

A megváltozott törvényi szabályozásnak való megfelelés érdekében az „IMIP” és az „Eljárá-

sok” nevű dokumentumaink tartalmát az „Eljárások” nevű dokumentumban foglaltuk össze. 
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Minőségpolitika 

 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi 

munka iránt. 

Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi nevelő-oktató munka áll, amely 

biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásának és a tanulók képességeinek megfele-

lően. 

Minőségfejlesztésünk legfőbb célja, hogy intézményünk pedagógiai, szakmai célkitűzéseinek 

megfelelően működjön. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amelyet iskolánkban fel-

készült szakemberek irányításával minden gyermek megszerezhet képességeihez mérten, 

gyermekközpontú, szeretetteljes légkörben. 

 

Minőségpolitikánk alapelemei a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó 

tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a 

fenntartó számára. 

Figyelembe vesszük a változó társadalmi igényeket és közvetlen partnereink elvárásait. 

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldo-

gulni tudó emberekké váljanak. 

Jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész 

pedagógusokkal, munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

A vezetés a minőségi munka feltételeit tervszerű működéssel, a külső – belső képzések erő-

forrásainak megteremtésével és a megfelelő munkakörnyezet fenntartásával biztosítja. 

 

Nevelő-oktató munkánk feladatainak teljesítése érdekében vezérelveinknek az alábbiakat te-

kintjük: 

Didaktikai és nevelési alapelvek 

 

 a következetesség elve 

 a motiváció elve 

 az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve 

 tudatosság és szakszerűség elve 

 

 

Értékként kezeljük 

 a tehetséggondozást – tehetségkutatást 

 felzárkóztatás 

 a differenciált fejlesztést 

 egészség- és környezetvédelmet 

 gyermek- és ifjúságvédelmet 

 a személyiségfejlesztést 

 a nyilvánosságot 
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Minőségcélok 

 

A folyamatos fejlődést biztosító minőségcéljaink a nevelési pedagógiai programunk céljaihoz, 

valamint folyamatainkhoz kapcsolódnak. 

 

 Célunk a városi – első sorban a körzetünkben lévő – óvodákkal együttműködve von-

zóvá tenni intézményünket a tanköteles korba lépő gyermekek és szüleik számára. 

 

 Célunk az alapfokú képzés biztosítása a 6-16 éves korosztály számára.  

 

 Célul tűzzük ki az egyéni tanulási utak biztosítását egyénre szabott adekvát módszerek 

alkalmazásával és értékelési rendszerek működtetésével 

 

 Célunk a tanulóink középfokú továbbtanulásra való felkészítése és eredményes pálya-

választási tevékenység 

 

 Célunk a tanulók magatartásának, neveltségi szintjének emelése, szokások, erkölcsi 

normák alakítása 

 

 Célunk a környezettudatos és az egészséges életmódra nevelés, mellyel elősegítjük, 

hogy tanulóink megfelelően viszonyuljanak az őket körülvevő környezethez 

 

 Célunk az iskola tanórán kívüli szolgáltató jellegének erősítése a partneri igények fi-

gyelembevételével 

 

 Célunk, hogy tanítványaink személyiségfejlesztése, tehetségének kibontakoztatása 

sokszínű tanórán kívüli szabadidős tevékenységek biztosításával is megvalósulhasson 

intézményünk falain belül. 

 

 Célunk az iskolában jól működő gyermekvédelmi rendszer működtetése. 

 

 Célunk a közvetlen partnereink teljes körű igényeinek figyelembevétele munkánk so-

rán. 

 

 Célunk a teljes dolgozói körben a minőségi munka színvonalának emelése. 

 

 Célunk olyan iskolát működtetni, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló erőforrások 

leghatékonyabb felhasználását (infrastruktúránk és humánerőforrásaink folyamatos 

fejlesztését). 

 

 Célunk, hogy dolgozóink jól érezzék magukat munkahelyükön, megtalálják itt egyéni 

karrierjük megvalósításának lehetőségeit. 
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Az intézményvezetés elkötelezettsége és felelőssége 

 

Vezetői elköteleződés kinyilvánítása 

 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola vezetése olyan kapcsolatrendszer megteremtésére 

törekszik, mely az intézmény partnereinek megelégedését szolgálja. Ennek érdekében intéz-

ményünknél minőségirányítási feladatokat valósít meg. Minőségpolitikánkban a nevelés, ok-

tatás, képzés minőségének állandó fejlesztése, folyamataink permanens tökéletesítése a cél, 

mely partnereink elégedettségét váltja ki.  

 

Jogi megfelelés biztosítása 

 

Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését 

szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, valamint az intéz-

mény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megis-

merjék és betartsák. 

 

Az intézményi munka tervezése 

            

Stratégiai tervezés 

Célja, a mérési eredmények, elemzések alapján történő beavatkozás, fejlesztés, az intézményi 

jövőképhez való közeledés. 

 

Pedagógiai programunk készítése során problémáinkat, feladatainkat a tantestület nyilvános-

sága előtt beszéljük meg. A feladatok megoldásába a nevelőtestület egészét bevonjuk. A szer-

vezés, munkavégzés, egyes részproblémák feldolgozása munkacsoport vezetők irányításával, 

koordinálásával történt. 

A munkacsoportok tagjainak kiválasztása a nevelőtestületben végzett erőforrás felmérés alap-

ján történik. 

Az egyes műveleti szakaszok során a tantestület szavaz a vitatható kérdésekben, véleményt 

formálhat és dönthet a kardinális kérdésekben. Konszenzussal döntünk az alapelvek, értékek, 

célok megfogalmazásában. 

Folyamatosan egyeztetünk fenntartónk képviselőivel. 

Pedagógiai programunkat bevezetés után –folyamatosan-, tapasztalatainkat összegezve felül-

vizsgáljuk, mivel nem állítjuk, hogy véglegest alkottunk. 

A Pedagógiai program, valamint a többi intézményi dokumentum ismerete elvárás az intéz-

ményben dolgozó pedagógusokkal szemben.  

 

 

 

Operatív tervezés 

Célja: Az intézmény vezetése az iskolát érintő külső és belső mérések, valamint az értékelé-

sek tapasztalatainak összegzése alapján, meghatározza az éves munkatervben az aktuális –

rövid és középtávú célokat-, a javítandó és fejlesztendő területekre fókuszálva. 
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Ingatlan infrastruktúra biztosítása, biztonsága 

Az intézmény vezetése a fenntartóval és a működtetővel együttműködve biztosítja az ingatla-

nokat és az infrastruktúrát, és ezek karbantartását, használhatóságát, védelmét. 

Az intézményvezetés gondoskodik az iskolahasználó partnerek egészséges és biztonságos 

munka és tanulási környezetéről. Ennek érdekében felméri a veszélyforrásokat, melyek a ta-

nulók és dolgozók fizikai biztonságát érintik, és preventív intézkedéseket hoz. 
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Eljárásszám: 1 

 

Jogi követelményekhez kapcsolódó eljárásrend 

 

Az intézmény működését szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző 

szintű rendeletek alkotják. 

 

Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások 

 

Intézményünkbe az alábbi közlönyök járnak: 

- Magyar Közlöny  

 

A közlönyben megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere 

a következő: 

 Az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg 

 Sürgős esetekben az érintetteket aznap vagy a következő munkanapján 

 Mindenkit érintő esetben heti (jelenleg hétfői) tantestületi megbeszélésen szóban kö-

zölni, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség 

 A technikai dolgozókat is érintő tételek esetén a dogozók munkáltatójával egyeztetve  

A közlönyökhöz a felelős személyek betekintést biztosítanak. 

 

A különböző jogszabályokat az alábbi helyen lehet megtekinteni: 

 

Könyvtárban 

 Pedagógiai program 

 Házirend + Tanulók etikai kódexe 

 

Intézményvezetői iroda 

 Szabályzó törvények, rendeletek 

 Pedagógiai program 

 Házirend 

 SZMSZ 

 Tervezési dokumentumok 

A jogi követelmények betartását a vezetői ellenőrzésekkel támogatja az iskolavezetés. 
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Dokumentumok kiadása, kezelése 

1. Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek vagy az intézményvezető általa megbízott dolgozó bontja fel. 

2. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdemé-

nyezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatóbélyegző alkalmazásával ik-

tatni kell. 

3. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rend-

szerben, az iratok beérkezése (kezdeményezése) sorrendjében történik. 

4. Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy 

kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alap-

ján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. A naptári év végén az iskolatitkár az iktató-

könyvet az utolsó iktatás után aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és 

névaláírásával lezárja. Az iktatókönyvet, ha arra elegendő hely van, több éven át lehet 

használni. 

5. Az iskolában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása. 

6. Az iratok elintézése és továbbítása 

 Postabontáskor a beérkezés dátumával a postabontást végző személy az iratokat bemu-

tatja az intézmény vezetőjének. 

 Az iskolatitkár a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felelős személyeknek az ügy-

iratot kiadja, az irat határidőre történő elintézését figyelemmel kíséri. Végzi az iratok 

irattári lerakását. 

 Az ügyiratokat kézbesítőkönyvvel vagy postakönyvvel továbbítja. 

 

 

A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást – az 

érdekképviseletek vezetőivel, a közalkalmazotti tanács vezetőjével, az intézményvezető társa-

ival, munkaközösség-vezetőkkel. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anya-

gokat is egymás rendelkezésére bocsátják. 

 

A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intéz-

ményben: 

 

 A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartá-

sának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső el-

lenőre rendszeresen. 

 Az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok – pl.: szakszervezet, közalkalma-

zotti tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosítá-

sával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 
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Eljárásszám: 2 

 

 

Beiskolázás 

Iskolanyitogató program 

 

A folyamat célja: 

A jelenlegi helyzet átvizsgálása mellett, a jól bevált gyakorlat szabályozásával az iskola von-

zerejének megtartása és a cél érdekében történő folyamatos javítása a partnerek elvárásának 

megfelelően, a törvényi jogszabályok betartása mellett. Három első osztály indítása a cél. 

 

Indulás 

1. Nyílt napok előkészítése 

2. Nyílt napok lebonyolítása 

3. Osztálytanítók kijelölése 

4. Óvodások felmérése 

5. Az 1. osztályosok beíratása 

6. Osztálylétszámok megfelelőségének vizsgálata (Megfelelő-e a létszám?) 

7. Szülői értekezlet az elsős szülők számára 

8. A beiskolázás értékelése 

Befejezés 

 

A folyamat leírása: 

1. A tanévben az intézményvezetője és az intézményvezető-helyettes kijelöli a tanév 

nyílt napjainak időpontjait és az érintett tanító kollégákkal megbeszélik az aktuális 

feladatokat. Az intézmény havi ütemtervében rögzítik az időpontokat.  Ehhez kapcso-

lódó tevékenységek: 

 meghívók készítése, elküldése az óvodákba, 

 szülők tájékoztatása, fogadása, 

 hirdetés az iskola bejáratánál, iskola honlapján. 

2. A tanév II. felében 2-4 nyílt napot rendezünk, melyen fogadjuk az óvodásokat és a 

szülőket. Ezen a napon bemutatjuk az iskolában folyó munkát: 

 foglalkozáson való részvétel 

 beszélgetés a leendő tanítókkal 

3. Beiratkozás 

4. Beiratkozás – pótbeiratkozás után a beírt és a nem jelentkezett tanulók ellenőrzése. 

Döntés: 

A beiratkozási ív alapján a fenntartó meghatározza az indítható osztályok számát. 

Amennyiben optimális az osztályok létszáma, elégedettek lehetünk az előkészítő 

munkákkal. Ha alacsony az osztályok létszáma, az intézményvezetője dönt a további 

lépésekről. 

5. Májusban-júniusban az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és a tanítók a 

leendő 1. osztályos gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartanak.  
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A folyamat júniusban lezárul, amikor az igazgató a nevelőtestületi értekezleten értékeli a be-

iratkozás eredményét.  

 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 

Nyílt napok előkészí-

tése 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

alsós munkaközösség alsós munkaközösség 

Nyílt napok lebonyo-

lítása 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

tanítók, gyerekek, 

óvónők, szülők 

nevelőtestület, óvo-

dák 

Az 1. osztályos taní-

tók kijelölése 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

1. osztályos tanítók nevelőtestület, óvó-

nők, szülők 

1. osztályosok beíra-

tása 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

alsós munkaközösség KLIK 

Szülői értekezlet az 

elsős szülők számára 

Alsós igazgatóhelyet-

tes 

1. osztályos tanítók Szülők 

A beiskolázás értéke-

lése 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

nevelőtestület nevelőtestület 
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Eljárásszám: 3 

 

Tanulás támogatása 

 

A nevelőtestület meghatározza és összegyűjti azokat a tanulásszervezési módszereket, eljárá-

sokat, amelyeket most használ, majd kidolgozza azokat az eszközöket, amellyel megismerhe-

tő a tanulók önálló ismertszerzésének módja. Ezek figyelembe vételével kialakítja a tanulók 

támogatását segítő technikákat. 

 

 Az önálló tanulás segítésének általános követelményei (hiv.: Pedagógiai program) 

 Csoportbontások lehetőségei 

 Differenciált oktatás, kompetencia-fejlesztés, készségfejlesztés 

 Könyvtárhasználat (könyvtári órákon a könyvtárhasználat megtanítása) 

 Tanulás-módszertani ismertek elsajátítása (a kommunikációs alapkészségek: beszéd, 

olvasás, írás fejlesztése) 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 Az iskolai könyvtár működési rendje 

 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 
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Eljárásszám: 4 

 

 

Pedagógusok szakmai együttműködése 

 

Szakmai 

keretek 

Ülések 

száma 

Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellenőrzés te-

rületei 

 

munka-

közösségek 

munkatervei 

alapján 

évente 

min.: 2 

alkalommal 

szakmai értekez-

letek, megbeszé-

lések, jó gyakor-

latok átadása 

 

tanmenetek bevá-

lás-vizsgálata 

 

módszerek, esz-

közök kiválasztá-

sa 

 

módszertani ta-

pasztalatok átadá-

sának fórumai 

(bemutatók, ötlet-

börzék) 

a tanulói értékelés 

követelményeinek 

teljesülése 

 

 

bevált módszerek 

eredményességének 

vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mérési eredmények 

vizsgálat 

 

 

nevelőtestületi 

és munkakö-

zösségi szinten 

intézményveze-

tő, intézmény-

vezető-

helyettesek 

egy osz-

tályban ta-

nító tanárok 

közössége 

alsó tago-

zat: 

havonta, 

magatartás 

és szorga-

lom elbírá-

lása 

felső tago-

zaton két-

havonta, 

 

 

 

 

 

havonkénti maga-

tartás, szorgalom 

értékelése 

 

 

 

információk át-

adása, az aktuális 

dokumentumok 

kitöltés 

problémák meg-

beszélése 

magatartás, szorga-

lom pedagógiai 

alapelv kritériuma-

inak megfelelő 

eredmény 

 

sokoldalú tájékoz-

tatás (korrekt, pon-

tos) a fejlődési la-

pokon 

nevelési problé-

mákra konszenzu-

son alapuló nevelé-

si eredmény 

az adott osz-

tályfőnök és az 

osztályban ta-

nítók 

intézmény-

vezető, intéz-

ményvezető-

helyettesek, ifjú-

ságvédelmi-

felelősök 
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Követelmények, elvárások az osztályfőnökkel szemben 

1. Rendelkezzen legalább 2 éves pedagógiai szakmai gyakorlattal 

2. Mentálhigiénés, intellektuális szempontból legyen alkalmas a tanulócsoport nevelésé-

re. 

Az osztályfőnökkel szemben támasztott követelmények között preferáltan szerepel a jó kom-

munikációs és együttműködési készség, intuitív készség, szolidaritás a gyerekkel, elhívatott-

ság a pálya iránt, jó kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal. 

 

A pedagógusok munkáját segítő módszertani tapasztalat- és eszköztár 

 Az osztályfőnökök munkájával szemben támasztott követelményeket a munkaköri le-

írás részletesen rögzíti. Az új osztályfőnökök az intézményvezetőtől kapják meg az év 

elején. 

 A kezdő osztályfőnökök mellé a munkaközösség-vezető szeptembertől un. mentort je-

löl ki, aki segíti nevelői munkáját. 

 A rendszeresen megtartott (felső tagozaton 2 havonta)  „magatartás-szorgalom értéke-

lés” megbeszélésen a felmerülő nevelési problémákat feltárják, segítséget kérhetnek az 

adott osztályfőnöktől, amely lehetőséget ad a nevelési problémák módszertani kezelé-

sére. Ötletbörze (aktuális feladatok megbeszélése, (tanulmányi kirándulás szervezése, 

suli-disco, DÖK-programok, vetélkedők) keretében járulnak hozzá a tapasztalat- és 

eszköztár gyarapításához. 

 

 A nevelők rendszeresen konzultálnak: 

- az iskola pszichológusával, 

- az iskola fejlesztőpedagógusaival, 

- az ifjúságvédelmi-felelősökkel,  

- a szakszolgálat munkatársaival, a gyógypedagógusokkal. 

  



 

69 

 

Eljárásszám: 5 

 

 

Tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás-vizsgálata 

 

 

A folyamat célja 

 

Az intézményvezetője, a törvényi megfelelőség figyelembevételével, közös követelményeket, 

elvárásokat fogalmaz meg a tanmenetek/foglalkozási tervek tartalmi szabályozását illetően, 

melyeket ismertet a nevelőtestülettel. 

 

Folyamat leírása 

 Munkaközösségek a tankönyvcsaládokhoz javasolt tantervek, tanmenetek elérhetőségét 

megjelölik 

 Összehangolják az egyes felmenő évfolyamok tartalmi vonatkozásait, egymásra épülé-

sét 

 A tantervek, tanmenetek helyi igényekhez igazítása 

 A tanmenetek bevezetése osztályonként, tanévenként a helyi sajátosságokkal kiegészít-

ve – felülvizsgálat 

 Az elkészült tanmeneteket az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek és/vagy a 

munkaközösség-vezetők ellenőrzik, jóváhagyják.  

 Folyamatos korrigálás a pedagógusok tapasztalata alapján, tematikus tervek készítése. 

Befejezés, a tanmenetek gyakorlati alkalmazása.  

 

Tartalmi kiegészítések lehetségesek 

 Osztályfőnöki tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás-vizsgálata 

 Szaktárgyi tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás-vizsgálata 

 Egyéni fejlesztési tervek felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

 Ellenőrzési terv, óra/foglalkozások látogatása 
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Eljárásszám: 6 

 

 

Tanulói ellenőrzés, értékelés 

 

 

A nevelőtestület meghatározza az értékelés egységes követelményrendszerét. A reális és 

szakmailag megalapozott értékelés, tanulói önértékelés továbbfejlesztése érdekében. A prob-

lémák időben történő felismerése, valamint ezek megoldására való törekvés. Szülők folyama-

tos tájékoztatása a tanulók előmeneteléről. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 

 Szaktárgyi követelményrendszer   

 A pedagógusok együttműködése: egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése; 

szaktárgyi munkaközösségek 

 A tanulók folyamatos értékelése 

 Szaktárgyi értékelés 

 A munkaközösség-vezető, intézményvezető ellenőrzése; 

 Szöveges értékelés, tájékoztató, bizonyítvány 

 Rögzíteni szükséges:  

o a tanulói tájékoztatásának rendjét;  

o a tanulók értékelésének elveit, formáit  

o figyelmeztető és dicsérő intézkedések formáit és alkalmazásának elveit 

  



 

71 

 

Tanulói értékelés a Pedagógiai programunk alapján: 

 

Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

Aktivitás 

Példamutatás 

 

 

Igen jó 

Nagyfokú 

 

 

Közepes 

 

 

Gyenge 

Of. figyelmez-

tetés, intés, 

rovó 

Negatív vagy romboló 

Igazgatói 

- figyelmeztetés 

- intő 

- rovó 

Ig. tantestületi megrovás 

Fegyelmi eljárás 

Közösségi cé-

lokkal azonosu-

lás 

Igen 
Ellene nem 

vét 
Ingadozó Szemben áll 

Érdekeinek fi-

gyelembevétele 

Munkában való 

részvétel 

Élen jár 
Aktívan részt 

vesz 
Közömbös Érdektelen 

Hatás a közös-

ségre 
Pozitív 

Befolyásolást 

nem gyako-

rol 

Nem árt Negatív 

Törődés társai-

val 

Gondos, 

segítőkész 
Segítőkész Ingadozó Közömbös, gátló 

Házirend betar-

tása 

Betartja, 

arra ösztö-

nöz 

Betartja 
Részben tartja 

be 
Sokat vét ellene 

Viselkedés, 

hangnem 
Kifogástalan 

Kívánni valót 

hagy maga 

után 

Részben tartja 

be 
Durva, goromba 

Fegyelmezettség Nagyfokú Megfelelő Gyenge Elégtelen 
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Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkája 
Igényes Figyelmes Ingadozó Hanyag 

Munkavégzése 
Kitartó, pontos, 

megbízható 
Rendszeres Rendszertelen Megbízhatatlan 

Általános tár-

gyi munkavég-

zése 

 

Önálló munka-

végzése 

 

 

Mindent elvégez 

 

 

Ösztönzésre 

dolgozik 

 

 

Önállótlan 

 

 

Feladatait nem 

végzi el 

Többlet felada-

tot vállal-e 
Igen sokszor Sokszor Ritkán Nem 

Munkabeosztás 

önellenőrzés 

Önálló munka-

végzés 

 

Igen jó 

 

Jó 

 

Közepes 

Felszerelése 

rendetlen  

Gyenge vagy 

nincs 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

Igen sokszor, 

rendszeresen 
Többször Ritkán Egyáltalán nem 
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A tanulók neveltségi szintjének emelésére a következő intézkedési formákat vezetjük be 

 

1. A nevelői ügyeletet még nagyobb odafigyeléssel kell ellátni. A tízórai szünetben az 1. 

és a 2. órát tartó nevelők együtt vannak a gyerekekkel (tízóraiztatják őket). 

2. A hetesek feladatait írásban, a Házirendben rögzítettük, munkájukat ellenőrizzük, ér-

tékeljük (legyen rangja a munkájuknak). Ha a hetesek feladataikat nem teljesítik, az 

osztályfőnök a megfelelő szankciókat alkalmazza. 

3. A Diákönkormányzat képviselői kapjanak nagyobb szerepet. 

4. Osztálynaplókban minden nevelőnek lehetősége van a tanuló neve mellé a megfelelő 

helyre, vétség esetén bejegyzést tenni (dátum és aláírás). Ez alapján az osztályfőnök 

köteles megtenni a megfelelő lépéseket, felhasználja a hó végi és félévi magatartás és 

szorgalom jegyek kialakításában, valamint dokumentumként szerepel a szülők tájé-

koztatásában. A dicséretes magatartást ugyanilyen módon be kell írni, és felhasználni 

a havi majd félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyek megállapításánál. Fon-

tos, hogy egységes legyen a nevelőtestület elvárása. Minden hónapot külön táblázattal 

értékelünk. (Hiv.: Pedagógiai program: magatartás és szorgalom értékelés-osztályozás 

tartalmi jellemzőinek felülvizsgálata – gyakorisága)  

5. A naplóban, ellenőrzőben, értékelő lapon pontosan kell dokumentálni a figyelmezte-

tést, észrevételeket, dicséreteket. 

6. A tanulókkal beszélgetést tartunk az osztályfőnökök és iskolavezetés részvételével. 

7. Fogadóórára el kell hívni az érintett tanulók szüleit.  

8. Látható helyre kifüggesztjük –nevelői szoba-, a teremórarendet, ezáltal nyomon kö-

vethető lesz a teremcserével kapcsolatos mindennemű tevékenység. 

9. Az osztályfőnöki órák óratervébe be kell illeszteni: 

- beszéd- és viselkedéskultúra, illemszabályainak, elvárásainak elsajátítását: is-

kolában, iskolán kívül, tanulókkal, nevelőkkel, szülőkkel;  

- a személyiségfejlesztő ön- és társértékelés (és nevelői értékelés) formai és tar-

talmi követelményeinek megtanulását, gyakorlását; 

10.  A tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának sajátosságait megfelelő 

módszerekkel tárja fel. Hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmazzon (pl.: 

egyéni beszélgetések a tanulóval, szociometria, az osztály helyzetelemzése, családlá-

togatás). 

11. Családlátogatás: gyakoriságát az osztályfőnökök szabályozzák. Szükség szerint 

egyeztet az intézményvezetővel és az ifjúságvédelmi-felelősökkel. 
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Eljárásszám: 7 

 

Iskolai ünnepi műsorok, rendezvények szervezése 

 

Indulás 

1. A műsor céljának meghatározása 

2. A rendezvény felelősének meghatározása, kijelölése 

3. Idő, hely pontosítása 

4. A műsor segítőinek kiválasztása 

5. A frissített forgatókönyv elemzése, a műsor összeállítása 

6. Gazdasági kérdések, kellékek, dekoráció, hangosítás 

7. Próbák idejének, helyének meghatározása 

8. A terem berendezéséért, takarításáért, hangosításért felelős személyek tájékoztatása 

9. A forgatókönyv alapján a nevelőtestület tájékoztatása 

10. A technikai dolgozók tájékoztatása 

11. A műsor lebonyolítása 

12. Értékelés 

Befejezés 

A folyamat leírása: 

1. Meghatározzuk a műsor célját 

2. Az éves munkatervben meghatározott ünnepeink, rendezvényeink lebonyolításáért felelős 

személyt. 

3. A megfelelő időpont és a hely kijelölése. 

4. A folyamat felelőse (a megbízott személy) kiválasztja a műsor elkészítésében résztve-

vő személyeket, tanulókat, szereplőket. 
5. A folyamat felelőse tájékoztatja az intézmény vezetőjét az esetleges költségekről (dekorá-

ció, kellékek stb.). 

6. A műsorban szereplőkkel – a folyamatfelelős-, egyeztetve kijelöli a próbák, tennivalók 

időpontját. 

7. Tájékoztatás megtartása, a segítő személyek részére, a pontos tennivalókról, időpontokról. 

8. A műsor felelőse tájékoztatja a nevelőtestületet. 

9. A rendezvény felelőse lebonyolítja a műsort. 

10. Az intézmény vezetője értékeli a rendezvényt és a nevelőtestülettel –felmerülő fejlesztő 

javaslatok beépítésével-, levonja a következtetéseket. 
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Felelősségek, hatáskörök 

 

Lépés Felelős Érintett Informált 

1. intézményvezető folyamatfelelős-

műsorfelelős 

nevelőtestület 

2. intézményvezető Technikai dolgozók ve-

zetője 

technikai személyzet 

3. Műsorfelelős Szereplők Segítők 

4. Technikai dolgozók folyamatfelelős-

műsorfelelős 

intézményvezető, tech-

nikai dolgozók vezetője, 

folyamatfelelős-

műsorfelelős 

5. folyamatfelelős-

műsorfelelős 

műsorban résztvevők nevelőtestület 

6. intézményvezető folyamatfelelős-

műsorfelelős 

nevelőtestület, technikai 

dolgozók 
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Eljárásszám: 8 

 

Kirándulási  rendszabályok 

 

A folyamat célja:  

Az eljárásrend célja a kirándulások biztonsága érdekében a tanulókat és a nevelőket érintő 

szabályrendszer felállítása. 

 

A folyamat leírása: 

1. Kirándulásnak minősülnek azok a szervezett közösségi programok, amelyek a város 

közigazgatási területén kívül esnek az időtartamtól és a közlekedéstől függetlenül. 

2. Tervezési időszak: az intézményvezetés által meghatározott időszakban vagy külön 

engedélyezés alapján történhet a kirándulások szervezése. 

3. Az időpontok egyeztetése az előkészítő szakaszban - április első hetéig - történjen 

meg. 

4. Az időpont végleges idejét a kirándulást megelőzően egy héttel az iskolavezetés felé 

engedélyeztetésre benyújtja a kirándulás vezetője. Ennek tartalmaznia kell a kirándu-

lás tényleges helyét, az indulás és megérkezés várható időpontját, a közlekedési esz-

közt és a kiránduláson résztvevő tanulók, kísérők, és pedagógusok számát névsorral 

ellátva. 

5. A kiránduláson - létszámtól függetlenül - az intézményünkben dolgozó két pedagógus 

láthatja el a felügyelő szerepét. 

6. Kísérők lehetnek a diákok hozzátartozói, pedagógiai asszisztensek, akik követik a ve-

zető pedagógus utasításait. Nem osztálykiránduláson létszámfüggő kísérőt biztosít a 

vezetés. 

7. A kirándulást vezető pedagógus felel a kiránduláson résztvevő tanulók és fiatalkorú 

kísérők testi épségéről, biztonságáról és ellátásáról. 

8. A vezető és a kísérő pedagógus köteles minden rendkívüli eseményről - ami a kirándu-

láson történik - lehetőség szerint azonnal értesíteni, tájékoztatva az esemény milyen-

ségéről és az intézkedés formájáról az iskolavezetést. Megérkezés után, ha rendkívüli 

esemény nem történt, az azt követő napon köteles tájékoztatni az intézményvezetést. 

Rendkívüli esemény esetén részletes írásbeli beszámolót és jegyzőkönyvet köteles ké-

szíteni, melyben tényszerűen taglalja a történeteket és az intézkedéseket. 

9. Rendkívüli eseménynek minősül: a kiránduláson résztvevők testi, lelki egészségét ve-

szélyeztető természeti események, betegségek, balesetek, hatósági beavatkozást igény-

lő konfliktusok és akadályoztató tényezők. 

 

A folyamat gazdája a mindenkori kirándulás vezetője. 
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Eljárásszám: 9 

  

„Érezd jól magad!”  Egészségnap 

 

1. Program célja 

 

A program üzenete: 

„Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtsá-

got, vagyont vesztegessünk rá… hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány.”  (Montaigne) 

  

Az egészségnap iskolánkban hagyomány, szorosan kapcsolódik a Pedagógiai programunkhoz, 

valamint az Egészségnevelési és drogstratégiánkhoz. Iskolánk minden tevékenységével szol-

gálni kívánja tanulóink egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, harmonikus életvezetését. 

Személyes és tárgyi környezetünkkel segítjük őket abban, hogy megértsék saját egészségvé-

delmük jelentőségét, fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk fölött, és ez 

által képessé váljanak annak javítására, alakítására. 

Ennek érdekében, olyan készségeket és jártasságokat alakítunk ki diákjainkban, melyek segí-

tik őket az egészséges életvitel kialakításában, egészségükkel kapcsolatos pozitív döntések 

meghozatalában, felelőssé válva közben életük, életmódjuk, sorsuk alakításáért. 

 

 

Egészségnevelésünk célja: 

 

Tanulóink ismerjék meg: 

 az életkorral járó biológiai, mentálhigiénés életmódi tennivalókat, 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai jellemzőit, 

 a társadalom által elfogadott szexuális kultúra és magatartás, az örömteli párkapcsolat 

formáit, a családi élet jelentőségét, 

 a mindennapi testedzés jelentőségét, 

 a megfelelő higiéniai szabályokat, 

 a korszerű táplálkozás fontosságát, 

 az egészségre káros szokásokat és utasítsák el azokat, 

 az egészség megőrzésének módjait, 

 az antihumánus szenvedélyek következményeit, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztését szolgáló tevékenységeket. 

 

2. A rendezvény felelősének meghatározása, kijelölése 

A rendezvény felelősét –folyamatgazdáját-, az intézményvezető jelöli ki. 

 

3. Idő, hely pontosítása 

Beemelésre kerül az éves munkatervbe, pontos időpontját a havonkénti feladatbeosztás tar-

talmazza. 

 



 

78 

 

4. A program segítőinek kiválasztása, a forgatókönyv elemzése, a műsor összeállítá-

sa 

A programért felelős az időpont előtt – lehetőség szerint 1 hónappal-, ötletbörzét tart a kollé-

gák között, majd a javaslatokat figyelembe véve, elkészíti a forgatókönyvet, melyet ismertet, 

véleményeztet a tantestülettel. Önként vállalt alapon mindenki kiválasztja a számára megfele-

lő feladatot. Ha egyes helyekre nincs jelentkező, a program szervezője, folyamatgazdája kéri 

fel a kollégákat. 

 

5. Gazdasági kérdések, kellékek, dekoráció, hangosítás 

Az egészségnap megvalósítása rendszerint pályázati pénzből történt, ezért folyamatosan nyo-

mon követi a pályázatfigyeléssel megbízott kolléga, ill. a programért felelős személye(ek) az 

anyagi forrás lehetőségeit. 

A dekorációért a forgatókönyvben megbízott személy a felelős, melyet a program lebonyolí-

tásának időpontjára el kell készíteni. 

A hangosításról a program felelőse tájékoztatja a rendszergazdát minimum 2 nappal az ese-

mény előtt. A folyamatfelelős egyeztet az intézményvezetővel az esetleges technikai dolgozó-

kat érintő kérésekkel kapcsolatban. Az intézmény vezetője továbbítja, megbeszéli a felmerülő 

kéréseket, feladatokat a technikai dolgozók vezetőjével.  

 

6. A forgatókönyv alapján a nevelőtestület tájékoztatása 

Folyamatos a pontosító tájékoztatást a nevelőtestület tagjai számára. 

 

7. A műsor lebonyolítása 

Felelős az egészségnap szervezője, az egyes programok lebonyolításával megbízott személy, 

valamint minden nevelő. 

 

8. Értékelés 

Az érintettek értékeli a rendezvényt és levonják a következtetések. 

 

9. Dokumentálás 

A programok ismertetéséről jegyzeteket készítünk, az eseményt fényképekkel és digitális fel-

vételekkel dokumentáljuk. 
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Eljárásszám: 10 

 

Az  iskolai  karácsonyi  ünnepség  szervezéséhez  és lebonyolításához 

 

 

1. A rendezvény célja: az iskolai hagyományok megőrzése, folytonossága, a gyermekkö-

zösség szorosabbá tétele. 

2. A karácsonyi műsor szervezéséért, lebonyolításáért felelős személy: a mindenkori di-

ákmozgalmat segítő pedagógus (DMS). 

3. A karácsonyi ünnep a téli szünetet megelőző utolsó tanítási napok egyik délutánja, he-

lye az iskola aulája. 

4. Az alsó tagozatban tanító nevelők feladata az iskolai karácsonyi ünnepségben való aktív 

részvétel. Az év eleji munkatervben megjelölt tanítók és a felsős énekkar vezetője gon-

doskodik a műsorról. 

5. A rendezvény hagyományosan a felsős énekkar karácsonyi énekeiből, alsós gyerekek 

versei, vagy rövid az ünnepről szóló előadásából, betlehemes-játékból, zárásként az első 

évfolyamosok énekéből áll. Az ünnepség zárásaként a Mennyből az angyal című ma-

gyar karácsonyi dal közös éneklése szerepel. Lehetőség szerint minden az ünnepségen 

résztvevő tanuló kap egy szelet süteményt. Az osztályok az osztályfőnökeikkel a tan-

termükbe vonulnak, majd hazamennek. 

A műsor felelőse az alsós magyar munkaközösség vezetője. 

6. A fenyőfa, a díszítés a mindenkori DMS-vezető, a hangosítás, zene az a rendszergazda, 

az aula berendezése a DMS-vezető koordinálásával a technikai személyzet feladata. 

7. A főpróba az ünnepséget megelőző napon az aulában történik. Ennek lebonyolítását az 

alsós DMS-koordinátor szervezi. 

8. Az ünnepség helye és időpontja a tanári szobában elhelyezett faliújságon kerül meghir-

detésre.A műsoron a teljes alsó tagozat tanulói és az iskola összes pedagógusa részt 

vesz. A megjelenés alól mentesítést az intézményvezetője adhat. 

9. A műsorra kijelölt nap előtt –min. 3 nappal-, a felsős osztályfőnökök kötelesek leadni a 

műsoron résztvevő felsős diákok létszámát - az erre a célra a tanári szobában elhelyezett 

papíron - a süteményrendelés miatt. 

10. Az estleges felmerülő problémákat az érintettek megbeszélik, levonják a tanulságot, 

szükség esetén módosítják az eljárásrendet. 
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Eljárásszám: 11 

Gasztro–show  

 

1. A program tartalma 

Gasztronómiai verseny és előkészületeinek lebonyolítása. 

Iskolánkban évente egy őszi tanítási nap délelőttjén kerül sor gasztronómiai vetélkedőnkre, a 

hagyományos Gasztro-show-ra. Ezen a napon a felsős osztályok által kiállított csapatok be-

mutatják projektmunkájuk produktumát, azaz a körülbelül egy hónapos osztálymunka ered-

ményeként megszülető, általuk elkészített egészséges, különleges, érdekes, dekoratívan föltá-

lalt étkeiket. 

Az eseményre – iskolánk ebédlőjeként használt aulában sorba rakott – asztalokon rendezzük 

be a csapatok standjait. A csapatok reggel 7-8 óra között rendezhetik be asztalukat. 8 órakor 

elsőként a zsűri járja körbe és értékeli a prezentációkat, utána évfolyamonként ismerheti, kós-

tolhatja meg minden felső tagozatos tanuló az osztályok, csapatok kompozícióit. A verseny 

eredményhirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor. 

 

 

2. A program célja 

Az általános iskolás gyerekek számára fontos, hogy olyan alapvető, az átlagos háztartásban 

nélkülözhetetlen ismeretekhez jussanak, amelyeket a különböző tantárgyak tanulása során 

csak felületesen, szétdarabolva és elméleti oktatás során érintenek vagy egyáltalán nem is 

tekintenek át. A közösségi elfoglaltságok és élmények eltűnése szükségessé teszi a csapatépí-

tő rendezvények szervezését, amelyre jó lehetőséget ad ez a projekt. 

A program célja az ismeretszerzés és -bővítés a gasztronómia területén; egyszerű ételek és 

italok elkészítésének elsajátítása; terítési-, tálalási-, és ételkészítési ötletek megvalósítása; 

alapvető háztartási ismeretek megszerzése; egészséges táplálkozás, helyes táplálkozási szoká-

sok kialakulásának segítése; illemszabályok, protokoll megismerése, betartása; esztétikai ér-

zék, kommunikációs és manuális képességek, kritikai érzék és viselkedéskultúra fejlesztése. 

 

 

3. A rendezvény résztvevői 

Az iskola dolgozói (pedagógusok és technikai dolgozók, konyhán dolgozók), az iskola felső 

tagozatos tanulói, szülők, média képviselői 

 

 

4. A program felelősei, folyamatgazda 

Az intézményvezető által kijelölt pedagógus. 

 

5. A téma lehetséges tantárgyi kapcsolódásai 

 

Tantárgy Indoklás 

Osztályfőnöki 
Szervezési feladatok, kapcsolattartás szülőkkel, viselkedéskultúra, illem, ér-

zelmi intelligencia fejlesztése. 

Történelem A magyar konyhaművészet alakulása a történelem során (illem, viselkedés, 
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Tantárgy Indoklás 

szokások). Régészeti leletek vizsgálata. 

Földrajz 
Ételeink, fűszereink származása, megismerésének körülményei, más népek 

konyhája, túltáplált és éhező országok. 

Magyar (dráma, 

kommunikáció) 

Szövegértő olvasás, beszámoló készítése, bemutatása, szöveges értékelés, re-

cept írása, megfogalmazása, értelmezése. Illemszabályok, protokoll, helyzet-

gyakorlatok. 

Média Riportkészítés az iskolaújságba. 

Ének Táplálkozási szokásokra fényt derítő népdalok gyűjtése, elemzése. 

Rajz 
Plakát készítése; esztétikai nevelés (terítés, tálalás, dekoráció); kreativitás fej-

lesztése. 

Testnevelés 
Egészséges táplálkozás és az egészséges életmód összefüggései, táplálkozási 

szokások és testmozgás összefüggései. 

Matematika 
Mértékegységek használata a gyakorlatban, mérések végzése az ételek elkészí-

tésénél, becslés gyakorlása. 

Idegen nyelvek 

Más országok vélekedése a magyar konyhaművészetről, különböző népek 

konyhái, receptek fordítása, idegen szavak beépülése a magyar nyelvbe a 

gasztronómia és viselkedéskultúra területén. 

Számítástechnika 
Szórólapok, receptek esztétikus tervezése (szövegszerkesztés, ábrabeillesztés 

irodai programokkal). 

Technika 
Egyszerűbb ételek elkészítése, terítési, tálalási és dekorációs ötletek, háztartási 

gépek, eszközök kezelése. 

Biológia 

Egészséges, életkori sajátosságoknak megfelelő táplálkozás: egészséges és 

egészségtelen ételek; ételeink, italaink elkészítésében és megromlásában sze-

repet játszó élőlények, higiéniai ismeretek. 

 

 

5. Célcsoportok (érdekcsoportok) 

 

Célcsoport Bevonásának indoklása 

Osztályfőnökök, 

tanárok 

Felügyelet, segítség az ismeretszerzésben, tapasztalatgyűjtésben, szervezés, 

lebonyolítás, értékelés, csapatépítés, közösségi szellem javítása. 

Technikai dolgozók A rendezvény lebonyolításának megszervezése, helyszín biztosítása. 

Szülők Bevonásuk az iskola életébe, csapatépítés. 

Szponzorok Az alapanyagok beszerzésének egyszerűsítése, kedvezőbbé tétele. 

Diákok 

Új ismeretek szerzése, együttműködési készség, csapatmunka javítása, he-

lyes értékrend kialakítása, egészséges versenyszellem kialakulása, illemsza-

bályok gyakorlása. 

Városi média A rendezvény jó lehetőséget ad az iskola városi, megyei szintű bemutatására 
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6. Megvalósítandó tevékenységek 

- Részletes ütemterv és forgatókönyv elkészítése a lebonyolításhoz. 

- Zsűritagok, segítő nevelők felkérése, beosztása. 

- Szórólap, plakát, felhívás tervezése a rendezvényre. 

-  Előzetesen receptek és vendégváró ötletek gyűjtése könyvtárban, interneten, illetve 

családtagoktól, ismerősöktől. 

- Versenyplakátok elkészítése csapatonként a Gasztro-show”-ra. 

- A rendezvény napján a tanulók bemutatják munkáikat, a tanult elméleti és gyakorlati 

ismeretek felhasználásával, beépítésével. 

- Riport készítése a versenyben részt vevő csapatokkal az iskola honlapjára és az isko-

laújságba. 

- Esztétikus receptleírások tervezése, nyomtatása.  

- Beszélgetés, adatgyűjtés, tevékenységek végzése a gasztronómia témakörben. 

- Terítési, tálalási és dekorációs ötletek gyűjtése és megvalósítása. 

- Eszközök beszerzése a kínáltatáshoz. 

- Ajándékok beszerzése a díjazáshoz. 

- Ételek elkészítése, kínálása, kóstolása. 

- Fotók készítése a program megvalósulásáról. 

- Emléklapok, oklevelek, pontozótábla nyomtatása. 

- Zsűrizés, értékelés. 

 

7. Erőforrások felsorolása 

 

Erőforrás Felhasználás indoklása 

Humán  

Pedagógusok 
A rendezvény előkészítése, megszer-

vezése, lebonyolítása, értékelése 

Technikai személyzet 
A rendezvény helyszínének berende-

zése, biztosítása 

Szülők 
Segítség az ételek elő- és elkészítésé-

ben, terítésben, tálalásban 

Tárgyi  

Tanulók, szülők otthoni eszközei  
Otthoni előkészületek, ételek elkészí-

tése 

Az iskola aulája berendezve a Gasztro-showra 
A rendezvény lebonyolítására alkal-

mas helyiség az épületben 

Az ételek elkészítéséhez és a verseny díjazásához 

szükséges alapanyagok (előteremtése pályázaton 

nyert összegből, az iskola Diákönkormányzatának 

támogatásával és szülői illetve szponzori fölajánlá-

sokból). 

A rendezvény legfontosabb végtermé-

kei az elkészített és bemutatott ételek. 

Az értelmes ajándékok fontos motivá-

ciós eszközök. 
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8. Monitoring és értékelés 

Értékelés tárgya Értékelés eszköze 

Plakátok 
Zsűrizés, pontozás előzetesen ismertetett értékelési 

szempontok szerint 

A csapatok Gasztro-show-on bemu-

tatott prezentációja 

Zsűrizés, szóbeli véleményalkotás, pontozás előzete-

sen ismertetett értékelési szempontok szerint 
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Eljárásszám: 12 

 

Iskolai  fordított  nap  -  rendszabályok 

 

A folyamat célja 

 

Az eljárásrend célja az iskolai demokrácia kiteljesítése, a felelősségteljes magatartás és gon-

dolkodás erősítése, a tanulók és diákok közelebb hozása egymáshoz. A diákok bepillanthatnak 

a nevelők munkájába. Jutalom a 8. osztályos diákoknak. 

 

A folyamat leírása: 

 

1. Az iskolai fordított nap lebonyolításáért és szervezéséért felelős a mindenkori DMS-

vezető. 

2. A mindenkori DMS-vezető jelöli ki a fordított nap idejét és helyét az iskolavezetéssel 

történt előzetes egyeztetés után. Határidő: minden tanév február 15-ig. 

3. Az intézményben tanító nevelők feladata a fordított nap lebonyolítása. A feladat alól 

menetesítést előzetes, indokolt kérés alapján a mindenkori igazgató adhat. 

4. Az előkészítés során a DMS-vezető felhívja a tanárok figyelmét, hogy tegyenek javas-

latot arra, hogy mely tanulókat zárja ki magatartásuk miatt a rendezvényen való sze-

replésből.  

5. A tanári szobában elhelyezett nyomtatványra írják fel a tanárok a kitiltásra javasolt di-

ákok nevét. A javaslatokat a fordított nap előtt -min. 3 nappal-. a tantestület felülbírál-

ja és jóváhagyja. 

6. A kitiltást a rendezvény előtt 2 héttel a DMS-vezető által a tanári szobába kitett listára 

kell felírni. A kitiltást a DMS-vezető által meghatározott időpont előtt közölni kell a 

tanulóval, illetve az ellenőrzőn keresztül a szülőket is értesíteni kell. Az írásbeli tájé-

koztatás az osztályfőnök feladata. 

7. A fordított napról kitiltást kezdeményezhet szaktanár, osztályfőnök, nevelőtestület. 

8. A fordított napról eltiltható az a tanuló is, aki a fordított nap kezdetéig hátralévő na-

pokban vagy a rendezvény folyamán olyan súlyú fegyelemsértést követ el, hogy ez in-

dokolttá válik. Erre bárki, aki a fegyelemsértést észleli, javaslatot tehet. Az utólagos 

kitiltást a DMS-vezető az iskolavezetéssel hagyja jóvá. Ebben az esetben az osztályfő-

nök feladata a szülők tájékoztatása az ellenőrzőn keresztül. (Lehetőség szerint telefo-

non is felvenni a kapcsolatot.) 

9. A DMS-vezető kidolgozza a rendezvény forgatókönyvét 1 hónappal előbb és felkészíti 

a diákokat a feladatokra. A DMS-vezető tájékoztatja a kollégákat a forgatókönyvről, 

meghallgatja illetve lehetőség szerint beépíti a felmerülő ötleteket a rendezvénybe. 

A nevelők elosztják maguk között a feladatokat (feliratkoznak a tanáriban kihelyezett 

listára az általuk kiválasztott ügyeleti helyre, lebonyolítandó programokhoz stb.) Kihe-

lyezés időpontja: 2 héttel a kezdés előtt. 

10. A fordított nap előtti napon a DMS-vezető véglegesíti az osztályfőnökök és más segítő 

kollégák feladatait. 

11. A DMS -vezető ellenőrzi a rendezvény lebonyolítását, és figyelemmel kíséri az egyes 

programok végrehajtását. 

12. Az érintett felnőttek értékelik a rendezvényt, a tanulságokat levonják, és szükség ese-

tén módosítják az eljárásrendet. Határidő: a befejezés után 1 héttel. 
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13.  

Eljárásszám: 13 

 

Diszkó  eljárásrendje 

 

A rendezvény célja: 

 Az iskoláskorú gyermekek kulturált biztonságos szórakozása, baráti és osztályközös-

ségek kialakítása. Tanuló-tanuló közötti és tanuló-tanár közötti pozitív kapcsolat erő-

sítése.  

 

Lebonyolításért felelős személy: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

 mindenkori DMS pedagógus 

 rendszergazda 

A diszkó időpontja: 

 Tanévnyitó őszi diszkó 

 Mikulás diszkó 

 Farsangi bál 

 

Résztvevők: 

 Iskolánk felső tanulói, volt tanítványaink, felsős tanulók által meghívott vendég (tanu-

lónként 1 vendég), akiért a meghívó diák felelősséget vállal. Ezt egy szülői nyilatko-

zattal támasztja alá. 

 

Diszkó időtartama: 

 16.00 - 20.00 óráig 

 

Ügyelet: 

 Felső tagozaton tanító tanárok ügyelnek a rendezvényen. Mentességet a program alól 

az iskola igazgatója adhat. Az ügyeleti rend a diszkót megelőzően 1 héttel kerül ki a 

tanári szobába. 

 

Ki nem vehet részt a rendezvényen: 

 Az iskolavezetés, osztályfőnök, szaktanár, tantestület azt a diákot tarthatja távol a ren-

dezvénytől, aki a megelőző időszakban rossz magatartásával, hanyag szorgalmával, 

igazolatlan órával erre rászolgált. A tanulót erről a döntésről az osztályfőnök köteles 

értesíteni a rendezvényt megelőző napokban.  

A rendezvényen történt rendkívüli eseményt ott helyben oldjuk meg, szükség esetén a követ-

kező munkanapon jegyzőkönyvet veszünk föl. A rendezvényt értékeljük, megbeszéljük, le-

vonjuk a tanulságot, szükség esetén módosítjuk az eljárásrendet. 
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  Eljárásszám: 14 

 

Partneri kommunikáció 

 

 

Partnerkapcsolatok működtetésének célja: 

Bemutassa az intézmény szabályozásait a partnerek igényeinek elégedettségének megismeré-

sére, elemzésére, a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációra, különös tekin-

tettel a beiskolázás folyamatára. 

 

Tartalmi leírás: 

 

 A szűkebb intézményvezetés a partnereit tanév elején azonosítja és elvégzi az infor-

mációs tábla frissítését. 

 Külön eljárásban szabályozzuk a partneri igény- és elégedettségmérés folyamatát és 

eljárásrendjében annak elemzését. 

Az elemzés eredményeit felhasználjuk az éves munka értékelésénél, az irányított önér-

tékelésnél és a következő éves tervezésnél. 

 A partnerekkel történő kommunikáció az információs táblázatban szabályozott. 

 A leendő 1. osztályos szülőkkel való kommunikáció folyamatát a Beiskolázás eljárás 

szabályozza. 

 A nevelő-oktató munka népszerűsítése a szakmai munkaközösségek feladata, amelyet 

az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek felügyelnek. 

 A 8. osztályt végzett tanulóink tanulási útját, beválását a Nyomon követés folyamata 

szerint végezzük. Az összehasonlítás eredményeit a munkaközösségek elemzik, és be-

avatkozásokat terveznek. Erről tájékoztatják az iskolavezetést. 

 A fenntartóval való kapcsolattartás levelezéssel, e-mail, vagy személyes találkozások 

alkalmával történik. 

 Az igény- és elégedettségmérés eredményeit a tanulókkal osztályfőnöki óra keretében, 

a szülőkkel a következő szülői értekezleten, a kollégákkal a nevelőtestületi értekezle-

ten, a fenntartót az éves beszámolóban tájékoztatjuk. 
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Eljárásszám: 15 

 

 

Nyomon követés 

 

A folyamat célja: A gyermekek továbbtanulásának támogatása. 

 

A folyamat leírása: 

1. Kapcsolatfelvétel és információkérés az adott intézményből az előző tanévben végzett 8. 

osztályosok eredményeiről. Az elküldött levelekről az iskolatitkár listát készít. (Szükséges 

a tanulók névsora; az intézmények neve és címe.) 

2. Beérkező levelek iktatása, lista elkészítése.  

3. Az eredmények megismerése 

 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 

Információ a 9. évfo-

lyamot végzett tanuló év 

végi eredményéről 

iskolatitkár 
iskolatitkár, a 9. évfo-

lyam osztályfőnöke 
nevelőtestület 

A határidőre beérkezett 

levelek iktatása, lista 

készítése 

iskolatitkár, a volt 

osztályfőnök 

volt osztályfőnök, a 9. 

évfolyamos osztályfőnök 
nevelőtestület 

Dokumentumelemzés 
volt 8. osztály osz-

tályfőnöke 

intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, volt osztály-

főnök 

nevelőtestület 

Az eredmények megis-

mertetése  
intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

 

 

Dokumentumok rendje 

 

A bizonylat megnevezése 
Küldő/ Ké-

szítő 
Megőrzési hely Megőrzési idő 

Elküldött továbbtanulási 

lapok listája 
Iskolatitkár titkárság folyamatos 

 

  



 

88 

 

Eljárásszám: 16 

 

Integrációs tevékenység, egyéni képességek fejlesztése 

 

 

A folyamat célja:  

 A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozására a szaktár-

gyat tanító pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, melynek keretei között a tanuló egyéni 

képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, tanulási, továbbta-

nulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása történik.  

 

 

A folyamat leírása: 

A felkészítésben résztvevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt azonos osz-

tályban, csoportban folyik.  A tanulók haladását, fejlődését, az ezeket hátráltató okokat a pe-

dagógusok értékelik, lehetőség szerint 3 havonta. Az értékelést megbeszéli a szülővel, a 

gyermekkel, esetenként a fejlesztőpedagógussal és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 
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Eljárásszám: 17 

 

Belső, vezetői ellenőrzés 

 

 

Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez 

 

A folyamat leírása: 

 

1. Az intézményvezető meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, 

delegálását, gyakoriságát és módszereit (óra/foglalkozás látogatása, dokumentumok ellen-

őrzése, aktuális feladatok megjelölése). 

2. Az intézményvezető a tanévnyitó értekezleten ismerteti az ellenőrzés területeit, szempont-

jait, delegálását és módszerét. 

3. Az ellenőrzésért felelős személyeket az intézményvezető megbízza.  

4. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. 

5. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után egy héten belül. 

 

 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

 Felelős Érintett Informált 

1. intézményvezető intézményvezető-

helyettesek, munkaközös-

ség-vezetők 

nevelőtestület 

2. intézményvezető delegált ellenőrzők érintett pedagógus 

3. az ellenőrzést végző 

személy/személyek 
ellenőrzött 

intézményvezető, érintett 

pedagógus 

10 delegált ellenőrző intézményvezető, intéz-

ményvezető-helyettesek, 

intézményvezető, intéz-

ményvezető-helyettesek, 

 

Keletkezett dokumentumok és bizonylatok 

A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési 

idő 

Másolatot 

kap 

Óralátogatás, telje-

sítményértékelés 

intézményvezető 

vezetői kör 
személyi anyag folyamatos 

az ellenőrzött 

pedagógus 

intézmény működé-

sét érintő ellenőrzés 

(pl.: minőségirányí-

táshoz kapcsolódó 

mérések) 

intézményvezető, 

delegált 
intézményvezetőnél folyamatos 

tájékoztatás az 

ellenőrzés, 

mérés ered-

ményeiről 
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Eljárásszám: 18 

 

Éves értékelés 

 

Célja: az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való meg-

felelés és a szükséges módosítások feltárása. 

 

A folyamat leírása: 

1. Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek májusban (kb. harmadik hetében), 

felkérik az értékelésben érintett területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámo-

lók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósításának mértéke és az intéz-

ményvezető által összeállított egységes szempontsor. A megbeszélt határidőt tartva (kb. 

június 2-3 hete), elkészítik éves beszámolójukat.  

2. Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek összegzik a vezetői ellenőrzés 

eredményeit, értékelik a nevelőtestület tagjainak munkáját, ismertetik a megváltozott kö-

rülményeket (tárgyi, személyi). Összesítik az osztályok statisztikáit. A munkaközösség-

vezetők ismertetik az éves beszámolóikat és elmondják észrevételeiket. Az intézményve-

zető összegzi az éves beszámolókat, a feladattervek, célkitűzések megvalósulását. 

3. Ezek után a nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról. 

4. A nevelőtestület elfogadja a tanév végi beszámolót. 

5. Az intézményvezető gondoskodik róla, hogy az év végi értekezletről készült jegyzőkönyv 

és a jelenléti ív a fenntartóhoz kerüljön. 

 

A tanévzáró értekezlet során a pedagógusok megbeszélik az éves beszámoló elkészítésének 

lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves 

tervezésbe. 

Felelősségek és hatáskörök 

 

 Felelős Érintett Informált 

1. intézményvezető területek felelősei nevelőtestület 

2. munkaközösség-

vezetők, területek fele-

lősei 

nevelőtestület intézményvezető 

3. intézményvezető intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-vezetők, 

területek felelősei 

4. munkaközösség-

vezetők, területek fele-

lősei 

nevelőtestület nevelőtestület 

5. intézményvezető fenntartó fenntartó 
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Dokumentumok és bizonylatok rendje 

 

A bizonylat meg-

nevezése 

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő 

éves beszámolók  munkaközösség-

vezetők, területek fele-

lősei 

intézményvezető folyamatos 

jegyzőkönyv felkért jegyzőkönyvve-

zető 

intézményvezető folyamatos 

Az iskolai év végi 

beszámoló (összesí-

tett)  

intézményvezető intézményvezető folyamatos 
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Eljárásszám: 19 

 

Partneri igény- és elégedettségmérés 

 

 

Az eljárás célja és alkalmazási területe: 

Az eljárás célja felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, valamint 

a mérési eredmények alapján szükséges intézkedési terveket készíteni. 

 

1. Az eljárás magába foglalja: 

- partnerazonosítás frissítését 

- felmérés lebonyolítását 

- az eredmények értékelése, fejlesztések 

 

2. Folyamatleírás: 

Minden tanévkezdéskor az intézményvezető megbízza a minőségfejlesztési tevékenysé-

gekkel foglalkozó kollégát(kat). 

                                                                       Határidő: szeptember 15-ig 

                                                                                   Felelős: intézményvezető 

 

2.1. A team áttekinti az előző partneri elégedettségvizsgálat tartalmi területeit, a Peda-

gógiai programot, valamint a bevezetett fejlesztéseket. Elemzi a dokumentumokat, 

az elemzés alapján a tartalmi területekben bekövetkezett változásokat rögzíti (területek 

jóváhagyása, új területek felvétele, régiek törlése). 

Az eredmények összehasonlíthatósága miatt valamennyi partnert azonos területek 

alapján szükséges vizsgálni.          

2.2. A team átnézi az Iskola partnerei táblázatot és elvégzi a szükséges változtatásokat és 

frissítéseket. Amennyiben a táblázatban lényegi változás történt (partnertörlés, új part-

ner felvétele, felmérések gyakoriságának és a minta nagyságának megváltoztatása, el-

fogadható válaszadási arány, visszajelzés módosítás), úgy kéri a teljes dolgozói kör 

jóváhagyását. 

                                                          Határidő: tanév I. féléve 

                                                          Felelős: megbízott pedagógus 

 

2.3. A felmérés tervezése: 

Az intézményvezető és a megbízott pedagógus megbeszéli, ellenőrzi, hogy az éves 

munkaterv tartalmazza-e az áthúzódó intézkedéseket.  

A team az Iskola partnerei táblázat alapján ütemezi az adott évre vonatkozó felméré-

seket és elkészíti a Partneri elégedettségvizsgálat tervét. A felmérések tervezett idő-

pontját lehetőség szerint, november – március hónap között kell megjelölni. 

 

 

A terv tartalmazza a konkrét időpontokat, az egyes felmérésekért felelős team tag ne-

vét, a visszajelzés módját, időpontját. A szükséges tantestületi értekezlet megszervezé-
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séért az intézményvezető a felelős, a téma előterjesztéséért a minőségirányítási vezető 

felel. 

A tantestület jóváhagyása után a team az Iskola partnerei táblázat alapján – figye-

lembe véve az előző évi felmérés tapasztalatait – átvizsgálja a szükséges mérőeszkö-

zöket, a kérdőívek, interjúkérdéseken elvégzi a szükséges változtatásokat. 

A véglegesített mérőeszközök sokszorosításáért a minőségirányítási vezető felel.  

 

2.4. Felmérés, elemzés, intézkedési terv: 

A felmérések lebonyolítása a tantestület bevonásával történik. A beérkezett ered-

mények feldolgozása és elemzése a team feladata. Az elemzésnek ki kell terjednie 

a különböző partnercsoportok véleményének egymással, az előző év mérési 

eredményeivel, ill. a Pedagógiai programmal való összehasonlításra is. Az 

eredményeket az Összefoglaló jelentés a partneri elégedettségvizsgálatról tar-

talmazza. Az összefoglaló alapján az intézményvezetője fejlesztéseket javasol.  

 

A javasolt beavatkozásokat a következő csoportosításban tartalmazza: 

 igazgatói utasítással megoldható feladatok 

 fejlesztési tevékenységet igénylő feladatok 

 az adott tanévben elvégezhető feladatok 

  Az összefoglaló terjedjen ki a trendek vizsgálatára is. 

   

Az Összefoglaló jelentés a partneri elégedettségvizsgálatról, ill. a fejlesztések a 

tantestületi értekezleten kerül a tantestület elé megvitatás és jóváhagyás végett.  

Az elkészült dokumentumokat a tantestület hagyja jóvá egyszerű többségi szava-

zással.  

 

Visszajelzés a partnereknek: 

Az egyes partnercsoportok felé történő visszajelzés megszervezése, ill. a visszajel-

zések ellenőrzésének megszervezése a mérés előkészítésénél kerül megbeszélésre.  

      2.6. A fejlesztések végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése: 

A megismert fejlesztendő tevékenységeket rangsor alapján kell elvégezni 

pl.:azonnali intézkedés. 

Az intézmény vezetője, az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-

vezetők folyamatosan figyelemmel kísérik a megvalósítást. 

 

Dokumentumok kezelése 

 

Dokumentum/Bizonylat Megőrzésért felelős Megőrzés ideje Megjegyzés 

Iskola partnerei intézményvezető folyamatos 
A törvényi sza-

bályzók változása 

mentén az intéz-

mény minőség-

irányítási felada-

Partneri elégedettségi vizs-

gálat 
intézményvezető folyamatos 

Kérdőívek, interjúkérdések intézményvezető, 

minőségirányítási 
folyamatos 
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vezető tai az intézmény 

szokásrendje 

alapján valósul 

meg. 

Összefoglaló jelentés a 

partneri elégedettségvizsgá-

latról 

minőségirányítási 

vezető 
folyamatos 

Utasítás intézményvezető folyamatos 

 

 

3. Szolnok városi méréseihez való bekapcsolódás:  

 

Szolgáltató Város-Szolgáltató Szolnok mintaprojekt szolgáltatói kultúra mérései. A méré-

sek eredményeit saját partneri mérések eredményeként ismertetjük, elemezzük. Aktív 

részvevők vagyunk a Homo Régius Tanácsadói Iroda projektjei megvalósításának pl.: 

Szülői Fórum (folyamatos), Szolnoki Ifjúságkutatás (2014-2015). 
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Eljárásszám: 20 

 

Panaszkezelési rend az iskola tanulói részére 

 

A folyamat célja: hogy a tanulót érintő, felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpon-

tokban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, vagy megoldani. 

 

A folyamat leírása: 

 

I. szint: 

1. A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 

2. Az osztályfőnök aznap, vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az 

nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

3. Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

II. szint: 

4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a pa-

naszt azonnal az intézményvezető és/vagy az intézményvezető-helyettesek felé. 

5. Az intézményvezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma 

megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értéke-

lik a beválást. 

 

III. szint: 

7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó 

felé. 

8. Az intézményvezető a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, kö-

zös javaslatot tesz a probléma kezelésére. 

9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

 

A folyamat gazdái az intézményvezető-helyettesek, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkeze-

lés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépés-

nél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 

Felelősségek és hatáskörök 

 

 Felelős Érintett Informált 

1. osztályfőnök a panasz alanya panaszos/képviselő 

2. osztályfőnök  a panasz alanya panaszos/képviselő 

3. osztályfőnök panaszos/képviselő intézményvezető 

4. intézményvezető panaszos/képviselő osztályfőnök 

5. intézményvezető panaszos/képviselő osztályfőnök 
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A dokumentumok és bizonylatok rendje 

 A bizonylat 

megnevezése 

Kitöltő/ Készí-

tő 

Megőrzési 

hely 

Megőrzési 

idő 

Másolatot kap 

1. Jegyzőkönyv 
megbízott sze-

mély 
Iktató Végleg 

Panaszos kép-

viselője 

2. Feljegyzés Fenntartó Iktató Végleg 
Panaszos kép-

viselője 
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Eljárásszám: 21 

 

 

Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére 

 

A folyamat célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő prob-

lémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, megol-

dani. 

 

A folyamat leírása: 

I. szint: 

1. Az alkalmazott panaszát szóban, vagy írásban eljuttatja az intézményvezetőjéhez és/vagy 

intézményvezető-helyettesekhez (felelős). 

2. I. szinten a felelős megvizsgálja 3 napon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jo-

gos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. 

3. Ha a panasz, jogosnak minősül, akkor a felelős 5 napon belül egyeztet a panaszossal. 

4. Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és el-

fogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult, rögzí-

tés feljegyzésben. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap 

időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást. 

5. Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az az intézmény-

vezető közreműködésével, akkor az az intézményvezető a fenntartó felé jelez. 

II. szint: 

6. 15 napon belül az az intézményvezető a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizs-

gálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is.  

7. Ezután, a fenntartó képviselője, az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a megál-

lapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után kö-

zösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást 

írásban rögzítik az érintettek. 

 

III. szint: 

8. Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már 

csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg. 

A folyamat gazdái az intézményvezető-helyettesek, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, 

és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

 Felelős Érintett Informált 

1. panaszos felelős felelős 

2. felelős panaszos intézményvezető 

3. felelős intézményvezető /panaszos  

4. felelős panaszos intézményvezető 
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5. intézményvezető panaszos fenntartó 

6. fenntartó képviselője intézményvezető /panaszos  

7. fenntartó képviselője intézményvezető /panaszos  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

A dokumentumok és bizonylatok rendje 

 

 A bizonylat 

megnevezése 

Kitöltő/ Készítő Megőrzési 

hely 

Megőrzési 

idő 

Másolatot kap 

1. 
Panaszlevél 

(írás) 
panaszos iktató végleg intézményvezető 

2. feljegyzés felelős 
„Panasz dosz-

szié” 
5 év érintettek 

3. feljegyzés intézményvezető iktató végleg  

4. javaslat 
fenntartó képvi-

selője 
iktató végleg panaszos 

5. feljegyzés 
fenntartó képvi-

selője 
iktató végleg panaszos 

6. 
Bírósági hatá-

rozat 

Munkaügyi Bíró-

ság 
iktató végleg 

panaszos, intéz-

ményvezető, fenn-

tartó 
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Eljárásszám: 22 

 

Stratégiai tervezés 

 

 

A pedagógiai tervezés – a pedagógiai program felülvizsgálatának – folyamatszabályozása 

 

A folyamat célja: 

Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata 

 

Indulás 

1. A köznevelési törvény és a szükséges törvényi szabályozások megismerése. 

2. A nevelési pedagógiai program módosítandó területeinek számbavétele. 

3. Munkacsoportok alakítása a szabályozandó területekre. 

4. A területek szétosztása a csoportok között. 

5. Nevelőtestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első olvasat előterjesz-

tésének időpontjáról. 

6. A munkacsoportok elemző munkája. 

7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása. 

8. Nevelőtestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása. 

9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba. 

10. A teljes pedagógiai program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal. 

11. Nevelőtestületi vita, a kiegészített dokumentum elfogadása. 

12. A pedagógiai program megismertetése a szülői szervezettel, és a tanulói érdekképvise-

lettel (DÖK). 

13. Felterjesztés a fenntartóhoz (esetleges anyagi források biztosítása esetén). 

Befejezés 

 

A folyamat leírása: 

1. A pedagógiai program felülvizsgálata 5 évenként, illetve a köznevelési törvény mó-

dosítása és egyéb rendeletek meghozása alkalmával történik. Első lépésként az iskola 

vezetése áttanulmányozza a szükséges törvényi szabályozásokat, a rendeletek módo-

sításait. 

2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a pedagógiai program mó-

dosítására, kiegészítésére szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. 

3. Megalakulnak a munkacsoportok. 

4. A munkacsoportok felülvizsgálási témakörönként dolgoznak. 

5. Az intézmény vezetője nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munka-

csoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének idő-

pontjáról. 

6. A munkacsoportok a határidőig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 

7. A csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és össze-

hasonlítják azokat. 

8. Nevelőtestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító 

javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 
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9. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések 

bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok egy héten belül 

elvégzik. 

10. Az intézmény vezetője és az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik és összeveti a 

teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfe-

lel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok 

pótolják. 

11. Intézmény vezetője testületi vitára és elfogadásra bocsátja a pedagógiai program fej-

lesztési módosításait. Ha a testület nem ért egyet a módosításokkal, visszairányítja az 

adott munkacsoporthoz. 

12. Elfogadás után a végleges programot az igazgató megismerteti a közvetlen partnerek-

kel (szülőkkel, gyerekekkel) különböző fórumokon. 

13. Az intézmény vezetője a végleges pedagógiai programot –a mindenkori törvényi sza-

bályozás értelében-, továbbítja a fenntartónak. 

 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

Lépés Felelős Érintett Informált 

1. intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

2. intézményvezető kibővített iskolavezetés nevelőtestület 

3. intézményvezető munkacsoportok nevelőtestület 

4. intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

5. munkacsoportok vezetői munkacsoport tagjai intézményvezető 

6. munkacsoportok vezetői munkacsoport tagjai intézményvezető 

7. intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

8. munkacsoportok vezetői nevelőtestület nevelőtestület 

9. intézményvezető,  

Szk-vezetők, DÖK tanulói 

képviselői 

DÖK, SZK-vezetők DÖK, SZK-vezetők 

10. intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

11. intézményvezető fenntartó  nevelőtestület 

 

Keletkezett dokumentumok és bizonylatok 

 

A bizonylat megnevezése Kitöltő/készítő Megőrzési idő Másolatot kap 

A pedagógiai program mó-

dosítására szoruló területek, 

folyamatok 

kibővített iskolaveze-

tőség 
1 év munkacsoportok 

Megalakult munkacsoportok  munkacsoportok 1 év intézményvezető 
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A területhez rendelt munka-

csoportok 
munkacsoportok 1 év intézményvezető 

Módosító javaslatok, kiegé-

szítések 
munkacsoportok 1 év intézményvezető 

Kiegészített pedagógiai 

program 
munkacsoportok 5 év 

könyvtár, 

intézményvezetői 

iroda 
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Eljárásszám: 23 

 

Éves tervezés folyamatszabályozása 

 

 

A folyamat célja: 

A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelő-oktató munkáját, szabályozza 

időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. 

 

Indulás 

1. Az intézmény éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 

2. Tájékoztatás a nevelési – oktatási célkitűzésekről A célok, feladatok kitűzése, 

felosztása, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez. 

3. Személyi feltételek aktualizálása 

4. Tárgyi feltételek és szervezeti feltételek aktualizálása 

5. A munkaközösségek meghatározzák a célokat, feladatokat, felelősöket, időke-

reteket az értékeléshez.  

6. A munkaközösségi tervek összeállítása, írásba foglalása 

7. A munkaközösségi tervek értékelése 

8. Mérési terv elkészítése 

9. Eseménynaptár,”Havi ütemterv” összeállítása 

10. Nevelőtestülettel történő elfogadtatás – esetleges korrekció 

11. A munkaterv elküldése a fenntartónak és elhelyezése az intézményvezetői iro-

dában 

Befejezés 

 

A folyamat leírása: 

1. Az intézményvezető az elmúlt évi tanévértékelő beszámolója, a munkaközösségek 

tanév végi beszámolói, a partnerigény felmérés beszámolói és a tantárgyfelosztás 

alapján összeállítja a munkatervet, a célok eléréséhez. Elosztja a feladatokat, megálla-

pítja a felelősöket.  

Ezzel egy időben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek folyamato-

san összeállítják a tanévben várható események naptárát (havi ütemterv). 

Az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható 

idejét, szereplőit, felelősöket. 

Az intézményvezető tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonat-

kozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a tanév rendjéről, a személyi feltételek ala-

kulásáról.  

2. Ugyanakkor az intézményvezető a tárgyi és szervezeti feltételeket, a nyár folyamán 

történt fejlesztéseket, esetleges változásokat is közli. 

 

3. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatá-

rozzák a tanév céljait és a célértékeket. A felelősök elkészítik éves munkatervüket. 

4. Ezeken a megbeszéléseken a munkaközösségek kidolgozzák a munkaterveiket, a cé-

lok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket 

rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez és értékeléséhez. 
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5. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket, s ha formailag és tartalmilag megfe-

lelőnek tartják, elfogadják és az intézményvezető elé terjesztik. Ha korrekciót, módo-

sítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 

6. A munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési ter-

vet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. 

7. Az intézményvezető összeállítja a tanév esemény naptárát, havonkénti ütemtervet ké-

szít vezetőtársaival. 

8. Az aktualizált kommunikációs adatbázis alapján működik a tájékoztatási rendszer. 

9. Az intézményvezető összeállítja, és írásba foglalja az intézmény éves munkatervét. 

10. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartal-

milag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott terü-

leten beavatkozás szükséges. 

11.  Az intézményvezető megküldi az iskolai munkatervet a fenntartó számára. 

 

 

Felelősségek és hatáskörök 

 

Lépés Felelős Érintett Informált 

1. intézményvezető felelősök nevelőtestület 

4. felelősök intézményvezető intézményvezető 

5. felelősök nevelőtestület nevelőtestület 

12. intézményvezető nevelőtestület nevelőtestület 

14. intézményvezető iskolatitkár fenntartó  

 

Keletkezett dokumentumok és bizonylatok rendje 

 

Bizonylat Kitöltő Megőrzési hely 
Megőrzési 

idő 

jegyzőkönyv jegyzőkönyv-vezető 
Dosszié (jegyző-

könyvtár) 
folyamatos 

órarend 

intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

intézményvezető-

helyettesi iroda 
folyamatos 

munkatervek felelősök 
intézményvezetői iro-

da 
folyamatos 

tájékoztatási rendszer 

intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

Havi ütemterv folyamatos 

Az intézmény éves 

munkaterve 
intézményvezető 

intézményvezetői iro-

da 
folyamatos 
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Eljárásszám: 24 

 

Kiválasztási és betanulási rend – pedagógus munkatárs 

 

Célja:  

A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával, a munkatársak teljesítményének megerő-

sítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. 

 

Tartalma:  

A belépő új munkaerő kiválasztására és betanítására (figyelembe véve a jogszabályokat, in-

tézményünk küldetését, alapértékeit, illetve a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalma-

zunk. 

Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanítása, amelyet egy patronáló és/vagy mentor vé-

gez. 

 

Belső szabályozások: 

 Pedagógusokkal szembeni elvárások – Pedagógiai program küldetésnyilatkozat, jövő-

kép 

 Kinevezések, megbízások –Munkaköri leírás 

 

Külső szabályozások: 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 Munka Törvénykönyve 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 326/2013 (VIII. 30) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

Az intézmény megfelelő humánerőforrás biztosítását –szakos ellátottságát-, az intézményve-

zető a fenntartóval –KLIK-, egyeztetve végzi, a fenntartó és a törvényi szabályozásokon ke-

resztül. 

 

A patronáló és/ vagy mentoráló pedagógus feladata: 

 A belépő, új, pályakezdő, illetve nem pályakezdő kolléga óráinak látogatása lehetőség 

szerint havonta egyszer, az óralátogatási értékelő lap szempontjai szerint 

 Az adminisztráció pontos vezetése 

 Gyakornok esetében a törvényi előírásnak megfelelően a mentori tevékenység elvég-

zése. 
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Eljárásszám: 25 

 

Továbbképzés 

 

 

A folyamat célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásá-

val és a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálata lehetőségek figyelembevételével. 

 

A folyamat leírása: 

1. Az intézményvezető és a helyettesek egész évben folyamatosan tájékoztatják a pedagógu-

sokat a továbbképzési lehetőségekről. 

2. A továbbképzésre jelentkezők kiválasztják a számukra megfelelő képzést, melyről írásban 

tájékoztatják az intézményvezetőt. 

3. Az iskola igazgatója a fenntartóval egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók személyét, fi-

gyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit. 

4. Az intézményvezető elkészíti az éves beiskolázási tervet.  

5. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézménybe (és befi-

zetik a tandíj rájuk eső részét). 

6. A továbbtanulók az első foglalkozást követően az intézményvezetőjét tájékoztatják az 

éves továbbképzési programokról. 

7. Az intézményvezető minden évben értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulá-

sát, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra. 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI ALAPELVEK: 

1. Szakvizsgára vonatkozóan 

2. Továbbképzésre vonatkozóan (120 óra) 

3. Helyettesítés 

4. Finanszírozásra vonatkozóan 
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Eljárásszám: 26 

 

 

Ingatlan, infrastruktúra biztosítása, biztonsága 

 

 

AZ ISKOLA ÉPÜLETE – A működtető 

 

Célja: Az intézmény alkalmazottai és tanulói; valamint az iskolába belépő és látogató partne-

rek fizikai biztonságának biztosítása. 

 

A folyamat leírása: 

 

1. A nyári karbantartási munkálatokat jelezzük a működtetőnek. A gondnok, a működtető 

képviselője és a karbantartó bejárja az intézmény épületét. 

2. Ezek után a munkavédelmi felelős dönt arról, hogy hol van szükség azonnali beavatkozás-

ra. Utasítja a megfelelő szakembert a veszélyforrás elhárítására. 

3. Augusztus 21-31. között a TISZA PARK KFT. szakemberei munkavédelmi felelős mun-

ka- és tűzvédelmi oktatást tart a pedagógusoknak és a technikai dolgozóknak. 

4. Az első tanítási napon az osztályfőnökök tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak az osz-

tályközösségeknek. 

5. Szeptember 30-ig a tűzvédelmi felelős megszervezi és lebonyolítja az intézményben a 

tűzriadót. 

6. Amennyiben megfelelően zajlott le a riadó, abban az esetben a folyamat lezárul. Ha vala-

melyik lépésnél probléma adódik, ott korrekció szükséges.  
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Eljárásszám: 27 

 

 

Irányított önértékelés 

 

Az eljárás célja, alkalmazási területei: 

Az irányított önértékelés célja, hogy az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel 

és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit, és ennek eredményeképpen jelölje meg a 

szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket. 

 

 

1. Az irányított önértékelés minden alkalommal vizsgálandó területei 

 

Az intézmény adottságai: 

a) a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében 

b) az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása 

c) a meglévő folyamatok szabályozottsága 

d) a szabályozási rendszer teljes körűsége 

e) az erőforrások figyelembe vételének módja 

f) a partneri (közvetlen, közvetett) igények figyelembe vételének módja 

 

Az intézmény által elért eredmények: 

a) a munkatársak bevonásának mértéke 

b) a folyamatos fejlesztés eredményei 

c) a partnerek elégedettsége 

d) a szabályozási rendszer bevezetettsége, alkalmazásának hatékonysága 

e) a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei 

f) a kitűzött célok elérése, megvalósítása 

g) az erőforrások felhasználásának hatékonysága 

 

 

2. Folyamat leírása: 

 

2.1. Az önértékelés előkészítése 

- Az irányított önértékelés évében az igazgató megbízza az önértékelést végző csoport 

tagjait. 

- A csoport vezetője a minőségirányítási vezető 

- Feladatuk: áttekintik az önértékelés módszereit, azonosítják az alkalmazni kívánt 

módszertant, és elkészítik az irányított önértékelés ütemtervét, jóváhagyás végett a 

tantestület elé terjesztik. 

- A tantestületi értekezlet megszervezése és lebonyolítása az intézményvezető feladata 

Az irányított önértékelés lebonyolításáért a mindenkori minőségirányítási vezető a felel. 

 

2.2. Önértékelési munkatársi csoportokban, ha az önértékelés módszertana előírja:             

- Az önértékelés a teljes dolgozói kör bevonásával történik. 
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- A felkért kollégák a minőségirányítási vezető koordinálásával értelmezik a módszert, a 

kérdőívek szövegét, és egyeztetik a teendőket. 

- Az önértékelési lapot az intézményvezető biztosítja a csoport tagjainak. A minőségirá-

nyítási vezető értelmezi a csoport tagjaival a módszert, a kérdőívek szövegét, egyezte-

tik a teendőket. 

- Az értelmezést követően 1 héten belül a csoportok elvégzik az önértékelést. 

- A döntéseket a csoport tagjai közös megegyezéssel (konszenzus) hozzák. 

- A csoport döntését a csoportvezető az „Pontösszesítő lapon” rögzíti. 

- A csoport akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3 része jelen van. 

 

2.4. Pontszámítás menete: 

- Az egyes területek pontértékeinek meghatározása után a minőségirányítási vezető az 

intézmény vezetőjével összegző jelentést készít „Intézményi Önértékelés” címmel. 

Ebben minden területen ki kell térni az intézmény erősségeire, illetve fejlesztendő te-

rületeire. 

 

Az „Intézményi Önértékelés” anyagát az intézmény vezetője tantestületi értekezleten ter-

jeszti a tantestület elé. 

2.5. Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal: 

- A tantestület megvitatja és jóváhagyja az „Intézményi Önértékelés” dokumentumát. 

- Az összehasonlító elemzés eredményeképpen az intézmény vezetője fogalmazza meg 

és rangsorolja az intézmény előtt álló legfontosabb fejlesztendő területeket, illetve ja-

vaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

- A fejlesztendő területeket és az intézkedési javaslatokat a következő idősáv szerint 

kell rendezni:     

1. azonnali beavatkozást igénylő 

2. középtávú 

3. stratégát érintő 

Munkaértekezleten vitatják meg és hagyják jóvá az intézmény dolgozói. 

- A hatékony munkaértekezlet előkészítése és a megszervezése az intézményvezető fel-

adata. 

 

 

2.6. Intézkedések, fejlesztések: 

- A tantestület által megvitatott és véglegesített „Fejlesztendő területek, szükséges in-

tézkedések” alapján az azonnali beavatkozást igénylő területeken az intézményvezető 

elrendeli a szükséges intézkedéseket. Végrehajtásuk ellenőrzéséért az intézményveze-

tő a felelős, teljesítésükről időarányosan, aktuális értekezleten számol be a tantestület-

nek. 

- A nagyobb időtávú feladatok esetében az intézkedések, fejlesztések elkészítése a ki-

bővített iskolavezetés a felelős, az intézményvezető irányításával. Munkájuk eredmé-

nye egy „Intézkedési terv”, melyben javaslatot tesznek a tantestület által elfogadott 

fejlesztések és intézkedések konkrét megvalósítására. 

 

 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
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a) a következő évek munkaterveiben megjelenő intézkedéseket, 

b) ezek ütemezését, 

c) a fejlesztendő területeket, 

d) a felelősöket. 

 

1.7. Az eljárásrend érvényesítése: 

Az irányított önértékelés folyamatának megvalósítását elsősorban az azonosított módszer-

tani elvek határozzák meg.  

 

1.8. Az irányított önértékelés gyakorisága, esedékességének kijelölése: 

Irányított önértékelés a 2004/2005 tanévtől kezdődően minden 4. tanévben történik az elő-

ző tanévek eredményei alapján. 

Az irányított önértékelés esedékességének tényét a minden tanév augusztusában megtar-

tott vezetői értekezlet állapítja meg, felelőse a minőségirányítási vezető. 

 

Irányított önértékelés 

tanéve 

Értékelt tanévek 

2004/2005 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

2008/2009 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

2012/2013 

2014/2015* 

2009/2010 2010/2011 

2013/2014 

2011/2012 

2014/2015 

2019/2020 2015/2016 2016/2017 2018/2019 

 

*Törvényi szabályozás változásai miatt a 2012/2013-as tanév helyett a 2014/2015-ös 

tanévben történt az intézményi önértékelés, melynek összegző értéklelésének megis-

merését, a tantestületi tájékoztatást a 2015/2016-os tanév I. félévében valósítjuk meg. 
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Eljárásszám: 28 

 

DÖK SZMSZ 

 

Felső tagozatos osztályokból választás útján 

2 fő vezető (egyben felsőbb szintű képviselő) 

o osztály DÖK vezető 

o osztály DÖK vezető helyettes 

osztályszintű felelősök 

 

Iskolai DÖK (Diáktanács) 

választ       iskolai DÖK vezető           

                  iskolai DÖK vezető helyettes 

                  iskolai felelősök 

felkér         segítő felnőtt 

 

Alaptevékenység végzése: 

diákélet megszervezése 

érdekképviselet (valamennyi diáké 3-8. évf.) 

joggyakorlása 

 

Döntések 

saját felépítés 

saját működés 

éves munkaterv, osztályok közötti verseny 

alkalmankénti ülésezés 

évenként 1 tanítás nélküli munkanap programja 

iskolamédiák diákszerkesztői 

 

Egyetértési jogok gyakorlása 

iskolai SZMSZ elfogadása, módosítása 

házirend elfogadása, módosítása 

ifjúságpolitikai célú pénzkeretek felhasználása 

tanulói szociális juttatások elosztási elvei 

Véleményezési jogok gyakorlása az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

(pl.): 

milyen tanórán kívüli foglalkozások legyenek 

könyvtár nyitva tartási ideje 

tanulói fegyelmi ügyek tárgyalásakor 

tanulókat érintő versenyek meghirdetése, szervezése 

iskolai szabadidős rendezvények kapcsán – hely, idő, program   
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Eljárásszám: 29 

 

 

Magasabb vezetői beosztásban lévők belső értékelése 

 

1. A folyamat célja 

 

Az érintettek bevonásával alakítottuk ki az intézményben foglalkoztatott magasabb 

vezetői beosztásban lévők teljesítményértékelését. Célja, hogy az egyéni, személyes 

cél, aktivitás, szándék és a szervezeti cél közelebb kerüljön egymáshoz. 

A teljesítményértékeléskor feltárt adatokra, tényekre támaszkodva átfogóbb vizsgálat 

valósul meg, hogy az intézmény magasabb vezetői beosztásában dolgozók teljesít-

ményértékelési eredményei mennyiben felelnek meg az iskola elveinek, nevelő-oktató 

munkájának, szolgáltató jellegének, pedagógiai programban megfogalmazott célkitű-

zéseknek. Jó kiindulási alapot ad a szervezetfejlesztéshez is. 

 

2. Alkalmazási terület 

 

A magasabb vezetői beosztásban lévő dolgozó „Vezetői teljesítményértékelő lap”-ot a 

nevelőtestület tagjai töltik ki.  

 Intézményvezető esetében a nevelőtestület tagjai 

  alsós intézményvezető-helyettes esetében az alsó tagozatos osztályokban tanítók, 

 felsős intézményvezető-helyettes esetében a felső tagozatos osztályokban, napközis 

csoportokban tanítók, 

 

A magasabb vezetői beosztásban lévő dolgozó óralátogatásán a munkaközösség 

tagjai vehetnek részt. Az óra értékelésére használt „óralátogatási lap”-ot a munka-

közösség-vezető és a magasabb vezetői beosztásban lévő munkatársak töltik ki. A 

„Pedagógus teljesítményértékelő lap” közös értékeléssel kerül kitöltésre, a munka-

közösség-vezető és a magasabb vezetői beosztásban lévő munkatársak értékelése 

alapján. 

 

Az értékelési csoport vezetői: intézményvezető esetében az intézményvezető-

helyettesek, intézményvezető-helyettes esetében az intézményvezető. 

 

A magasabb vezetői beosztásban lévő pedagógusok értékelési területei: vezetői és pe-

dagógus kompetenciák. 

 

3. Hivatkozások 

 

 SZMSZ 

 Munkaköri leírás 

 Éves munkaterv 

 Pedagógiai program 
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 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

 

4. A folyamat leírása 

 

Az intézményben magasabb vezető beosztású munkakörben foglalkoztatott dolgozók 

teljesítményértékelését belső szabályzóink mentén a mindenkori törvény figyelembe-

vételén keresztül kell elvégezni. 

 

 

5. Értékelés 

 

 Az értékelés alapját a „Vezetői teljesítményértékelő lap”, valamint az „Összesített 

vezetői teljesítményértékelő lap” alapján, és az abban meghatározott szempontok 

alapján végezzük. 

 Az értékelt az órát követően reflektál kommunikációs készségéről. 

 Az önértékelés pontszámát nem vesszük figyelembe csak a megjegyzés rovatba 

minősítjük (reális … stb.) 

 Az értékelő lapokba betekintést - a minősített, az általa tájékoztatott és a felettese 

nyerhet.  

 A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók által kitöltött értékelő lapo-

kon szereplő értékeket százalékos formában összesíteni kell, és az így kapott ösz-

szesített értékelés alapján kell kitölteni az „Összesített vezetői teljesítményértékelő 

lap”-ot. 

 A magasabb vezetői beosztásban lévők teljesítményértékelése folyamatos. 

 

 

6. A folyamat összegzése 

 

A magasabb vezetői beosztásban lévők teljesítményértékelése során segítő, fejlesztő érté-

kelést végzünk, amely az iskolánk minőségpolitikájához igazodik. 

 

 

            Értékelési határok: 

                                                 (80 - 100 %)  - kiválóan alkalmas 

                                                 (60 - 79 %)    - alkalmas 

                                                 (30 - 59 %)    - kevéssé alkalmas 

                                                 (30 % alatt)   - alkalmatlan 
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Eljárásszám: 30 

 

A vezető beosztású dolgozók teljesítményének belső értékelése 

 

1.  A folyamat célja 

Az érintettek bevonásával alakítottuk ki az intézményben foglalkoztatott vezető beosz-

tásban lévők teljesítményértékelését. Célja, hogy az egyéni, személyes cél, aktivitás, 

szándék és a szervezeti cél közelebb kerüljön egymáshoz. 

A teljesítményértékeléskor feltárt adatokra, tényekre támaszkodva átfogóbb vizsgálat 

valósul meg, hogy a vezető beosztásban dolgozók teljesítményértékelési eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola elveinek, nevelő-oktató munkájának, szolgáltató 

jellegének, pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseknek. Jó kiindulási 

alapot ad a szervezetfejlesztéshez is. 

 

2. Alkalmazási terület 

A vezető beosztásban lévő dolgozók: 

 munkaközösség-vezető esetében a munkaközösségi tagok, az intézmény vezetője és az 

intézményvezető-helyettesek töltik ki a „Vezetői teljesítményértékelő lap”-ot. 

A vezető beosztásban lévő dolgozók óralátogatásán a nevelőtestület tagjai, elsősorban 

a munkaközösség tagjai, az intézményvezető és/vagy az intézményvezető-helyettes/ek 

vesznek részt.  

 munkaközösség-vezető esetében az „Óralátogatás lap”-ot az intézményvezető és/vagy 

az intézményvezető-helyettes/ek töltik ki. A „Pedagógus teljesítményértékelő lap”-ot 

az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes/ek egyeztetve töltik ki. 
 

Az értékelési csoport vezetője: intézményvezető 
 

A vezető beosztásban lévő pedagógusok értékelési területei: vezetői és pedagógus 

kompetenciák. 

 

3. Hivatkozások 

 SZMSZ 

 Munkaköri leírás 

 Éves munkaterv 

 Pedagógiai program 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

4. A folyamat leírása 

Az intézményben vezető beosztású munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesít-

ményértékelését belső szabályzóink mentén a mindenkori törvény figyelembevételén 

keresztül kell elvégezni. 

 

5. Értékelés 
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 Az értékelés alapját a „Vezetői teljesítményértékelő lap”, valamint az „Összesített 

vezetői teljesítményértékelő lap” alapján, és az abban meghatározott szempontok 

alapján végezzük. 

 Az értékelt az órát követően reflektál kommunikációs készségéről. 

 Az önértékelés pontszámát nem vesszük figyelembe csak a megjegyzés rovatba 

minősítjük (reális … stb.) 

 Az értékelő lapokba betekintést – az értékelt, az általa tájékoztatott és a felettese 

nyerhet.  

 A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók által kitöltött értékelő lapo-

kon szereplő értékeket százalékos formában összesíteni kell, és az így kapott ösz-

szesített értékelés alapján kell kitölteni az „Összesített vezetői teljesítményértékelő 

lap”-ot. 

 A vezetői beosztásban lévők teljesítményértékelése folyamatos. 

 

6. Vezetői kompetenciák értékelése 

 Vezetői kompetenciák értékelése „Vezetői teljesítményértékelő lap /Vezetői kom-

petenciák/” nevű teljesítményértékelő lapon történik. 

 Vezető beosztású alkalmazott vezetői kompetenciáit az intézmény vezetője folya-

matosan, legalább egy igazgatói ciklus alatt egyszer koordinálja az értékelést. 

 Az értékelést, minősítést a kapott pontok összegének átlaga, százalékos eredménye 

határozza meg, mely ezen az értékelő lapon kerül rögzítésre. 

 Az intézményvezető és az értékelt vezető beosztású alkalmazott közösen beszélik 

meg a vezetői kompetencia értékelését és a vezető beosztású alkalmazott feltárt 

erősségeit, gyengeségeit, fejlesztendő területeit (SWOT analízis), illetve a fejlesz-

tési lehetőségeket.  

 Az értékelt, minősített vezető beosztású alkalmazottnak lehetősége van a „Meg-

jegyzés” sorában rögzíteni kiegészítéseit, észrevételit. 

 

 

            Értékelési határok: 

                                                 (80 - 100 %)  - kiválóan alkalmas 

                                                 (60 - 79 %)    - alkalmas 

                                                 (30 - 59 %)    - kevéssé alkalmas 

                                                 (30 % alatt)   - alkalmatlan 

 

7. A folyamat összegzése 

A vezetői beosztásban lévők teljesítményértékelése során segítő, fejlesztő értékelést vég-

zünk, amely az iskolánk minőségpolitikájához igazodik. 
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Eljárásszám: 31 

 

A pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak  belső értékelése 

 

1. A folyamat célja 

Az érintettek bevonásával alakítottuk ki az intézményben foglalkoztatott pedagógus 

teljesítményértékelését. Célja, hogy az egyéni, személyes cél, aktivitás, szándék és a 

szervezeti cél közelebb kerüljön egymáshoz. 

A teljesítményértékeléskor feltárt adatokra, tényekre támaszkodva lehet azt is vizsgál-

ni, hogy a nevelő-oktató munka és az azt segítő technikai tevékenységek eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola elveinek, szolgáltató jellegének, pedagógiai prog-

ramban megfogalmazott célkitűzéseknek. Jó kiindulási alapot ad a szervezetfejlesztés-

hez is. 

 

 

2. Alkalmazási terület 

Nevelőtestület: 

 „Óralátogatási lap”-ot vezetőbeosztásban dolgozó tölt ki: intézményvezető 

és/vagy intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezető 

 „Pedagógus teljesítményértékelő lap”-ot vezetőbeosztásban dolgozó tölt ki: in-

tézményvezető és/vagy intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezető 

 

3. Hivatkozások: 
 SZMSZ 

 Munkaköri leírás 

 Éves munkaterv 

 Pedagógiai program 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

 

4. A folyamat leírása 

 

 Az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesítményének 

értékelése folyamatos. („Óralátogatási lap”, „Pedagógus teljesítményértékelés”, „Ön-

értékelés Pedagógus teljesítményértékelés”). 

 A „Pedagógus teljesítményértékelő lapot”: 

o ki kell tölteni az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak 

(önértékelés) 

o az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó munkaközösség-

vezetőjének az iskolavezetés egy tagjával egyeztetve. 

 

 Az „Óralátogatási lapot” 

o Ki kell tölteni az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó 

munkaközösség-vezetőjének és az óralátogatáson résztvevő iskolavezetőnek. 

 A pedagógus beosztásban lévők teljesítményértékelése folyamatos. 
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5. Értékelés 

 

 Az értékelés alapját a „Pedagógus teljesítményértékelő lap” és az „Óralátogatási la-

pok” pontszámai adják. 

 

          Összesítés a kitöltött értékelő lapok alapján. 

  

         Értékelési határok: 

                                                 (80 - 100 %)  - kiválóan alkalmas 

                                                 (60 - 79 %)    - alkalmas 

                                                 (30 - 59 %)    - kevéssé alkalmas 

                                                 (30 % alatt)   - alkalmatlan 

    

 Az önértékelés pontszámát nem vesszük figyelembe csak a megjegyzés rovatba minő-

sítjük (reális … stb. 

 Az értékelt az órát követően reflektál kommunikációs készségéről. 

 Az értékelő lapokba betekintést - a minősített - az általa tájékoztatott-, és a felettese 

nyerhet.  

 Az „Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” az egyes szempontok értékelésén 

túl tartalmazza: 

o egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett pedagógus teljesítményét, 

o javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett pedagógus teljesítményének 

minőségi javítását segíti elő. 

 Az „Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” megállapításait a pedagógus köz-

vetlen felettese szóban ismerteti az érintett pedagógussal. Az „Összesített pedagógus 

teljesítményértékelő lap” egy példányát az érintett pedagógusnak át kell adni. Az 

„Összesített pedagógusteljesítmény értékelő lap” megállapításaihoz - a pedagógus-, 

írásban kiegészítéseket, észrevételeket fűzhet. 

 Az értékelés során keletkezett írásos dokumentumokat az értékelt személy személyi 

anyagának részeként kell kezelni. 

 

Az értékelési csoport vezetője: intézményvezető 

 

6. A folyamat összegzése 

 

A pedagógus teljesítményértékelés során segítő, fejlesztő értékelést végzünk, mely az 

iskolánk minőségpolitikájához igazodik. 
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Értékelőlapok 
 

VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

A VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE 

I. 

Tanév:     
 

Az értékelt vezető neve:  
 

Az értékelt vezető beosztása: intézményvezető 

     intézményvezető-helyettes 
 

Az értékelő lapot kitöltő dolgozó beosztása: 
 

vezető beosztású pedagógus-  pedagógus   

 

A kitöltés dátuma: ………… év …….. hó …….. nap 

 

Intézményünkben az intézményvezető/intézményvezető-helyettes 

 

Értékelési skála 
0 

pont 

1 

pont 

2 

pont 

3 

pont 

1.  A dolgozókat bevonja a stratégiai dokumentumok  

     elkészítésébe. 

    

2.  Folyamatosan tudatosítja a dolgozókkal a partnerközpontú  

     szemléletet. 

    

3.  Az érintettek bevonásával vizsgálja felül a szervezet  

     működését szabályozó dokumentumokat. 

    

4.  A dolgozókat bevonja az értékelő beszámolók elkészítésébe.     

5.  Elkötelezett az intézmény folyamatos fejlesztése iránt.     

6.  Betartja az intézmény működését szabályozó jogi előírásokat.     

7.  Tájékoztatja a dolgozókat az intézmény működését  

     szabályozó jogi dokumentumokról. 

    

8.  Betartatja az intézmény dolgozóival a működést szabályozó  

     jogi előírásokat. 

    

9.  Elismeri beosztottjai erőfeszítéseit.     

10.  Él a pályázati kiírásokban rejlő lehetőségekkel.     

11.  Folyamatosan képzi magát.     

12.  Hatékonyan menedzseli az intézményt.     



 

119 

 

 

VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

II. 
 

Tanév:     
 

Az értékelt vezető neve:   
 

Az értékelt vezető beosztása: intézményvezető 

     intézményvezető-helyettes 

 

Az értékelő lapot kitöltő dolgozó beosztása: 

 

vezető beosztású pedagógus -  pedagógus   

 
A kitöltés dátuma: ………… év …….. hó …….. nap 

 

A vezető teljesítményének értékelése 

 

Értékelési skála 
0 

pont 

1 

pont 

2 

pont 

3 

pont 

1.  Az egyes vezetői feladatok ellátásának szintje: 

 Tervezés     

 Szervezés     

 A végrehajtás irányítása     

 Ellenőrzés     

 Értékelés     

2.  A vezetőre bízott közösség formálása     

3.  Az emberi kapcsolatok ápolása, javítása     

4.  Felkészültség, szakértelem     

5.  A vezetői készségek, képességek     

6.  Továbbképzés, önképzés     

7.  A vezetői munka demokratizmusa     

8.  Az iskola menedzselése, a vezető külső kapcsolatai     
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ÖSSZESÍTETT VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

 

1. ……………………………………………….. magasabb beosztásban lévő vezető a(z)  

 

………../………. tanévben: 

 

 

KIVÁLÓAN ALKALMAS (80-100 %) 

 

ALKALMAS (60-79 %) 

 

KEVÉSSÉ ALKALMAS (30-59 %) 

 

ALKALMATLAN (30 % alatt) 

 

 

2. Javaslatok, intézkedések a vezető teljesítményének minőségi javításához: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Kelt: ………………………… 

   

 

 

             …….……………………………… 

           az értékelő csoport vezetője 

  

     

Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom. 

 

Kelt.: ……………………………….. 

 

            

        ……………………………….. 

                                   aláírás 
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VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

A VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE 

I. 
 

Tanév:     
 

Az értékelt vezető neve:  
 

Az értékelt vezető beosztása: munkaközösség-vezető 
 

Az értékelő lapot kitöltő dolgozó beosztása: 

 

 magasabb vezető beosztású pedagógus-  pedagógus   

 

A kitöltés dátuma: ………… év …….. hó …….. nap 

 

Intézményünkben a vezető beosztású pedagógus: 

 

Értékelési skála 
0 

pont 

1 

pont 

2 

pont 

3 

pont 

1.  A dolgozókat bevonja a stratégiai dokumentumok  

     elkészítésébe. 

    

2.  Folyamatosan tudatosítja a dolgozókkal a partnerközpontú  

     szemléletet. 

    

3.  Az érintettek bevonásával vizsgálja felül a szervezet  

     működését szabályozó dokumentumokat. 

    

4.  A dolgozókat bevonja az értékelő beszámolók elkészítésébe.     

5.  Elkötelezett az intézmény folyamatos fejlesztése iránt.     

6.  Betartja az intézmény működését szabályozó jogi előírásokat.     

7.  Tájékoztatja a dolgozókat az intézmény működését  

     szabályozó jogi dokumentumokról. 

    

8.  Betartatja az intézmény dolgozóival a működést szabályozó  

     jogi előírásokat. 

    

9.  Elismeri beosztottjai erőfeszítéseit.     

10.  Él a pályázati kiírásokban rejlő lehetőségekkel.     

11.  Folyamatosan képzi magát.     

12.  Hatékonyan menedzseli az intézményt.     
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VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

II. 

Tanév:     
 

Az értékelt vezető neve:   
 

Az értékelt vezető beosztása: munkaközösség-vezető 

 

Az értékelő lapot kitöltő dolgozó beosztása: 

 

magasabb vezető beosztású pedagógus -  pedagógus   

 
A kitöltés dátuma: ………… év …….. hó …….. nap 

 

 

 

A vezető teljesítményének értékelése 

 

 

Értékelési skála 
0 

pont 

1 

pont 

2 

pont 

3 

pont 

1.  Az egyes vezetői feladatok ellátásának szintje: 

 Tervezés     

 Szervezés     

 A végrehajtás irányítása     

 Ellenőrzés     

 Értékelés     

2.  A vezetőre bízott közösség formálása     

3.  Az emberi kapcsolatok ápolása, javítása     

4.  Felkészültség, szakértelem     

5.  A vezetői készségek, képességek     

6.  Továbbképzés, önképzés     

7.  A vezetői munka demokratizmusa     

8.  Az intézmény menedzselése, a vezető külső kapcsolatai     
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ÖSSZESÍTETT VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

 

 

1. ……………………………………………….. vezető a(z) ………../………. tanévben: 

 

 

KIVÁLÓAN ALKALMAS (80-100 %) 

 

ALKALMAS (60-79 %) 

 

KEVÉSSÉ ALKALMAS (30-59 %) 

 

ALKALMATLAN (30 % alatt) 

 

 

2. Javaslatok, intézkedések a vezető teljesítményének minőségi javításához: 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Kelt: …………………………… 

 

  

   

 

 

…….……………………………… 

az értékelő csoport vezetője 

  

   

Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom- 

 

Kelt.: ……………………………….. 

            

          ……………………………….. 

                                                        aláírás  

                                       

  



 

124 

 

ÓRALÁTOGATÁSI LAP 

 

Az értékelt pedagógus neve:__________________ Az értékelést végzi:____________________ 
 

Az értékelés ideje:__________________________ Tantárgy:_______________   Osztály:____ 

 

                      Kiemelkedő - 3 pont             Megfelelő - 2 pont         Kevéssé megfelelő - 1 pont        Nem megfelelő - 0 pont 

 

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség pont 

Személyes tulajdonságok ------- 

A tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállása  

Fellépés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal  

A figyelem fenntartásának képessége  

A fegyelem fenntartásának képessége  

A tanári figyelem terjedelme  

A nevelő beszédkultúrája, kérdésfeltevése, az utasítások világossága  

Újszerű ötletek, elgondolások megléte  

Pedagógiai tervező munkája ------- 

Munkáját éves szinten (tanmenet), tanulási –tanítási (tematikus) egységekre és órákra megterve-

zi. 
 

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő tanulási stratégiákat, módszereket, taneszközöket  

Megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése  

Ismeri és célszerűen  tervezi használja a digitális tananyagot(kat), eszközöket  

Óravezetés minősége ------- 

Célok egyértelműsége, tudatosítása, megválasztásuk indokoltsága  

A feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége  

Változatos feladattípusokat és munkaformákat alkalmaz, kihasználja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket 

 

A tanulók motiválása, aktivizálása  

Egyéni képességek alapján differenciál  

Figyelembe veszi a tanulók érzelmi és fizikai állapotát és ezek alapján képes változtatni előzetes 

tervén  

 

A tanulók hibáit, tévesztéseit a tanulási folyamat részeként kezeli, segítő módon reagál rájuk  

A kitűzött célok megvalósítása  

A tanulói teljesítmények objektív értékelése  

Az óra hangulata, munkalégkör  
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Pontszám összesen:______         ______% 
            

     (osztószám:63) 

Indoklás (0 és/vagy 1 pont esetén): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Megjegyzések: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

____________________________ 

tanító/tanár 

_________________________________ 

értékelést végző 

 

 

 

Szolnok, _______________________ 
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PEDAGÓGUS  TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ  LAP 

 

Az értékelt pedagógus neve:____________________Az értékelést végzi:________________________   
 

Az értékelés ideje:____________________________  

  

A vizsgált időszak:____________________________ 

   Kiemelkedő - 3 pont             Megfelelő - 2 pont         Kevéssé megfelelő - 1 pont        Nem megfelelő - 0 pont 

A teljesítményértékelés szempontjai pont 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek:  

Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz  

Szakmai felkészültségét önképzéssel fejleszti  

Az intézményi célrendszer megvalósításában aktívan közreműködik  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka:  

A tanulókat képességeinek és érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti  

Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat  

Az általa oktatott tantárgy tanulmányi eredménye eléri a tantervi célértéket  

Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést  

A Pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységet végez  

A Pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez  

Személyes példamutatással neveli a tanulókat toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására 

 

Részt vesz a nevelőtestület munkájában (pl. értekezletek, fogadóóra, szabályzatok, programok)  

Visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában  

Munkavégzése során önálló  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség:  

Óralátogatási lapok alapján   

 

Átlagpontszám:  

 

% 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat:  

Betartja az egységes nevelési eljárás kritériumait  

Tevékenységét áthatja a gyermekek okos szeretete  
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Ismeri tanítványai adottságait, képességeit, érdeklődésüket, egyéni problémáikat  

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységekben szükség szerint részt 

vesz 

 

Részt vesz az iskola Pedagógiai programjában rögzített a tanítási órák keretében meg nem való-

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozások megtartásában (pl. szakmai versenyek, kirándulás) 

 

Részt vesz a környezeti nevelési és az egészségnevelési program megvalósításában, gyermekbal-

esetek megelőzésében 

 

Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában  

Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésé-

ben 

 

Segíti a diákönkormányzat tevékenységét  

Kapcsolattartása a partnerekkel megfelelő (tanulók, szülők, kollégák)  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

 A teljesítményértékelés szempontjai: pont 

5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet:  

A feladatköréhez tartozó naplókat rendszeresen, pontosan vezeti  

A tájékoztató füzeteket, ellenőrzőket az értékelési napló alapján folyamatosan vezeti   

A kimutatásokat határidőre elkészíti  

Részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában  

Helyettesítési feladatát ellátja  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok:  

(visszamenőleg 3 tanévet vizsgálva) 

Osztályfőnöki tevékenységét jól végzi   

Bemutató órákat tart  

Az általa oktatott tantárgyakban (városi, megyei, országos versenyeken) vagy a felzárkóztatásban 

kiemelkedő eredményeket ér el 

 

Részt vesz a főiskolai hallgatók iskolai gyakorlatának tervezésében, irányításában   

A zárótanításokat jól megszervezi  

Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében (Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ)  

Szakterületéből adódó speciális ismereteivel az iskolavezetés munkáját segíti   

Részt vesz a feltételek megteremtésében (pl. pályázatírás)  

Ápolja a kapcsolatokat az iskolán kívüli szakmai, civil és társadalmi szervezetekkel  

Pontszám összesen:  

% 
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Pontszám összesen:______         ______% 

 

 

Indoklás (0 és/vagy 1 pont esetén): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 
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ÖNÉRTÉKELŐ  LAP 

PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ  LAP 

 

 

 

Az értékelt pedagógus neve:________________________Az értékelést végzi:_____________________ 

Az értékelés ideje:____________________________   

A vizsgált időszak:___________________________ 

 

 

   Kiemelkedő - 3 pont             Megfelelő - 2 pont         Kevéssé megfelelő - 1 pont        Nem megfelelő - 0 pont 

 

 

 

A teljesítményértékelés szempontjai pont 

1.  A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek:  

Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz  

Szakmai felkészültségét önképzéssel fejleszti  

Az intézményi célrendszer megvalósításában aktívan közreműködik  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka:  

A tanulókat képességeinek és érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti  

Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat  

Az általa oktatott tantárgy tanulmányi eredménye eléri a tantervi célértéket  

Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést  

A Pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységet végez  

A Pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez  

Személyes példamutatással neveli a tanulókat toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására 

 

Részt vesz a nevelőtestület munkájában (pl. értekezletek, fogadóóra, szabályzatok, programok)  

Visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában  

Munkavégzése során önálló  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség:  

Óralátogatási lapok alapján   

Átlagpontszám:   
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% 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat:  

Betartja az egységes nevelési eljárás kritériumait  

Tevékenységét áthatja a gyermekek okos szeretete  

Ismeri tanítványai adottságait, képességeit, érdeklődésüket, egyéni problémáikat  

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységekben szükség szerint részt 

vesz 

 

Részt vesz az iskola Pedagógiai programjában rögzített a tanítási órák keretében meg nem való-

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozások megtartásában (pl. szakmai versenyek, kirándulás) 

 

Részt vesz a környezeti nevelési és az egészségnevelési program megvalósításában, gyermekbal-

esetek megelőzésében 

 

Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában  

Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésé-

ben 

 

Segíti a diákönkormányzat tevékenységét  

Kapcsolattartása a partnerekkel megfelelő (tanulók, szülők, kollégák)  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

         A teljesítményértékelés szempontjai pont 

5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet:  

A feladatköréhez tartozó naplókat rendszeresen, pontosan vezeti  

A tájékoztató füzeteket, ellenőrzőket az értékelési napló alapján folyamatosan vezeti   

A kimutatásokat határidőre elkészíti  

Részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában  

Helyettesítési feladatát ellátja  

Pontszám összesen: 

 

 

% 

6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok:  

(visszamenőleg 3 tanévet vizsgálva) 

Osztályfőnöki tevékenységét jól végzi   

Bemutató órákat tart  

Az általa oktatott tantárgyakban (városi, megyei, országos versenyeken) vagy a felzárkóztatásban 

kiemelkedő eredményeket ér el 

 

Részt vesz a főiskolai hallgatók iskolai gyakorlatának tervezésében, irányításában   

A zárótanításokat jól megszervezi  

Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében (Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ)  

Szakterületéből adódó speciális ismereteivel az iskolavezetés munkáját segíti   
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Részt vesz a feltételek megteremtésében (pl. pályázatírás)  

Ápolja a kapcsolatokat az iskolán kívüli szakmai, civil és társadalmi szervezetekkel  

Pontszám összesen:  

% 

 

 

Pontszám összesen:______         ______% 

 

 

 

 

 

Indoklás (0 és/vagy 1 pont esetén): 
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ÖSSZESÍTETT PEDAGÓGUS  TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ  LAP 

 

 

…………………………………………… a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola dol-

gozója a(z) ………../………. tanévben: 

 

 

KIVÁLÓAN ALKALMAS  (80-100 %) 

 

ALKALMAS    (60-79 %) 

 

KEVÉSSÉ ALKALMAS  (30-59 %) 

 

ALKALMATLAN   (30 % alatt) 

 

 

Javaslatok, intézkedések a pedagógus beosztásban lévő teljesítményének minőségi ja-

vításához: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 ……………………………..   

értékelési csoport vezetője  

 

 Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom. 

 

 

 

Kelt.: ……………………………….. 

            

       ……………………………. 

                                                                                                                aláírás  

      

  



 

133 

 

Nyilatkozat 
 

 

 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szülői Közösségének képviseletében és felhatalmazá-

sa alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez 

és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, az SZMSZ módosítási javaslata-

it elfogadtuk. 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. március 25. 

 

 

 ………….…….………………………….

  

 a Szülői Közösség elnöke                                   

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

 

 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához elő-

írt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását 2015. 

március… ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta.  

 

Szolnok, 2015. március 

 

 

 ……………………………… 

 a diákönkormányzat vezetője                                   


