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1. BEVEZETÉS 

1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma 

Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső 

és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat, és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe.  

 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti 

azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

1.2 Jogszabályi háttér 

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 

 22/2013. (III.22) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 22/2013. (III.29) EMMI rendelet a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012./XII.21.)EMMI rendelet jódosításáról 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
1
 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

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

rendjéről 

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

 

 

 

 

1.3 Az SZMSZ hatálya 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, 

akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

 

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.  

Az SZMSZ-t nyilvánosságra kell hozni. 
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1.4 Intézményi azonosítók   

 

 Név:  Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú  

                  Művészeti Iskola  

  Nemzetiségi neve: Hunyadi Mátyás Deutsche Nationalitätengrundschule 

  Székhely:   

2083 Solymár, Templom tér 26. 

A épület: itt működő felső tagozattal, szükség szerint alsó tagozatos osztályokkal, az alapfokú 

művészetoktatási intézmény tanszakaival, napközbeni ellátással fejlesztő és gyógytestnevelési 

foglalkoztatással. 

 

 Telephely:  

2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.  

B épület: alsó tagozattal, az alapfokú művészetoktatási intézmény tanszaki, foglalkoztatással 

 

 

 

 OM-azonosító 032454 

 KSH-azonosító: 130 73 84 

 PIR azonosító: 565613 

 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzői: 

Hosszú bélyegző (fejbélyegző): 

 

 

 

Körbélyegző: 

 

Rövid bélyegző: 

 

 

1.5 Az intézmény tevékenységei 

 

Általános iskolai intézményegység 

 

852011 Általános iskolai tanulók nappalai rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
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852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8.évfolyam) 

 

Típus szerint ellátja, a többi tanulóval együtt nevelheti: 

a) a beszédfogyatékos,   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulókat, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

tanulókat. 

 

855911 Napközbeni ellátás 

855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközbeni nevelése 

 

Alapfokú művészetoktatás 

 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban” 

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS 

SZABÁLYOK 

 

2.1 Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény kettő, szakmai szempontból elkülönülő intézményegységből áll. 

Az intézményegységek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 

 

Az intézmény működés szempontjából elkülönülő  szervezeti egységei: 

 Általános iskola intézményegység (alsó tagozat, felső tagozat) 

 Alapfokú művészeti iskola 

 

2.1.1 A szervezeti egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 

 

Szervezeti egység Feladata Engedélyezett 

vezetői létszám 

Általános iskola 

intézményegység 

általános iskolai 

oktatás 

 

1 intézmény-vezető 

igazgató 

2 igazgató-helyettes 

 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Alapfokú 

művészetoktatás 

 

1 intézményegység-

vezető  
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A szervezeti felépítés ábra alapján, az intézmény élén az igazgató áll. Az egyes intézményegységek 

élén az alábbi vezetők állnak:  

 Általános iskola: igazgató 

 Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető 

Az általános iskolai intézményegységben az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti.  

 

2.1.2 Az intézmény vezetésének szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatásköri 

rendelkezések 

 

A felelősségi és hatásköröket az alábbi részletezés, valamint a helyettesítés rendje tartalmazza, kitér 

mindazokra a jogosítványokra, melyek az intézmény-egységek vezetőire vonatkoznak.  

 

A munkáltató képviselője az igazgató. 

 

Az igazgató gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat. 

A magasabb vezetői beosztást (igazgató-helyettesi, intézményegység-vezetői megbízás 

tekintetében) beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell betölteni 

Az igazgató intézményegység-vezetőkre ruházza a közalkalmazottak feletti egyéb munkáltatói jogot, 

és a vele együtt járó felelősséget is az egyes intézményegységek vonatkozásában (pl. szabadság és 

távollét vezetése, helyettesítés beosztása) 

 

 

Az intézményegység-vezetők általános feladata, felelőssége, hatáskörei 

 

A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek élén intézményegység-vezetők 

állnak, vezető beosztásban, megbízásuk a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.  

 

Az intézményegység-vezetők irányítják közvetlenül a szakmai tekintetben önálló intézményegység 

munkáját. Az intézményegység-vezetők képviseleti joga az intézményegység vonatkozásában 

teljes körű, azonban minden esetben beszámolási kötelezettséggel tartoznak az intézmény vezetője 

számára. 

  

Az intézményegység-vezetők felelősek az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, a 

takarékos gazdálkodásért, döntenek az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jelen szervezeti és működési szabályzat illetve egyéb szerződés (közalkalmazotti 

szabályzat) nem utal más hatáskörébe.  

 

Az intézményegység-vezető feladatkörébe tartozik 

 

 Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményegységben 

 A tanév intézményegységre vonatkozó munkatervének elkészítése 

 Az iskolai diákmozgalom működésének segítése  

 Kapcsolattartás az igazgatóval és a szervezeti egységekkel 

 Az intézményegység személyi és tárgyi feltételeinek tervezése  

 Az intézményegységen belüli információáramlás biztosítása 

 Az intézményegység tanügyi feladatainak elláttatása és ellenőrzése 
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 Intézményegységben munkaközösségek létrehozása, munkaközösség-vezetők megbízására 

javaslattétel 

 

 

Az igazgató 

 

 

 Az igazgató felelős  

 a költségvetési szerv alapító okiratban rögzítettek szerinti vagyon kezelésébe, használatába 

adott és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok 

rendeltetésszerű gyakorlásáért, az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért, 

és hatékony működtetéséért, 

 a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó köztelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért. 

 

Felelőssége a hatályos jogszabályok alapján az intézmény működésével összefüggő valamennyi 

ügyben teljes. 

A munkáltató képviselője az igazgató. 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 

 a pedagógusok feletti hatáskörébe utalt munkáltatói jogkör, 

 a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, amit a munkáltató a hatáskörébe utalt 

 a fenntartó előtti képviselet. 

 

 Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen 

 

 az általános iskolai intézményegység vezetése, 

 a nevelő-és oktatómunka irányítása és ellenőrzése, 

 az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető jogosítványokat 

gyakorló szakalkalmazotti értekezlet jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

megszervezése és ellenőrzése, 

 az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, 

illetve a szülői szervezettel (közösséggel) való együttműködés, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

 nemzetiségi hagyományok ápolásának támogatása, 

 költségvetés tervezése, 

 az igazgatótanács vezetése,  

 az intézményi igazgatási munka szervezése,  

 kapcsolattartás az intézményegység-vezetőkkel.   

 

 Közvetlenül irányítja: az igazgatóhelyetteseket és intézményegység – vezetőket, az iskolatitkár 

munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül hozzá fordulhat. 
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A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az igazgató feladata. Az intézmény 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse közvetlen munkakapcsolatban áll a Gyermekjóléti Szolgálat 

illetékes munkatársaival, intézkedést azonban az igazgató útján kezdeményezhet. Napi, operatív 

kérdésekben az igazgatóhelyettesekkel működik együtt. 

 

Művészetoktatási intézményegység-vezető 

 

Közvetlenül irányítja: 

 átruházott hatáskörben irányítja az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és 

igazgatási munkáját, 

 szakmai fórumokon képviseli az intézményt, 

 szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, 

 elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét, az iskola igazgatójával 

egyeztetve a dolgozók munkaköri feladatait, órarendjét, 

 előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat 

(meghallgatásokat), a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, 

továbbá az osztályozó- és javítóvizsgákat,  

 a munkaközösség-vezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az 

oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait, 

 engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz, 

 javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének 

meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy 

követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének 

engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony 

megszüntetésére, 

 közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás 

lebonyolítása során jelentkező feladatokban, 

 közvetlen szakmai kapcsolatot tart az igazgatóhelyettesekkel az igazgatási feladatok 

végrehajtásában, s a munkarendhez kapcsolódó feladatokban, 

 

Felelős: 

 az alapfokú művészetoktatás szakmai munkájáért, 

 az alapfokú művészetoktatás munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, 

végrehajtatásáért, 

 az alapfokú művészetoktatás területéről készített beszámolók, jelentések, tanügyi 

nyilvántartások, adatszolgáltatás, térítési díj nyilvántartás elkészítéséért, vezetéséért, 

 az alapfokú művészetoktatás területén a beiskolázásért, a felvételi és a tanulmányok alatti 

vizsgák szervezéséért, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések 

jogszerűségéért, 

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a 

továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 

 

Általános intézményvezető-helyettes feladata, felelőssége 

 

Az általános iskolai intézményegységben tanügyigazgatási feladatokat ellátó vezető az 

intézményvezető igazgató általános helyettese, aki távollétében helyettesíti az intézményvezetőt. 

Feladata ebben a jogkörében a kizárólagos jogkörök kivételével az intézmény működésével 

összefüggő feladatok ellátása.  
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2.1.3 Az Igazgatótanács létrehozása, működésének szabályai 

Az Igazgatótanács (továbbiakban IT) létszáma: 6 fő 

Az igazgatótanácsi tagság személyhez, illetve beosztáshoz kötött jog, azt átruházni nem lehet. 

Tagjai: 

 az intézmény igazgatója,  

 az intézményegység-vezetők,  

 3 fő választott pedagógus, akiket az intézményegységek külön – külön választanak meg. 

Az igazgatótanácsot az intézményvezető igazgató vezeti. 

 

Az Igazgatótanácsi tagság létesítése 

Az igazgatótanácsi tagság a mindenkori intézményegység-vezetőt illeti meg. 

Az Igazgatótanács többi tagját az intézményegység-vezetőkön kívül a nevelőtestületek titkos 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. Nevelőtestület akkor határozatképes, ha 

tagjainak 2/3-a jelen van. Az Igazgatótanácsi tagságra történő jelölés joga az intézményegység 

nevelőtestületét illeti meg. A jelölés nyílt, a szavazás titkos.  

 

 A tagság megszűnik:  

 a vezetői megbízás lejártával, 

 a tagságról való lemondással, 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. 

 

A lemondás írásban, az Igazgatótanács vezetőjének történt átadással, illetve a  választott tagok 

visszahívása a nevelőtestület  50 %-a + 1 fő javaslata alapján történik. 

 

Igazgatótanács működése, hatásköre 

 

Az Igazgatótanács évente legalább 3 alkalommal ülésezik előzetes ütemterv alapján. Rendkívüli 

ülést a többcélú intézmény igazgatója vagy a tagok kétharmada kezdeményezhet az okok 

megjelölésével.  

Az IT akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. 

Az intézményegység-vezetői megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, a fegyelmi döntéshez, az 

igazgatótanácsi tagok kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A 

döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt.  

Az IT tagjainak feladata az intézményegység alkalmazotti közösségeiket tájékoztatni az IT 

napirendjéről, előterjesztéseiről, állásfoglalásairól, döntéseiről. Minden olyan esetben, amikor 

jogszabály vagy az IT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van.  

Az IT feladata az intézményi alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az 

értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesztést 

előzetesen véleményezi. Állásfoglalását ismertetni kell.  

Az IT készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó 

kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában, amelyet az előkészítő bizottság 

végez.  

Napirendi javaslatot az intézmény valamennyi közalkalmazottja tehet. Az előterjesztők köre 

kiegészül a javaslattevővel.  

Az IT üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Igazgatótanács személyi döntéseket érintő ügyekben 

valamint saját hatáskörében zárt üléseket rendelhet el. 
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Az Igazgatótanács javaslattevő jogot gyakorol: 

 

 az intézményegység-vezetői pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről, 

 az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról, 

 az intézményegység-vezetővel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, 

 az intézményegységek feladatainak összehangolásáról, 

 

Az Igazgatótanács véleményezi: 

 

 a kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatokat 

 minden olyan kérdést, melyről az igazgató véleményt kér. 

 

Tanácskozási joggal, esetenkénti meghívás alapján részt vesz az igazgatótanácsi ülésen: 

 

 KAT elnök,  

 a szakmai munkaközösségek vezetői, 

 a diákönkormányzat segítője, 

 a reprezentatív szakszervezet vezetője. 
 

Az egyes intézményegységek a jogszabályban meghatározott feladataikat szakmai önállóságukat 

megtartva, egymással együttműködve látják el. A feladatok összehangolásának egyik színtere a 

rendszeresen összehívott Igazgatótanács értekezlete. Az intézmény igazgatója a szervezeti rendnek 

megfelelően irányítja, integrálja az egységek munkáját. 

 

A szervezeti egység vezetője az igazgatót írásban tájékoztatni köteles minden olyan alkalommal, 

amikor az intézmény egészét érintő témában tart megbeszélést 

 költségvetési, személyi kérdések kerülnek szóba, 

 rendkívüli esemény történik, 

 káresemény következett be, vagy azonnali, megelőző intézkedés szükséges. 

 

2.1.4 Kiadmányozás rendje  

Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Ezért külső szervhez 

vagy személyhez küldendő iratot az intézmény nevében kiadmányként csak az igazgató, vagy 

annak kiadmányozási joggal rendelkező általános helyettese írhat alá, a kiadmányozó, illetve a 

felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 

Az általános iskolai intézményegységben kiadmányozási joga – a vezetők távollétében – az általános 

igazgató-helyettesnek van. 

 

Az intézményegységek vezetői kiadmányozási joggal rendelkeznek az intézményegységben 

keletkezett és azt érintő iratok és dokumentumok esetében. 

Az intézményegységeknél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú másolatot is kiadni. 

 

A kiadmányozáshoz használt intézményi bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről a székhelyen, 

az intézményegységekben használt bélyegzőkről az intézményegységben nyilvántartást kell vezetni. 

 



 13 

2.1.5 A vezetők helyettesítésének rendje, a helyettesítők hatásköre 

A többcélú közoktatási intézmény képviseletére az intézmény egészét érintő ügyekben az 

intézmény vezetője, az igazgató, illetve távollétében annak általános helyettese jogosult. Ettől 

eltérni jelen szabályzatban a helyettesítés rendjében meghatározottak szerint lehet.  

A szervezeti egységek az intézményegység működése által meghatározott körben az 

intézményegység képviselőjeként járhatnak el, azonban minden esetben beszámolási 

kötelezettséggel tartoznak az igazgatónak. 

 

Az igazgatót akadályoztatása esetén, valamint távollétében – a kizárólagos jogkörébe utalt ügyek 

kivételével ─ teljes jogkörrel és hatáskörben általános helyettese helyettesíti. Az igazgató tartós 

távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek 

minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

Az igazgató és általános helyettesének egyidejű akadályoztatásuk esetén a teljes jogkörrel 

felruházott vezető megbízásáról az igazgató dönt. 

Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az intézmény 

működését biztosító, azonnali döntést igénylő ügyekben a nevelési igazgatóhelyettes köteles eljárni. 

 

Az intézményegység-vezetők tartós távollétük esetén helyettesítésükről az igazgató dönt az 

intézményegység helyettesítési rendjében foglalt szabályok alapján. A helyettesítők hatásköre 

kiterjed a mindennapos, az intézményegység működésével összefüggő, azonnali döntést igénylő 

ügyek vitelére.  

2.1.6 Az intézményvezető és általános helyettesének az intézményben való tartózkodásának 

rendje 

 

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban 

az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi 

foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük 8 és 16.00 óra 

között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el 

 

 

A székhelyen a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó vezető után az általános iskolai intézményegységben a tanórán kívüli foglalkozást tartó 

ügyeletes pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükséges intézkedések megtételére.  Hatásköre kizárólag az intézmény napi működésének 

zavartalan biztosítására terjed ki.  

Az intézményegység-vezetők intézményben való tartózkodását és a helyettesítésük rendjét az 

intézményegységekre vonatkozó szabályok tartalmazzák. 
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Az Intézmény szervezeti ábrája 

 
IGAZGATÓ 

IGAZGATÓ-TANÁCS 

( 6 tagú) 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

INTÉZMÉNYEGYSÉG 

igazgató 

 

ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁS 

INTÉZMÉNYEGYSÉG 

Intézményegység-vezető 

 

  Fúvós-vegyes 

munkaközösség 

Vonós-vegyes 

munkaközösség 

Nevelési 

Igazgató-helyettes 
(az igazgató általános 

helyettese) 

Tanügyigazgatási 

Igazgató-helyettes 

Reál munkaközösség 

Humán 

munkaközösség 

Természettudományo

s munkaközösség 

Nyelvi 

munkaközösség 

 

Alsós, 

munkaközösség 
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2.2 Az intézmény döntéshozatali fórumai, a döntések szintjei 

2.2.1 A közös igazgatású intézmény nevelőtestületeinek hatásköre 

 

Az intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, egységes pedagógiai programot, 

egységes nevelési programot, illetve házirendet, kell készíteni. 

 

A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján a különböző 

tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket 

összehangolják. 

 

 

Valamennyi intézményegység nevelőtestületét egységesen megillető jogosítványok: 

 az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása, 

 az intézmény házirendjének elfogadása, módosítása, 

 az intézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a pedagógiai / nevelési program valamint a szervezeti és működési szabályzat 

fenntartói jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset 

benyújtásáról, 

 az igazgatói és intézményegység-vezetői megbízással összefüggő, a jogszabályban 

előírt véleményezési jogkör. 

 

Azokban az ügyekben, amelyek 

a) csak egy - intézményegység feladatát ellátó - intézményegységet érintenek, az 

intézményegységben, 

b) több intézményegységet érintenek, valamennyi érdekelt intézményegységben 

foglalkoztatott, az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű 

alkalmazottja, és az intézmény vezetőjéből álló nevelőtestület jár el. 

 

2.2.2 A nevelőtestület 

 

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

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört 

betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai 

szakellátást végző felsőfokú iskolai végzettségű közalkalmazottja. 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
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A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 

 a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése és elfogadása, 

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

elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 iskolai intézményegységeiben a tanulók magasabb évfolyamba lépésének 

megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 

 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

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

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

 ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,  

 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 az igazgatóhelyettesek és intézményegység - vezetők megbízása,  

 a megbízás visszavonása előtt. 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hoz létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházza a szakmai munkaközösségre, az intézményen belüli érdekképviseleti 

szervekre vagy a diákönkormányzatra.   

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által 

meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a 

pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál.   

 

2.3 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

szakalkalmazotti értekezlet  

 

Az intézmény pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a 

munkaterv szerint ütemezett szakalkalmazotti értekezleteken, és a rendkívüli szakalkalmazotti 

értekezleteken valósul meg.  

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás alapvetően az intézményegység-vezetők 

személyes konzultációi során valósul meg. 

Formái: 

 operatív megbeszélések, 

 információk közvetítése e-mailen, telefonon. 
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2.3.1 A szakalkalmazotti értekezlet összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási 

szabályok 

A tanév során tervezett szakalkalmazotti értekezletek időpontját az iskola éves munkaterve 

tartalmazza. A szakalkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató rendeli el, szervezéséért, 

levezetéséért, a jegyzőkönyv vezetéséért az általános pedagógiai igazgatóhelyettes felel. 

Szakalkalmazotti értekezletet kell tartani: 

 

 a pedagógiai program és módosításának elfogadására,  

 a szervezeti és működési szabályzat, az intézményi minőségirányítási program 

elfogadására és módosítására, 

 a tanévnyitás előkészítésére,  

 tanévzáró értekezlet a tanév pedagógiai munkájának értékelésére, 

 a házirend elfogadására, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített, vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítására, 

 valamennyi, a szakalkalmazotti döntési, véleményezési jogkörébe tartozó – át nem 

ruházott – ügyben. 

 

Az éves munkatervjavaslatot a munkaközösségek megtárgyalják, írásban adják le az 

igazgatóhelyettesek/intézményegység-vezetők felé minden év szeptember 15-ig.  

2.3.2 Rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet  

Az intézmény egészét érintő problémáinak megoldására hívható össze, amennyiben a 

nevelőtestület tagjainak 2/3-a, vagy az intézmény igazgatója vagy vezetősége 

(Igazgatótanács) szükségesnek látja. 

A szakalkalmazotti értekezletén jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, mely iskolatitkári 

feladat. 

A szakalkalmazotti értekezlet határozatképessége: 

 a döntési jogkörébe tartozó ügyek, valamint az intézményvezetői megbízással 

kapcsolatos értekezlet esetén a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusok 

2/3-ának, 

 véleményezési jogkörbe tartozó ügyek esetében 50%-ának jelenléte szükséges. 

 

Azokban az ügyekben azonban, amelyek kizárólag az 1-4., és 5-8. évfolyamon, illetőleg az 

alapfokú művészetoktatás évfolyamain tanító pedagógusokat, tanulókat érintik külön kell 

értekezletet tartani. 

Érvényes a szakalkalmazotti értekezlet határozata akkor, ha azt a jelenlevők legalább 50%-a + 

1 fő elfogadja. 

2.4 A belső ellenőrzés feladata  

A belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 

rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött 

szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
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A vezetői ellenőrzés folyamatos végzése az intézmény valamennyi intézményegység-

vezetőjének az intézményegységben feladata.  

Eszközei: 

 a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, utasításokkal, rendelkezésekkel 

kapcsolatos munkák végrehajtásának rendszeres ellenőrzése, ezek elemzése, a 

vezetése alá tartozók beszámoltatása a végzett munkáról, 

 szükség esetén vizsgálat megindítása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályait az intézményegységek önállóan 

szabályozzák. 

 

3. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

3.1 Szervezeti felépítése 

Az Általános Iskolát az igazgató vezeti, munkájában két igazgatóhelyettes segíti. 

3.1.1  Nevelési igazgatóhelyettes  

Szükség esetén ellátja az igazgató helyettesítését az általános iskolai intézményegységben. 

Feladata a kizárólagos jogkörök kivételével az intézmény működésével összefüggő alábbi 

feladatok ellátása.  

 

Közvetlenül irányítja 

 az 1-4. évfolyamon az intézmény pedagógiai programjában meghatározott pedagógiai 

tevékenységet, a nevelőtestületi értekezletek szervezését, irányítását 

 szabadidős tevékenységet (1-4.évf.) 

 folyamatos kapcsolatot tart a pedagógiai, a művészeti és a szakszolgálati 

intézményegység-vezetővel, 

 ellátja a B épülethez tartozó feladatok operatív irányítását, 

 szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, 

 kapcsolatot tart a település óvodavezetőivel a beiskolázással összefüggő szakmai 

munkában, és erről tájékoztatja az igazgatót, 

 közvetlenül irányítja az intézményi adatszolgáltatás tekintetében az iskolatitkárt, 

amelyről az igazgatót rendszeresen tájékoztatja. 

Felelős: 

 az 1-8. évfolyamon folyó pedagógiai, szakmai munkáért, 

 a szervezett foglalkozásokért;  

 az igazgató irányítása szerint a tantárgyfelosztás alapján az órarend elkészíttetéséért, 

 a tanulóbalesetek megelőzéséért, óvó, védő intézkedések betartásáért, betartatásáért, 

 átruházott hatáskörben a rendkívüli események esetén tett intézkedésekért, 

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésért, az iskolaorvossal, 

a védőnővel való együttműködésért, 
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 az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, 

 szertárfejlesztési és eszközbővítési tervek elkészíttetéséért, 

 az együttműködésért a napi operatív tevékenységek ellátásában és a 

feladatellátáshoz, szervezéshez szükséges információáramlás biztosításában a B 

épületben, 

 az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, 

koordinálásáért az alsó tagozatban. 

 

Képviseli az általános iskolát 

 esetenként, az igazgató felhatalmazása alapján a szülői szervezet, az iskolaszék, a 

diákönkormányzat ülésein, egyéb, az igazgató által meghatározott fórumokon. 

3.1.2 Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes 

Ellátja az igazgató helyettesítését az általános iskolai intézményegységben. 

Közvetlenül irányítja:  

 az 5-8. évfolyamon az intézmény pedagógiai programjában meghatározott 

pedagógiai tevékenységet, a nevelőtestületi értekezletek szervezését, irányítását,  

 az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet,  

 az intézményi hagyományok őrzésével kapcsolatos feladatokat átruházott jogkörben, 

a szervezést, koordinálást a felső tagozatban, 

 szabadidős tevékenységet (5-8. évf.), 

 a diákigazolványokkal kapcsolatos jogszabályok által meghatározott feladatok 

felügyeletét, amelyekről az igazgatót rendszeresen tájékoztatja, 

 folyamatos kapcsolatot tart a pedagógiai, a művészeti és a szakszolgálati 

intézményegység-vezetővel, 

 közvetlenül irányítja az intézményi adatszolgáltatás tekintetében az iskolatitkárt, 

amelyről az igazgatót rendszeresen tájékoztatja. 

  

 

Felelős: 

 az 1-8. évfolyamon folyó szakmai, pedagógiai, igazgatási munkáért, 

 az igazgató irányítása szerint a tantárgyfelosztás alapján az órarend elkészíttetéséért, 

 az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, 

  

 a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért, 

 a nevelési igazgatóhelyettessel együttműködve a középtávú pedagógus-

továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a 

továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 

 

Képviseli az általános iskolát 

 esetenként, az igazgató felhatalmazása alapján a szülői szervezet, az iskolaszék, a 

diákönkormányzat ülésein, egyéb, az igazgató által meghatározott fórumokon. 
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3.1.3 A munkaközösség-vezető  

A szakmai munkaközösségek vezetőjét az iskola igazgatója 5 tanévre bízza meg a szakmai 

munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. 

 

 

A munkaközösség-vezető feladata: 

 összeállítja a munkaközösség munkatervét, 

 a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, 

eredményeik rögzítése,  

 az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között, 

 félévi gyakorisággal írásban beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség 

tevékenységéről (félévi, év végi beszámoló) 

 a munkaközösség döntése alapján a továbbképzési terv véleményezése, és a 

tanulmányi versenyek programjának elkészítése, 

 ellenőrzi a tantárgyak, nevelési területek eredményességét az éves munkaterv 

alapján, 

 javaslatot tesz a  továbbfejlesztésére, 

 segíti az iskolavezetést a tanulók neveltségi és tudásszintjének mérésében, 

ellenőrzésében, 

 javaslatot tesz tanórán kívüli foglalkozások programjaira, 

 kapcsolatot tart a munkaközösségek között, 

 gondoskodik a pályakezdő, valamint az új kollégák beilleszkedéséről, szakmai 

szokások átadásáról, 

 közreműködés a koncertek, előadások, beszámolók és vizsgák előkészítésében, 

lebonyolításában és elemzésében. 

 

Kötelességei: 

 folyamatos önképzés, 

 a fent leírt feladatok maradéktalan teljesítése, 

 iskolavezetés figyelmét felhívni a hiányosságokra. 

Jogai: 

 véleményt mondani az iskola életét érintő kérdésekben, 

 szakmai ellenőrzést folytatni a munkaközösségen belül, 

 javaslatot tenni a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére,  

 utasításokat adni a munkaközösség által hozott döntések végrehajtására. 

 

 

 

3.1.4 A szakmai munkaközösségek 

Az intézményben szakmai, módszertani kérdések segítése érdekében a pedagógusok az alábbi 

szakmai munkaközösséget hozhatják létre, mely legalább 5 fő szükséges, és legfeljebb 10 

munkaközösség hozható létre. 
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 Alsós  

 Reál  

 Humán 

 Természettudományos  

 Nyelvi munkaközösség 

 Osztályfőnöki munkaközösség (2013/2014. évtől) 

 

A munkaközösségek éves munkaterv szerint dolgoznak. 

Céljuk:  

 az oktató-nevelő munka fejlesztése, összehangolása, 

 a tagok továbbképzésének segítése, 

 az adott területen a munka összehangolása, 

 a szaktanterem kialakítása és gondozása, 

 a tankönyvek kiválasztása, 

 a tanmenet összehangolása. 

 

Feladatuk: 

 véleményezni a szaktanárok tanmeneteit, 

 a felmérések eredményeit értékelni, a felmerült problémák megoldására ütemtervet 

készíteni, 

 a kollégák – különös tekintettel a pályakezdőkre – segítése, 

 részvétel a szakmai ellenőrzésekben, óralátogatások tervezése, lebonyolítása és 

elemzése. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 

A szakmai munkaközösség dönt a működési rendjéről és munkaprogramjáról. 

A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 

 

 a szakmai munkaközösségek a munkatervükben meghatározott valamint az 

iskolavezetés által rájuk ruházott feladatokat látják el, 

 az együttműködésük alapvető formája a havi rendszerességgel szervezett kibővített 

vezetői megbeszélés,  

 ennek témáját, idejét az éves munkaterv tartalmazza,  

 az értekezlet összehívásáról a tanügyigazgatási igazgatóhelyettes/intézményegység-

vezető gondoskodik, 

 a megbeszélés tartalmáról a munkaközösség vezetője köteles a munkaközösségét 

tájékoztatni, 

 a megbeszélésekről jegyzőkönyv készül. 



 22 

3.1.5 Vezetői értekezletek 

 Vezetői megbeszélés hetente (ig., igazgatóhelyettesek) 

 Kibővített vezetői megbeszélés szükség szerint (igazgatóhelyettesek., 

munkaközösség-vezetők, DÖK, képviselő, KAT, szakszervezeti vezetők) 

 

   Nevelőtestületi értekezletek (munkaértekezlet) 

 az éves munkatervben rögzített feladatok előkészítése, végrehajtása, értékelése 

valamint az iskola életéhez kapcsolódó tájékoztatás érdekében a tanév elején kijelölt 

napon általában heti havi, illetve szükség szerinti rendszerességgel az igazgató 

illetve helyettesei munkaértekezletet hívhatnak össze,  

 a munkaértekezleten hozott határozatokról a hiányzó nevelőnek utólag tájékozódnia 

kell, az elfogadott határozatok rá vonatkozóan is érvényesek. 

 

3.1.6 Mikro értekezlet/team megbeszélés 

 az osztályközösség tanulmányi munkájának, neveltségi szintjének elemzése, 

értékelésére hívható össze az osztályfőnökök vezetésével, az osztályban tanító 

pedagógusok kötelező részvételével,  

 az évfolyamszintű feladatok megoldására is összehívható a mikro értekezlet, 

 az intézmény életével összefüggő, kisebb csoport munkájához, feladatellátásának 

megszervezéséhez bármikor összehívható, 

 kezdeményezheti az alkalmazotti közösség bármely tagja. 

 

3.1.7 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

igazgató bízza meg.  

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai 

munkaközösségekre tartósan nem, csak alkalomszerűen ruház át jogkört. Ebben az esetben 

az átruházott jogkörben történt intézkedésekről a szakmai munkaközösség vezetője a 

nevelőtestület soron következő értekezletén tájékoztatja a nevelőtestületet. 

 

3.1.8 Tanulók közösségei 

Az osztályközösség 

 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Díjazásuk a törvényi 

szabályozásnak megfelelően történik. 

Az osztályközösség tagjaiból egyes feladatok vagy megbízatások ellátására felelőst, illetve 

képviselőt választhat. 

4. osztálytól 2 fő választott képviselőt küldhet az iskola diákönkormányzatába. 
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A diák-önkormányzat 

 

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület 

véleményét, illetőleg szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását a 

diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri. 

A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének beszerzéséről 

az igazgató gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával. 

 

Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a 

diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 

képviselőjét a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni. 

Az intézményi tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár 

támogatásával – az igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő ügyekben az illetékes 

igazgatóhelyetteshez fordulhat. 

A diákönkormányzat részére az intézmény helyiséget biztosít. Az intézmény más 

helyiségeinek használatához előzetes engedély szükséges. A diákönkormányzat használhatja 

az intézménytitkári szobában levő telefont, faxot és fénymásolót. 

 

A DÖK patronáló tanár közvetlen kapcsolatot tart az iskola igazgatójával. 

 rendszeresen tájékoztatja a felmerülő problémákról, 

 évente 2 alkalommal írásban is beszámol a végzett tevékenységről. 

 

Az intézményi sportkör 

 

Az intézmény a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök és a 

tánc oktatás működésének támogatásával biztosítja.  

Az iskolai sportkör működéséhez szükséges óraszámokat a fenntartó biztosítja. 

Az iskolai sportkör szakmai programja az intézmény munkatervének részét képezi. 

 

Az intézmény igazgatója és a sportköri vezetők félévente értékelik a mindennapi testedzés és 

sportolás megvalósulásainak feltételeit, a tanulók részvételét, és közösen állapodnak meg a 

teendőkben. Az intézmény és a sportköri vezetők kapcsolata a mindennapi munkában 

folyamatos. 

3.1.9 Szülői szervezetek (közösségek) 

Szülői Munkaközösség 

 

 az iskola alapdokumentumainak elfogadásával kapcsolatban, 

 az igazgatói pályázatra érkezett programok tekintetében, 

 a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal 

részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

Döntési joga van:  

 saját működési rendje elfogadásával, 

 munkaterve meghatározásával, 

 tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatban. 
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3.2 A működés rendje 

3.2.1 Általános működési szabályok 

 

Az intézmény a székhelyen („A” és „B” épület) szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6
00

-21
00

 

óráig tart nyitva. 19
00

 óra után, 21
00

 óráig a tornaterem bérleti szerződéséhez kötődő 

igénybevevők tartózkodnak a kijelölt helyeken. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, 

valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató egyeztet a működtetővel. 

A reggeli ügyelet 6
45

 órakor kezdődik és 8
00

 óráig tart mindkét épületben. 

A tanítás kezdete az általános iskolában 8
00

. A tanítási óra 45 perces. Rendkívüli indokolt 

esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A szünetek idejét, valamint a 

tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. 

A nevelő-oktató munka pedagógusok vezetésével, a heti órarend alapján a kijelölt 

tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelező óráinak megtartása 

után 14
00

 és 17
00

 óra között szervezhetők. 

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

kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási 

szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. A szorgalmi idő előkészítése 

augusztus 20-tól kezdődik és augusztus 31-ig tart. Ebben az időszakban kell megszervezni a 

javító vizsgákat. 

 

3.2.2 Pedagógusok munkarendje 

 

 A pedagógus napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény tanórarendjének függvényében. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézményvezetőség 

tagjai a fenti alapelv betartása mellett – javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 

kérések figyelembevételére. 

 A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási órák és foglalkozások előtt a munkahelyén 

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

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradás, annak okát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 6
30

-ig telefonon köteles 

jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi 

vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteseknek eljuttatni, vagy az 

őt helyettesítő pedagógushoz a tanórákhoz kapcsolódó anyagot eljuttatni, hogy 

akadályoztatás esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. 

 Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb 

a tanóra (foglalkozás) elhagyására a tanmenettel eltérő tartalmú tanóra megtartására. 

A tanórák elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezheti. 

 Az igazgatói engedélyezést a pedagógusnak az igazgatóhelyettesekkel is egyeztetni 

kell. 
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 A tantervi anyagban lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakszerűen helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust 

legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízzák meg, úgy köteles szakórát 

tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. A nevelőtestület által készített 

helyettesítési rendnek megfelelően a helyettesek kötelesek az iskolában tartózkodni. 

 A pedagógus számára – a kötelező óraszámon felüli – nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettesek, az intézményegység-vezető és a 

munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 A kötelező órán túli feladatok ellátásáért túlmunka és pénzbeli térítés jár, az aktuális 

jogszabályoknak megfelelően. 

 A megbízások alapelvei: rátermettség, a szaktudás, az egyenlő terhelés szem előtt 

tartása. 

3.2.3 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 

A tanórán kívüli foglalkozások célja: 

 Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, 

szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

 Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek: 

szakkörök, DÖK, énekkar, diáksportkör, felzárkóztatás, tanulmányi, szakmai és 

sportversenyek, ifjúsági, kulturális rendezvények, tanfolyamok, tehetségfejlesztő 

foglalkozások, továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában rögzítenie kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél az intézmény törekszik a 

művészeti nevelésben résztvevő gyermekek szempontjait is figyelembe venni. 

 

 

3.2.4 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell 

szervezni. Az ünnepség időpontját, illetve a szervezésért felelős személyt az intézményi 

munkaterv tartalmazza. 

 

 Az intézmény hagyományai: 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

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

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 
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kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, 

valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

 szüreti felvonulás, megemlékezés az aradi vértanúkról, nemzeti ünnep (október 23.), 

nemzetiségi nap – Márton-nap, Mikulás ünnepségek, karácsonyi ünnepségek, 

farsangi rendezvények, nemzeti ünnep (március 15.), Hunyadi-nap, Föld napja, 

Anyák napja, Nemzetközi gyermeknap, sportnap, ballagás a Nemzeti Összetartozás 

napja, (június 4.) 

 Az iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények: tanulmányi versenyek, 

magyar nyelv hete, diákolimpiai versenyek, kulturális bemutatók, táncbemutatók stb. 

 

A hagyományápolás külsőségei 

 Az intézményi zászlók: nemzeti színű zászló, Solymár zászlója és az Európai Unió 

zászlója, az iskola saját zászlója 

 Az intézmény címere 

 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányok: sötét szoknya (nadrág), fehér 

blúz, fiúk: sötét nadrág, fehér ing.  

 Az iskola hagyományos sportfelszerelése. Lányok: sötét nadrág, fehér póló, csere 

zokni, váltott tornacipő.  

 Fiúk: sötét nadrág, fehér trikó, csere zokni, váltott tornacipő.  

 

3.2.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 

Az igazgató az ellenőrzések éves rendjét a tanév elején meghatározza és nyilvánossá teszi. 

Meghatározza az ellenőrzések célját, eszközét, módszerét, felelőseit, időpontját, a kapott 

információk felhasználásának módját. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.  

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség, az iskolaszék és a szülői 

szervezet (közösség). 

A pedagógiai nevelő és oktatómunka belső ellenőrzésének feladatai: 

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

Alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola Pedagógiai Programja szerint előírt) 

működését. 

 segítse az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát. 

 az iskolavezetés az igazgató számára megfelelő mennyiségű információt 

szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről. 

 szolgáltasson megfelelő számadatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező 

(választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az igazgató, 
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 az igazgatóhelyettesek  

 a munkaközösség-vezetők, 

 a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint, 

 

Az igazgató az általa szükségesnek tartott esetben jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

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

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

 a tanítási óra felépítése és szervezése, 

 a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

tanítási órán, 

 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

 

A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola vezetősége határozza meg. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi az igazgatóhelyettesek és intézményegységek munkáját. Ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás. 

 a tervezett beszámoltatások témáját és kiemelt szempontjait az iskolavezetés 

munkaprogramjában rögzíti, és meghatározza annak formáját (írásbeli, szóbeli), 

 az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket egyrészt az ellenőrzési terv 

alapján, esetleg szükség szerint: tanórák, foglalkozások ellenőrzése, másrészt 

folyamatosan végzik: pontos adminisztráció, munkafegyelem, ügyeleti munka a 

munkaközösség vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a 

szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el, tapasztalataikról folyamatosan 

tájékoztatják az illetékes felettesüket, 

 a folyamatba épített ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatóhelyettesek a heti 

megbeszélésen szóban adnak tájékoztatást, 

 az iskolavezetés legalább évente kétszer tájékoztató jellegű beszámolót kér a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

 írásos dokumentumok vizsgálata, 

 tanulói munkák vizsgálata. 
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Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amellyel 

kapcsolatban az érintett pedagógus észrevételt tehet. 

Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek 

értékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik 

az intézmény vezetésénél. 

3.2.6 Szülői szervezetekkel való kapcsolattartás rendje  

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

alábbiak szerint tájékoztatjuk: 

 a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, 

 az iskola honlapján (www.solymarialtalanos.hu),  

 szülői levél. 

Az osztályfőnökök:  

 az osztályszülői értekezleten, 

 ellenőrző könyv vagy tájékoztató füzet útján tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadóórái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

Egy tanévben legalább 3 szülői értekezletet kell tartani, de szükség esetén több is 

összehívható. 

A nevelői fogadóórák időpontját az éves munkaterv elfogadása után az osztályfőnökök 

tudatják a szülőkkel, ill. az iskola honlapján is nyilvánossá válik. 

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 

iskolaszékhez fordulhatnak. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról (SZMSZ), illetve Házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 

igazgatóhelyetteseitől az iskolai fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

 

Az iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. A dokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél található meg: 

 az iskola honlapján, 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

http://www.solymarialtalanos.hu/
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 az iskola nevelői szobájában (mindkét épületben), 

 az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, valamint az intézményegység – 

vezetőknél, 

 

A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola honlapján, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél, valamint az intézményegység – vezetőknél, 

 az osztályfőnököknél, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 a fenntartónál, 

 az iskola irattárában. 

A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

3.2.7 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolát a fenntartóval, a Német Kisebbségi Önkormányzattal, az Apáczai Csere János 

Művelődési Házzal, az egyházakkal való kapcsolattartásban az igazgató képviseli. 

Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső 

szervekkel. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az igazgató feladata. Az 

intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse közvetlen munkakapcsolatban áll a 

Gyermekjóléti Szolgálat illetékes munkatársaival, intézkedést azonban az igazgató útján 

kezdeményezhet. Napi, operatív kérdésekben az igazgatóhelyettessel működik együtt. 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az általános 

igazgatóhelyettes feladata, magasabb vezetői szintű tárgyalásokban az igazgató képviseli az 

iskolát. 

3.2.8 Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 

 

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

 

A tankönyvrendelés előkészítésében az igazgató által kijelölt tankönyvfelelős saját 

hatáskörben intézkedik arról, hogy a jóváhagyott tankönyvjegyzék, az igazgató által 

engedélyezett példányszámban álljon rendelkezésre a szakmai munkaközösségeknek, illetőleg 

a pedagógusoknak. 

 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tankönyvjegyzéket a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat is megismerje. 

 

A tankönyvrendelést a pedagógusok tankönyvválasztását követően lehet összeállítani. A 

pedagógus az intézmény helyi tantervének előírásai és a szakmai munkaközösség 

véleményének figyelembevételével választja ki az általa alkalmazni kívánt tankönyvet, majd 

egyeztet az osztályába tartozó tanulók szülői közösségével. 
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A tankönyvrendelés elkészítéséhez az igazgató a szakmailag egyeztetett tervezetről szerzi be 

az SZMK véleményét. Észrevétel esetén a szakmai munkaközösség bevonásával érdemi 

tárgyalásokat folytatnak, s csak ezt követően történik a tankönyvrendelés, véglegesítése. 

 

A tankönyvrendelés elkészítésében közreműködőknek figyelemmel kell lenniük a jogszabályi 

határidők megtartására, ezért az ütemezés szerinti feladatokat határidőben el kell végezni. 

 

 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje: 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének felelősét az igazgató bízza meg. 

 

Feladatai: 

 

 a tankönyvek és segédkönyvek megrendelése megfelelő számban  

 folyamatos kapcsolattartás a terjesztővel és a szülőkkel, 

 kódszámok kikeresése a KIR lista alapján, 

 tankönyvlista osztályonkénti összeállítása, kódszámok alapján, 

 a tankönyvcsomag összegének kiszámolása, 

 a szülők tájékoztatása az átvétel időpontjáról, 

 a szükséges nyomtatványok kiosztása, 

 a tanulói tankönyvcsomagok összeállítása, csomagolása, 

 a könyvek eladása, 

 a hiányzó könyvek pótlása és azok elszámolása, 

 tankönyv támogatási kérelmek lefűzése, 

 tankönyvtámogatásban részesültek határozatainak nyilvántartása, 

 nyomon követés, felszólítás hiánypótlásra. 

3.2.9 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A 3-18 éves gyermekek/tanulók megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében 

szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) 

pont] a nevelési-oktatási intézmény az alábbiak szerint gondoskodik: 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet 

fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.  

 

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az intézmény igazgatójával 

egyeztetett rend szerint végzi, melyről az érintett szülőket az iskola tájékoztatni köteles. 

 

A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-

egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, pályaválasztási 

tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az igazgatóval együttműködve végzi. 

 

Az iskolafogászati alapellátás (a továbbiakban: iskolafogászat) preventív és terápiás 

gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. 
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Az iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás valamennyi nevelési-oktatási intézmény 

tanulóira kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást 

működtető feladata, megszervezéséért az igazgató a felelős. 

 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval a települési önkormányzat hivatala köt 

szerződést. Az igazgató biztosítja az egészségügyi (orvos-védőnői) munka feltételeit, 

gondoskodik a szükséges felügyeletről/kísérésről és szükség szerint a tanulók vizsgálatra való 

előkésztéséről és tartja a közvetlen kapcsolatot az egészségügyi ellátást biztosító 

szolgáltatóval. 

 

Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, körzeti védőnői, gyermekjóléti 

szolgálatok valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetei a 

tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges 

adatokról egymást tájékoztatják, a nevelési oktatási intézmény szükség esetén koordináló 

feladatokat is elláthat. 

 

Az intézmény tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen, egy 

alkalommal belgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálaton vesznek részt nevelői felügyelet 

mellett.  

Az orvosi szobában hétfő, szerda, péntek, 9
00

-15
00

 óráig rendszeres ügyeletet tart az iskola 

védőnője. 

Tanévenként meghatározott időpontban, iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. 

Az iskolaorvos általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatja az intézményvezetést. 

Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az intézmény lehetőségei 

függvényében megvalósítja. 

 

Iskolánkban évente 1 alkalommal orvosi szűrés után tesznek javaslatot az érintett tanulók 

szüleinek a gyógytestnevelés esetleges szükségességére. 

Az osztályfőnökök gyermekvédelmi feladataik ellátása során figyelemmel kísérik az 

egészségügyileg veszélyeztetett gyermekeket, és fokozottan ügyelnek rendszeres orvosi 

ellenőrzésükre. 

3.2.10 A jutalmazás elvei 

 

 A jutalom mindenkor kiváló munkát, valódi többletteljesítményt tükrözzön. 

 A mérhető, összehasonlítható tevékenységet mindenki esetében egységesen kell 

mérni. 

 A tanulmányi sikerek figyelembevételénél törekedni kell a szakok közti 

egyenlőtlenségek csökkentésére, kompenzációs szempontok érvényesítésével. Ezért 

fontos a pedagógiailag hozzáadott érték vizsgálata. 

 A jutalmazás szempontjai a dolgozók számára legyenek előre ismertek, pontosan 

megfogalmazottak, egyértelműek és nyilvánosak. 

 

A jutalmazás szempontjai: 

Az ösztönző rendszer elemei a szóbeli, írásbeli elismerés, a kitüntetés és a tárgyi, anyagi 

jutalmazás. Ezek anyagi fedezetét a minőségi munkavégzésre felhasználható kereset-
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kiegészítés normatívája, ill. a fenntartó által az intézmény számára biztosított jutalmazási 

keret adja. 

 Színvonalas szakmai munka ellátása; 

 Ez oktató-nevelő munkánk legfontosabb része. Nagyon fontos a színvonalas 

óravezetés, a fegyelem fenntartása és következetes betartatása, széles módszertani 

kultúra alkalmazása, bemutató órák tartása. Országos mérésekre való színvonalas 

felkészítés. A szülőkkel való kapcsolattartás, az osztályban tanító kollégákkal való jó 

együttműködés a gyerekek érdekében. A szakmai munka része a pontos órakezdés, 

és az ügyeleti feladatok gondos ellátása;  

 Tanügyi dokumentumok naprakész, precíz vezetése; 

 Osztályfőnöki teendők végzése; 

 Közösségfejlesztés, szülőkkel való kapcsolattartás, tanórán kívüli programok, 

osztályprogramok szervezése. Az osztállyal kapcsolatos adminisztráció pontos 

elvégzése; 

 Iskolai célok megvalósítása; 

 Iskolai szabályzatok elkészítésében való aktív közreműködés. Az iskola hírnevének 

öregbítése különböző programokon, publikációk közzététele. A nemzeti és 

nemzetiségi hagyományok ápolása terén kifejtett színvonalas munka. Iskolai órarend 

és statisztika elkészítése; 

 Tanórán kívüli pedagógiai tevékenységek; 

 versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskolai ünnepségek, 

rendezvények megszervezése, dekoráció elkészítése. Ünnepségek hangosítása és 

egyéb iskolai megmozdulások szervezése, lebonyolítása; 

 Önképzés; 

 Innovációs készséggel rendelkezik, és a minél jobb szakmai munka érdekében 

továbbképzéseken vesz részt, ami a mindennapi munka során a gyerekek hasznára 

válik, és az általános iskolai oktatás-nevelés céljait szolgálja; 

 Részvétel a község életében: községi ünnepségek szervezésében való aktív 

közreműködés, rendezvényeken való megjelenés, ezzel az iskola képviselete. 

Főiskolások szakmai gyakorlatát vezeti, pályázat írásával támogatást nyer az 

intézménynek. Iskolai pedagógiai kísérletekben, speciális programok 

kidolgozásában vesz részt. Huzamosabb időn át végzett többletmunka. 

 1.,5. és 8. évfolyamon végzett osztályfőnöki munka. 

 Óralátogatások tapasztalatai. A tanítási óra felépítése, a pedagógiai folyamatok 

színvonala, a számonkérés, javítás, új feladatok bemutatása, a tanítási óra légköre, 

hangulata. A tanulók, tanulócsoportok munkájának értékelése, annak formái; 

 A pedagógus tanszakának, osztályának általános színvonala. A tanulók magatartása, 

motiválása, művészeti érdeklődése, a lemorzsolódás tendenciái;  

 A kiemelkedő képességű "B" tagozatos tanulókkal való foglalkozás, művészeti 

pályára való irányítás eredményessége. 
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4. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Az alapfokú művészetoktatási intézmény-egység működési rendje  

Az intézmény–egység a tanulók számára az iskola szorgalmi idejében hétfőtől péntekig 12
00

 

órától a tanítási idő végéig, de legkésőbb 21
00

 óráig tart nyitva. A tanítási óra ideje a 

hangszeres főtárgyi órák esetén 30, illetve 45 perc, a csoportos foglalkozások 45 percesek. 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre 

az igazgató ad engedélyt. 

4.1.1 A tanítási órák rendje 

A tanítás hétfőtől péntekig 12
00

 órától 20
00

 óráig tarthat. Kivételesen (pl. felnőtt tanulók 

esetében), ahol ezt a működési körülmények lehetővé teszik, az igazgató a tanítást 21
00

 óráig 

engedélyezheti. 

4.1.2 A tanítás rendje 

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek iskolájuk tanítási óráival, 

illetőleg munkaidejükkel. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó 

tanulók óráit - ha lehetséges - kapcsoljuk a kötelező tantárgyi órákhoz. Az órákat 5-15 perc 

szünet közbeiktatásával kell megtartani. Kivételes esetben - a helyi körülményektől függően - 

az intézményegység-vezető másként is rendelkezhet. 

4.1.3 A vezető intézményben való tartózkodásának rendje, helyettesítése 

A művészeti intézményegységben 12
00

 és 20
00

 között (felnőtt tanulók esetén 21
00

-ig) az éves 

Munkatervben foglaltak szerint biztosítva van a felelős vezetői jelenlét. Az intézményegység 

– vezető ebből 12
00

 és 17
00

 között tartózkodik az intézményben.  

Az intézményegységben nincs megbízott intézményegység–vezetőhelyettes. Így a vezető 

távollétében a vonós-vegyes munkaközösség vezetőre, szükség esetén egy megbízott 

pedagógusra ruházhatja át jogkörét. A vezető tartós – 14 napos – távolléte esetén a 

helyettesítő pedagógus gyakorolja az intézményegység-vezető jog-és hatáskörét.  

4.1.4 A szakmai munkaközösség-vezetője 

A szakmai munkaközösségek vezetőjét az intézmény igazgatója 5 évre bízza meg a szakmai 

munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. 

 

A kiválasztásának szempontjai: 

 Pedagógiailag felkészült, alkotó pedagógus; 

 Jó szervező; 

 Közösségi munkában együttműködő; 

 Tervező, szervező munkáját a munkaközösség tagjai elfogadják és támogatják. 
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Feladatai: 

 Közreműködés a koncertek, előadások, beszámolók és vizsgák előkészítésében, 

lebonyolításában és elemzésében; 

 Az iskolai munkaterv alapján a munkaközösség éves programjának összeállítása; 

 A végrehajtás ellenőrzése; 

 A munkaközösség döntése alapján a továbbképzési terv véleményezése, és a 

tanulmányi versenyek programjának elkészítése; 

 Folyamatos önképzés; 

 Javaslatot tesz a tantervi anyag korszerűsítésére, átrendezésére, kiegészítő 

programokra, eszközökre; 

 Kapcsolatot tart a munkaközösségek között; 

 Gondoskodik a pályakezdő, valamint az új kollégák beilleszkedéséről, szakmai 

szokások átadásáról. 

 

Jogai: 

 Véleményt mondani az iskola életét érintő kérdésekben; 

 Az intézményegység – vezetővel történt egyeztetés alapján szakmai ellenőrzést 

folytatni a munkaközösségen belül; 

 Javaslatot tenni a munkaközösségi tagok jutalmazására; 

 Irányítani a munkaközösség által hozott döntések végrehajtását. 

4.1.5 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai – pedagógiai területen 

belül 

Az alapfokú művészetoktatási intézményegységben két munkaközösség dolgozik: 

 vonós – vegyes munkaközösség, 

 fúvós – vegyes munkaközösség. 

 

A szakmai munkaközösség célja:  

 Az adott területen a munka összehangolása, 

 Az oktató-nevelő munka fejlesztése; 

 A tagok továbbképzésének segítése. 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 Véleményezni a tervezett és végzett tananyagot; 

 A beszámolók eredményeinek értékelése, a felmerülő problémák megoldására 

ütemterv készítése; 

 A kollégák – különösen a pályakezdők – segítése; 

 Részt venni a szakmai ellenőrzésekben, óralátogatások tervezése, lebonyolítása és 

elemzése; 

 A hangversenyek, bemutatók szervezése, lebonyolítása, értékelése; 

 A beszámolók, vizsgák megszervezése, lebonyolítása; 

 Kották, bibliográfiák, hangzóanyagok kiválasztása; 

 Részt venni pályázatokon, versenyeken. 
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A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka fejlesztése, korszerűsítése, 

 javaslattétel az iskola igazgatójának, az intézményegység- vezetőjének, és a 

munkaközösség-vezető személyére, 

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzésekhez, értékelésekhez. 

A szakmai munkaközösség dönt a működési rendjéről és munkaprogramjáról. 

 

A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 

 Az intézményegységben működő két szakmai munkaközösség a munkatervükben 

meghatározott valamint az igazgató, illetve az intézményegység – vezető által rájuk 

ruházott feladatokat látják el; 

 Az együttműködésük alapvető formája – az általában – havi rendszerességgel 

szervezett megbeszélés. Ennek témáját és idejét az éves munkaterv tartalmazza. 

Amennyiben a feladatok elvégzése igényli, az intézményegység – vezető, vagy a 

munkaközösség – vezetők közül 1 fő is kezdeményezheti rendkívüli megbeszélés 

összehívását; 

 Az értekezlet összehívásáról az intézményegység-vezető gondoskodik; 

 A megbeszélés tartalmáról a munkaközösség vezetője köteles a munkaközösségét 

tájékoztatni; 

 A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül. 

4.1.6 Szülői Munkaközösség 

A művészetoktatási intézményegységben a szülők nem élnek az önálló Szülői 

Munkaközösség megalakításának jogával. A Szülői Közösség ezért az intézményben működő 

Szülői Munkaközösséget bízza meg – fent nevezett – jogaik érvényesítésével és kötelességük 

teljesítésével. 

Az intézményegység hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

 Zenei Világnap; 

 Karácsonyi koncertek; 

 Farsang; 

 A Magyar Művészetoktatás Napja; 

 Tanári hangverseny; 

 Táncünnep; 

 Évzáró ünnepség és hangverseny. 

 

4.1.7 Nevelők és szülők kapcsolattartás rendje  

A szülőket az intézményegység életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményegység – vezető és a szaktanárok: 

 a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, 

 az iskola honlapján (www.solymarialtalanos.hu) tájékoztatják. 

 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

http://www.solymarialtalanos.hu/
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 év elején az órabeosztás utáni megbeszélés, 

 a félévi és év végi beszámolók, koncertek utáni szülői értekezletek, 

 egyénileg egyeztetett – tanórán kívüli időpontban történő megbeszélés.  

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, 

nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 

 

4.1.8 A külső kapcsolatok formája és módja 

Az intézményt a fenntartóval, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, az Apáczai Csere 

János Művelődési Házzal, a helyi egyházakkal való kapcsolattartásban az igazgató képviseli; 

a művészetoktatást érintő kérdésekben az intézményegység – vezető jár el. 

A művészeti szakközépiskolákkal és más alapfokú művészetoktatási intézményekkel, szakmai 

szervezetekkel a művészetoktatási intézményegység – vezető szervezi az intézményegység 

kapcsolattartását. 
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5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1 A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem 

állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 

 Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. 

 

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt a kijelölt gyülekezőhelyig kísérhetik.  

 

A tanítási órák után a gyermekeket az udvaron vagy az aulában lehet megvárni. 

 

A „B” épületben a napközis tanulók elvitele a csoport vezetőjével történt személyes 

egyeztetés után lehetséges. 

 

Az iskolai nyitvatartási időben ügyintézés miatt a titkárság fogadja az iskolával jogviszonyban 

nem álló, külső személyeket.  

 

Az iskolába érkező külső személyeknek a portán kell jelezni szándékukat. 

 

A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató 

szervektől érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az igazgató fogadja, abban 

az esetben is, ha a tárgyalást vagy a közös munkát a vezetői feladatmegosztás szerint más 

vezetővel kell elvégezni. 

 

A tanórák látogatására külső személyek részére a nyílt napok kivételével az igazgató ad 

engedélyt. Óralátogatást tanítási óra közben megkezdeni vagy tanítási óra vége előtt befejezni, 

a tanítás menetét zavarni nem szabad. 

 

Az igazgató által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. Az 

engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó 

előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettséget. 

 

5.2 Intézményi védő, óvó előírások 

A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában biztonságban és 

egészséges környezetben neveljék és oktassák. 

 

A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe 

tartoznak.  

 

A gyermek és az iskola bármely alkalmazottja a védő, óvó előírások megtartásával viheti be 

az intézményi foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.  
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5.3 A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében 

és baleset esetén 

 

Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 

meggyőződjön. 

 

Minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök balesetvédelmi oktatást tart, amelyet 

köteles dokumentálni.  

 

A tanév folyamán történő osztály- vagy tanulmányi kirándulás alkalmával külön oktatást kell 

az osztályfőnöknek tartania, az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Az 

alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulóknak a tanulmányi kirándulás, opera-, 

múzeum-, illetve színházlátogatás előtt az utazással és az egyéb baleseti forrásokkal 

kapcsolatos oktatást a szaktanár tartja meg. 

 

Az elhangzott oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a titkárságra a kirándulás előtt le kell 

adni.  

 

Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az elsősegélynyújtás, 

gondoskodni a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről, értesíteni minden érintettet, és 

felvenni a baleseti jegyzőkönyvet, melyet az iskola titkárságán a munkavédelmi felelős 

részére le kell adni. 

 

Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanár kötelessége a tanulók figyelmeztetése a 

veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra. 

 

Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal meg 

kell tennie. 
 

 Az oktató, nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 
 

Az intézményegység-vezetőknek és az alkalmazottaknak gondoskodniuk kell a rábízott 

tanulók felügyeletéről és a nevelés-oktatás biztonságos feltételeinek megteremtéséről. 

 

A gyermekek testi és egészségük védelmére vonatkozó előírásokat, ill. veszélyforrásokat és 

magatartásformákat az iskolai foglalkozások és kirándulások során életkoruknak és 

fejlettségüknek megfelelően kell ismertetnie a pedagógusnak. Az ismertetés tényét és 

tartalmát az osztálynaplókban kell dokumentálni. 

 

Az igazgató kötelessége lehetőséget biztosítani a szülői szervezet számára részt venni a 

gyermekbaleset kivizsgálásában. 

 

Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést (veszélyforrás 

megszüntetése) a hasonló esetek megelőzésére. 

 

A tanulóktól elvárt magatartást és a helyiségek használatának szabályait a házirend 

tartalmazza. 
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A tanulói balesetek veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében az intézmény 

minden dolgozója köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a 

veszélyforrásra a munkavédelmi felelős figyelmét felhívni. 

5.4  Rendkívüli esemény (bombariadó stb.) esetén szükséges teendők 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely az iskolai foglalkozásokon és az iskola által szervezett iskolán kívüli 

foglalkozásokon a nevelő-oktató munka és egyéb foglalkozások szokásos menetét 

akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és alkalmazottainak biztonságát és egészségét, 

valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül  

 

 természeti katasztrófa, 

 tűz, 

 közveszéllyel fenyegetés (bomba), 

 baleset. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy alkalmazottjának az iskola épületét, az 

ott tartózkodó személyek, vagy az iskolán kívül szervezett foglalkozáson részt vevők 

biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, úgy köteles azt 

azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős 

vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, intézményegység – vezető, 

 munkavédelmi és balesetvédelmi megbízott. 

A rendkívüli eseményt követően az intézkedésre jogosultak haladéktalanul megteszik a 

szükséges intézkedéseket.  

 

Ennek során az esemény jellegének és súlyának megfelelően értesítik: 

 

 a tűzoltóságot, 

 közveszéllyel fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 a megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, 

 a fenntartót. 

 

A rendkívüli esemény jellegétől függően, annak észlelése után az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel értesíteni (riasztani) kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.  

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére foglalkozást 

tartó vagy ügyeletet ellátó pedagógusok a felelősek. 
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A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

 

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

kiürítésével egyidejűleg, felelős dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell: 

 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

 

Tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv, a 

közveszéllyel történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását 

az "Intézkedési terv közveszéllyel való fenyegetés esetére" c. igazgatói utasítás tartalmazza.  

 

Ezek: 

 Elkészítéséért, a tanulókkal és alkalmazottakkal történő megismertetéséért, az 

intézmény igazgatója a felelős. 

 Az épületek kiürítését a kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal 

gyakorolni kell.  

A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órák pótlásának időpontjáról a nevelőtestület 

véleménye alapján az igazgató dönt. 

 

5.5 Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és 

végrehajtási rendje 

 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

kidolgozásáért az igazgató felelős. 

A katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokat és tevékenységeket külön igazgatói utasítás 

szabályozza. 

A katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok szakszerű ellátása érdekében az igazgató – 

megfelelő ismeretekkel rendelkező – katasztrófavédelmi felelőst bíz meg. 

5.6 Kártérítési kötelezettség 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  
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Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 

hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat 

jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Az állandó használatra átvett segédeszközök 

jegyzékét leltári nyilvántartásba kell venni, a jegyzéket a gazdasági, személyi 

nyilvántartásban is őrizni kell.  

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 

átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 

meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó. 

5.7 A reklámtevékenységre vonatkozó szabályok 

Az intézmény valamennyi telephelyén tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a 

gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, testedzés, stb.), a 

környezetvédelemmel (szelektív szemétgyűjtés, természetvédelem, stb.), a társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, ill. kulturális tevékenységgel (színház, kulturális események, stb.) 

függ össze, és azt az igazgató engedélyezte. 

 

5.8 A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali 

titkok megőrzése 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen 

személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, 

és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel 

járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi 

vezető utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben, adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 a dolgozók személyes adatvédelme, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 a tanulók személyiségi jogaihoz fűződő adatai, 

 a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 

illetékes felettesétől engedélyt nem kap.  Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, 

szabályzatok, stb.) kiadása az intézményvezető engedélyével történhet. 

5.9 Az intézmény ügyiratkezelése 

Az intézményben az ügyiratok kezelése vegyes rendszerben, a Titkársági Iroda 

közreműködésével történik. 

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézményegység vonatkozásában - annak 

vezetője felelős. 

Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
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5.10 Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény biztosítja a közérdekű adatok hozzáférhetőségét. 

Az intézmény működésének belső szabályzatai, így különösen a Pedagógiai Program, az 

SZMSZ, a Házirend megtekinthetők az iskolatitkárnál, az iskolai könyvtárban és az iskola 

honlapján. 

Ezekről vagy bármely, az intézményt érintő kérdésben tájékoztatás kérhető az iskolavezetőség 

tagjaitól fogadóórájukon, illetve megállapodás szerinti időpontban. 

Az intézmény a nyilvánosságot a személyes adatok védelmével összhangban biztosítja. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje 

 

Adatkérés 

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű-adat) 

megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. 

Közérdekű adat: az iskola kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret. 

 

Az intézmény részére írásban megküldött, vagy szóban előterjesztett igények elintézéséről az 

adattal rendelkező szervezeti egység gondoskodik. Ha az igényt olyan szervezeti egységnél 

terjesztik elő, amely az adattal nem rendelkezik, azt az illetékes szervezeti egység részére 

továbbítani kell. 

Az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezését követő 15 napon 

belül eleget kell tenni. Az igény elutasításáról 8 napon belül kell az igénylőt tájékoztatni.  

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtásának módja: Személyesen: 

hétfőtől – péntekig munkaidőben, írásban: a székhely címén. 

 

Az intézményegységek - tevékenységükhöz kapcsolódóan - a 11/1994.(VI.26.) MKM rendelet 

10. számú mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) folyamatosan 

frissítik, melyet az iskola internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és 

részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a 

hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé teszik.  

A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve tanévenként 

felül kell vizsgálni. 

 

 

5.11 Közlekedési költségtérítések 

Saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 

mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok 

figyelembevételével kell kialakítani. 
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Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével és az erre 

rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával lehet igénybe venni. 

A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban kell 

rögzíteni.. 

A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítésére vonatkozó jogosultságot évente 

egyszer felül kell vizsgálni. 
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6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1 Az SZMSZ hatálybalépése 

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmény diákönkormányzata, szülői 

szervezete valamint az intézmény alkalmazotti közössége a mellékelt jegyzőkönyvek alapján 

elfogadásra javasolta.  

 

6.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának rendje 

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak valamennyi intézményegység 

nevelőtestületeinek elfogadásával, az intézményi szülői szervezet véleményének kikérése után 

jóváhagyásával lehetséges. 

 

. 

A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 az intézményegységek vezetői, 

 a intézményegységek nevelőtestületei, 

 a szülői közösség, 

 a diákönkormányzat vezetősége, 

 a fenntartó. 

 

6.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala  

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére az intézmény honlapján kerül sor. 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. A 2013/14-

es tanévtől. 

 

Hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti a Solymári Hunyadi Mátyás Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete részéről 2013. 

április 8-től érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat. 
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II.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyes intézményegységre vonatkozó rendelkezéseit az 

intézményegységek nevelőtestületi értekezletein felvett jegyzőkönyvek alapján elfogadták, 

melyet az intézményegység-vezetők aláírása tanúsít. 

 

Kelt:2013. április 8. 

 

Zolcsák István s.k. 

    

Általános Iskola Intézményegység  

 

 

 

 

Kelt:2013. április 8. 

 

Buzás Bálint s.k. 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény működésére vonatkozó közös szabályokat a szakalkalmazotti értekezlet  

28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


