László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2017.

Budapest

2

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

Tartalomjegyzék
1. Általános rendelkezések
1.1.

Az SZMSZ jogi alapja, célja és hatálya
1.1.1. Az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a következő
törvények, rendeletek és irányelvek alapján készült
1.1.2. Az SZMSZ célja
1.1.3. Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása
1. 1.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya
1. 1.5. Az SZMSZ készítése, módosítása
1 .1.6. Az SZMSZ kihirdetése, nyilvánosságra hozatala

2. Az intézmény(költségvetési szerv) jellemzői és jogállása
Alapító Okirat alapján
3. Az intézmény alapdokumentumai, jogosultságai, feladatai

3.1. Alapító okirat
3.2. Intézményi Pedagógiai Program
3.3. SZMSZ
3.4. Az egyes évekre szóló munkatervek
3.5. Az intézmény jogosultságai
3.6.Alap és egyéb feladatok
3.6.1. Általános Iskola
3.6.2. Gimnázium
4A nevelési-oktatási intézmény működési rendje
4.1. Az iskola munkarendje
4.2. A Diákönkormányzat munkarendje
4.3. A telephelyek nyitva tartásának rendje, munkarend
4.3.1. Nyitvatartási rend
4.3.1.2. Az iskola nyitvatartási rendje
4.3.1.3. Az iskolai ügyelet
4.3.1.4. Ügyelet
4.3.1.4.1. Portaügyelet
4.3.1.4.2. Folyosóügyelet
4.3.1.4.2. Tanulói ügyelet
4.3.1.4.3. A vezetőknek az oktatási-nevelési intézményben való
benntartózkodási rendje
4.3.1.4.4. Az intézménnyel közalkalmazotti vagy tanulói
jogviszonyban nem állók intézményben
tartózkodásának rendje
4.4. A tanítás rendje
4.4.1. Napközi
4.4.1.1. Otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez előírt
házi feladatok meghatározása

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ
4.4.1.2. Az étkezési térítési díj befizetése és annak visszafizetési
rendje
4.4.2. Tanórán kívüli foglalkozások
4.4.3. Tantárgyfelosztás – órarend
5. Az iskola nevelő - oktató munka belső ellenőrzése
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Szervezése
Általános követelmények
Az ellenőrzést végzik
Az ellenőrzés területei
Formái
Az ellenőrzés dokumentumai
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya

6. Az intézmény szervezeti felépítése, testületi szervei, közösségei
6.1. Az intézmény szervezeti felépítése
6.2. A vezetők, vezetőség, vezetők közti munkamegosztás, helyettesítés rendje
6.3. Az intézmény alapfeladatával összefüggő - szakalkalmazotti - munkakörök
6.3.1. A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogkörébe tartozik
6.3.2. Az alkalmazotti közösség, az összalkalmazotti értekezlet
6.4. Az intézményegységek nevelőtestületei
6.5.. Az intézmény pedagógusai, nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
6.5.1. A pedagógusok
6.5.2. A nevelőtestület
6.5.3. Szakmai munkaközösség
6.5.3.1. Szakmai munkaközösségek együttműködésének,
kapcsolattartásának rendje
6.5.3.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
6.6. A minőségi bérpótlék (teljesítménypótlék) odaítélésének elvei
6.7. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
6.8. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
6.9. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
7. Tanulók közösségei
7.1. Osztályközösségek, tanulócsoportok
7.1.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásnak pedagógiai
alapelvei
7.2. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, és rendszeres
tájékoztatásának rendje és formája
7.2.1. A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái
7.3. A diákönkormányzat szervezete (DÖK)
7.3.1. A DÖK és az intézmény közötti kapcsolattartás
8. Szülői Szervezet
8.1. A szülői szervezet döntési jogkörébe tartozik
8.2. A szülői szervezet véleményező jogkört gyakorol

2

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ
8.3. A szülői közösség és kapcsolattartás rendje
8.4 Iskolaszék
9.. A tanulók felvétele és mentesítése, mulasztás igazolása, jutalmazásának elvei é
fegyelmező intézkedések
9.1. A tanulók felvétele és mentesítése
9.1.1. A gimnáziumi osztályba történő felvétel rendje
9.2 A mulasztás igazolása
9.3. A tanulók jutalmazásának elvei, fegyelmező intézkedések
10. Az iskolai hagyományok ápolása
10.1. A hagyomány ápolás célja:
10.2. Nemzeti ünnepek
10.3. Intézményünk hagyományos rendezvényei
10.3.1 A tanulók számára
10.3.2. A felnőtt dolgozók számára
10.3.3. A szülők számára
10.3.4. 12.-es és 8. osztályos hagyományok
11. Egészségnevelési program
12. Mindennapos testnevelés
12.1 A mindennapi testnevelés céljai
12.2 A mindennapos testedzés megvalósítását segítő foglalkozások
13. Egészségügyi ellátás
13.1. Az iskolai egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki
13.2. A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje
13.3. Egészséges életmódra nevelés
13.4.Dohányzás az intézményben
13.5.Az iskola egészségvédelmi szabályai
13.6.A gyermekbalesetekkel kapcsolatos vezetői utasítások
13.7. Intézményi védő – óvó előírások
13.7.1. Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
14. Gyermek-, ifjúság-, és családvédelem
15. Környezeti nevelés programja
15.1 Törvényi háttér
15.2. Célok, alapelvek
15.2.1. Tevékenységhez közvetlenül kapcsolható részcélok
15.3. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei
16. A külső kapcsolatok rendszere, formái
17. Tanórán kívüli foglalkozások
17.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje
17.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások

3

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

18. Az iskola használati rendje
19. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elve és tankönyvellátás rendje
19.1. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje
20. Záró rendelkezések
Mellékletek:
1. 3.sz. DÖK SZMSZ

4. Az intézményi könyvtár SZMSZ
4.1. Az intézményi könyvtár gyűjtőköre
4.2. Könyvtárhasználati szabályzat
4.3. A könyvtár nyitva tartási rendje
5.sz. Vagyonnyilatkozat – tételi szabályzat
6.sz. Munkaerő - gazdálkodási szabályzat
7. sz. Tűzvédelmi szabályzat
8. sz. Gyakornoki szabályzat
9. sz. Az intézmény(költségvetési szer) szervezeti felépítése, vezetése
MEGÁLLAPODÁS A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT (GMK) SZERVEZETE
ÉS
A HOZZÁRENDELT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL

Legitimációs záradék (DÖK, SZSZ, Nevelőtestület)

4

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

LÁSZLÓ GYULA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. Általános rendelkezések
1.1. Az SZMSZ jogi alapja, célja és hatálya
1.1.1. Az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ ) a következő törvények, rendeletek és
irányelvek alapján készült:
A SZMSZ szabályozási körét meghatározó szabályok:






















a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet (továbbiakban: R)
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kmr.)
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. r.)
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban:
Tpr.)
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló
4/2002. (II. 26.) OM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
szóló 44/2007. (XII.29) OKM rendelet
a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos
törvények
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a
végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
a diákigazolványról szóló 17./2005. (II.8.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes
oktatási jogszabályok módosításáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
az iskola- egyészségügy ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
Köznevelési törvény
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1.1.2. Az SZMSZ célja:
-

meghatározza az intézmény szervezeti felépítését
az intézmény működésének belső rendjét,
az intézményi közösségek, testületek működését, kapcsolatrendszerét
az intézmény külső és belső kapcsolatait
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe

1.1.3. Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása:
Az Általános Iskola és a Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó
szabályzatot a szakalkalmazotti értekezleten fogadta el. Az elfogadás során a jogszabályban
meghatározott véleményezési jogával élt:
 az intézményi Szülői Szervezet
 az iskolai Diákönkormányzat
1. 1.4. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya
Az SZMSZ és mellékletei valamint az intézményi belső szabályzatok, igazgatói utasítások
betartása az oktatási és nevelési intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára nézve
kötelező érvényűek. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép érvénybe és határozatlan
időre szól.
1. 1.5. Az SZMSZ készítése, módosítása
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és
időben az igazgató készíti el. Az SZMSZ és mellékleteiben történő módosítást a
szakalkalmazotti értekezlet elfogadása után, az intézményi Szülői Szervezet és a
Diákönkormányzat javaslatainak figyelembevétele mellett a fenntartó jóváhagyása után lehet
életbe léptetni. A fent megnevezett szervezetek hatáskörüket jegyzőkönyvbe rögzített
üléseiken gyakorolják.
1 .1.6. Az SZMSZ kihirdetése, nyilvánosságra hozatala
Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata a fenntartó önkormányzat jóváhagyása után
lép hatályba, és a törvényi előírásoknak megfelelően a készítéskor és módosításai után
nyilvánosságra kell hozni.
Ennek során
 az intézményegységekben mindenki által jól elérhető helyen kell elhelyezni: tanári,
könyvtár;
 egy példányt az elnök-igazgató irodájában kell tartani;
 egy-egy példányt az intézményegység vezetők irodáikban kell tartani;
 a tanulókat osztályfőnöki órán kell tájékoztatni;
 a szülőket az osztályok és csoportok szülőértekezletein vagy rendkívüli
szülőértekezleten kell tájékoztatni
 a Diákönkormányzat vezetőit, képviselőit a DÖK soros vagy rendkívüli ülésén kell
tájékoztatni a módosításokról.
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3. Az intézmény alapdokumentumai, jogosultságai, feladatai
3.1. Alapító okirat
3.2. Intézményi Pedagógiai Program
A közoktatási intézmény tartalmi működését, irányelveit fogalmazza meg. A Nemzeti
Alaptantervhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait.
 Fejlesztési tartalmakat;
 A nevelés, oktatás célját, feladatait;
 A nevelő, oktató munka pedagógiai alapelveit, eszközeit, eljárásait, feltételrendszerét,
helyi tantervet, óratervet;
 Az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát, követelményeit és értékelését
 A minősítés szempontjait és módját;
 Szociális hátrányokkal, magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekeket segítő tevékenységeket;
 Felzárkóztatást segítő módszereket, eszközöket;
 A tehetséggondozást, tehetség-képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
rendszerét, módszereit;
 Az integrált nevelés cél és feladatrendszerét;
 A Minőségirányítási Programot
 Az iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés programját;
 Az iskolai fogyasztóvédelmi programot;
 A kétszintű érettségi követelményrendszerét
3.3. SZMSZ
3.4. Az egyes évekre szóló munkatervek
 A munkatervet az igazgató készíti el, az igazgatóhelyettesei és a munkaközösségvezetők bevonásával
 A munkaterv a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és
munkafolyamatait tartalmazza
 Időpontok és határidők kitűzésével, felelősök megjelölésével
3.5. Az intézmény jogosultságai



Általános iskolai bizonyítványok kiállítása
Érettségi bizonyítványok kiállítása

3.6. Alap és egyéb feladatok
3.6.1

Általános Iskola

A 6-14 éves korosztály adott életkori szintjének megfelelő készségek, képességek kialakítása,
alapműveltségük megalapozása
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3.6.2. Gimnázium
A nyolcosztályos gimnáziumi képzés fő feladatának az értelmiségi képzést tekinti. A korszerű,
élethosszig tartó tanulás képességének kialakítását, az érettségi vizsgákon (közép, emelt szint)
való megfelelést. Ezáltal a továbbtanulás lehetőségének a biztosítását.

4.

A nevelési-oktatási intézmény működési rendje

4.1. Az iskola munkarendje
A tanév rendjét minden évben az oktatási miniszter rendeletben határozza meg. Ehhez
igazodva a tanév helyi rendjét és egyéb programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti
éves munkatervében az érintett közösségek véleményének beépítésével.
A tanév helyi menetrendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
időpontokat, eseményeket
 Intézményi rendezvények
 Kiemelt feladatok
 Megemlékezések, ünnepségek módja, időpontja
 Tanítás nélküli munkanapok időpontja, programja
 Bemutatóórák, szakmai továbbképzések rendje
 Nyílt napok rendje
 Nevelőtestületi értekezletek időpontja témája
 Szülőértekezletek, fogadóórák időpontja
A tanév helyi rendjét, a házirendet, és a balesetvédelmi előírások szabályait az osztályfőnökök
minden évben az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten a
szülőkkel. A házirendet az iskola aulájában jól látható helyen kifüggesztjük , valamint minden
tanuló írásban megkapja. A házirend szabályainak tudomásulvételét és elfogadását a szülő és
a diák aláírásával igazolja.

4.2. A Diákönkormányzat munkarendje
A Diákönkormányzat minden hónap első és harmadik szerdáján (tehát havonta kétszer) tarthat
ülést nulladik órában, ahol a tanulók véleményt nyilvánítanak az őket érintő kérdésekben, saját
munkarendjükkel kapcsolatban döntéseket hozhatnak, valamint gyakorolhatják egyetértési
jogkörüket. Ezeket az üléseket a Diákönkormányzat elnöke koordinálja, az üléseket a
Diákönkormányzatot segítő pedagógus felügyeli. Ezen kívül a feladatok mennyiségének
függvényében a bizottságok külön üléseket tarthatnak, melyet a bizottsági elnökök vezetnek.
Az információk a tanulókhoz az iskolarádión, valamint az aulában elhelyezett faliújságon
keresztül jutnak el. Az osztályfőnöki órák szintén helyet adnak a Diákönkormányzat
képviselőinek az információk továbbítására. Az iskolaújság szintén a tanulók tájékoztatását
szolgálja. Az iskolarádió adásainak időpontja a 3. és az 5. óraközi szünet.
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4.3. A telephelyek nyitva tartásának rendje, munkarend
4.3.1. Nyitvatartási rend
4.3.1.2. Az iskola nyitvatartási rendje
A tanév során az iskola hétfőtől - péntekig 5.00 - 22.00 óra között tart nyitva, mely idő alatt
portaügyelet van. Az épületben a nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés után lehet
tartózkodni.
6.00 - 7.15-ig hajnali ügyeletet tartunk az ebédlőben. Az ügyeletet gyermekfelügyelő végzi
7:30 - 16:00-ig pedagógusok látják el a szakfeladatokat. 16:00 - 17:00 óra között összevont
napközis ügyeletet tartunk a kijelölt termekkel pedagógusok felügyeletével.
Tanítási napokon az iskola egy felelős vezetője 7.15 - 17.00 óra között az iskolában
tartózkodik.
4.3.1.3. Az iskolai ügyelet
Tanévközi tanítási szünetekben az iskolában az ügyelet biztosított. A technikai dolgozók
ezeken a napokon is 6.00 - 20.00 óra között - beosztásuknak megfelelően - az épületben
tartózkodnak.
Nyári szünetben a tanév utáni első, és a tanévet megelőző héten a napközis tanulók fogadása
miatt teljes nyitvatartási idővel működik az iskola.
Igény szerint 6.30-8.00 óra között, és 16.00-17.00 óra között a nyári szervezett napközis
táborban résztvevő tanulók gyülekeznek az arra kijelölt tanteremben, pedagógus
felügyeletével.
Tanítási napokon az iskola kijelölt felelős vezetője 7.15-17.00 óra között az iskolában
tartózkodik. 14:30-15:30 között fogadóórát tart, ahol szülők, gyerekek kereshetik fel
kéréseikkel, véleményeikkel, problémáikkal. Előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontot is
megjelölhetnek a felelős vezetők.
A szülők gyermeküket lehetőség szerint az auláig kísérik, és ott várják. Tanítási időben az
iskolába belépők nevét, az ügyeletes tanulók az ügyeleti füzetbe rögzítik.
4.3.1.4. Ügyelet
4.3.1.4.1. Portaügyelet
5.00 órától 22.00 óráig tartunk.
Délelőtt 7.15-tól 14 óráig tanulói ügyelet működik.
4.3.1.4.2. Folyosóügyelet
Pedagógus ügyelet: 7.15 - 7.45 óra között reggeli ügyeletes felügyel az érkező tanulókra, a
későbbiekben a tanítási órák közötti udvaros szünetekben ügyel.
Az aula és a felső évfolyamok folyosóján ügyeletes beosztása órarend szerint készül,
figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére.
A tanítók valamennyi szünetet a tanítványaik között töltik.
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4.3.1.4.2. Tanulói ügyelet
A tanulói ügyeletet kétheti váltással a 7. 8. 9. 10. és 11. osztályosok látják el, az ügyeleti
helyeken és a tanári folyosó bejáratánál.
Az ügyeletesek feladatai:
- az iskolába érkező vendégek kalauzolása, kísérése,
- az ügyeletet ellátó tanárok munkájának segítése,
- a késők ellenőrzőjébe dátumpecsétet helyeznek el, az ügyeletes füzetben rögzítik
Az ügyelet tevékenységét a Diákönkormányzat ellenőrzi, értékeli.
4.3.1.4.3. A vezetőknek az oktatási-nevelési intézményben való benntartózkodási rendje
Az intézmény hivatalos nyitva tartási idejében az épületben felelős vezetőnek kell
tartózkodnia. Az intézmények nyitvatartási rendjének belül 7:30-16:00-ig az igazgató vagy
igazgatóhelyettesük van jelen. Az éves munkatervben rögzítjük, hogy melyik napon ki a
felelős vezető. A vezető benntartózkodásán kívüli időben az ügyeletet a bentlakó gondnok
látja el. Elsődlegesen műszaki problémákat oldja meg, egyéb ügyekben telefonon konzultál a
felelős vezetővel.
Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési rend jelöli
ki az ügyeletet ellátó vezető személyt. Ennek módja: 1. igazgató, 2. gimnáziumi
igazgatóhelyettes, 3. 5-8. felsős évfolyam igazgatóhelyettes, 1-4. alsós évfolyam
igazgatóhelyettes
4.3.1.4.4. Az intézménnyel közalkalmazotti vagy tanulói jogviszonyban nem állók
intézményben tartózkodásának rendje
Az intézmény valamennyi intézményegységében és telephelyén a közalkalmazotti és tanulói
jogviszonyban nem állók csak engedéllyel tartózkodhatnak. A benntartózkodásra az elnökigazgató és az intézményegység-vezető, illetve helyetteseik adhatnak engedélyt.
4.4. A tanítás rendje
6:00 – 7:15 óra között reggeli ügyelet az azt igénylő gyermekek számára.
A tanítás 7.40 órakor kezdődik. A tanítási órák 45 percesek. A tanórák napi és heti elosztását
az órarend, a csengetési rendet pedig a házirend tartalmazza.
A tanítás befejezése után a hazamenő tanulók elhagyják az iskola épületét, az ebédjegyes
tanulók megebédelnek.
4.4.1. Napközi
Az iskola a napközis csoportokat szervez a szülők írásbeli kérései alapján, melynek határideje
május 15. Ide minden jelentkező tanulót felveszünk. Pótjelentkezésre van lehetőség
szeptember 15-ig. Az év közben érkezett kérelmeket az alsós és a felelős évfolyamokért
felelős igazgatóhelyettes az igazgatóval történő egyeztetés alapján bírálja el. A napközis
foglalkozást az a tanuló is igénybe veheti, aki nem az iskolában étkezik. Az intézmény igény
szerint biztosítja a diákok számára a tanulószobát.
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A tanítási órák után folyamatosan következik a napközis munka. Ennek első szakaszában az
ebédelés és levegőzés, pihenés ideje van. A tanulási időegységesen 15:00 órakor kezdődik
minden napközis csoportban.
A napközis tanulók 15:00-16:00 kötelező tanórai foglalkozáson vesznek részt.
16:00-16:30 között egyéni fejlesztés, korrepetálás, szakkörök, felzárkóztatás folyik.
16:30-17:00 óráig összevont napközi ügyeletet biztosítunk.
A szülő az iskola igazgatójának írásbeli kérelmet írhat, hogy gyermekét a délutáni napközi
foglalkozásról adott időben elengedje. Az iskola igazgatója egyéni elbírálás alapján dönt a
kérelmekről.
.
4.4.1.1. Otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
A tanulói terhek csökkentésének elvét helyi tantervünk a követelmények meghatározásával
érvényesíti. Az iskolában folyó tanórai munka és az otthoni felkészülés együttesen feltétele a
tananyagban történő előrehaladásnak.
A szóbeli és írásbeli házi feladattal célunk:
 az ismeretek begyakoroltatása,
 készségek, képességek fejlesztése
Az írásbeli feladatok adásának elvei, korlátai:
 Az elvégzendő feladat egyedül vagy kis segítséggel elvégezhető legyen
 Megerősítése legyen a tanítási órán tanultaknak
 Szorgalmi feladatokkal a differenciálást segítjük elő
 A szombat, vasárnapokra, tanítási szüneti napra, őszi, téli, tavaszi, nyári szünetre nem
kívánunk házi feladatot adni, ezt a gyerekek az iskolán kívüli ismeretszerzés, pihenés
különböző módján használhatják fel.
 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró dolgozat íratható. .(Ezt az érintett nevelő az
osztálynaplóban lehetőleg egy héttel korábban beírással köteles jelezni a többi nevelő
tájékoztatása érdekében.)
4.4.1.2. Az étkezési térítési díj befizetése és annak visszafizetési rendje
A GMK hatáskörébe tartozik. A befizetés helye iskolánkban a volt gazdasági iroda.
4.4.2. Tanórán kívüli foglalkozások
- tanulószoba,
- szakkorrepetálás,
- önköltséges tanfolyam 16.00 óra után
- csoportközi foglalkozás,
- énekkar,
- szakkör,
- tömegsport,
- diáksport egyesületi foglalkozások.
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Az iskola a mindennapos testedzés lehetőségét a DSE-ével közösen biztosítja, lehetővé téve a
tanulóknak a délután 14:45-16:30-ig a foglalkozások látogatását. A csoportok indításáról a
tanulók az osztályfőnököktől, testnevelő tanároktól, DSE vezetőitől kapnak információt.
A fenti szervezeti formák közül azok szervezhetők, amelyekre megfelelő létszámú jelentkező
van, a szakmai munkaközösségek megállapodása szerint a pedagógusok szívesen vállalják
azok vezetését. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Amennyiben a tanulók száma az iskola
által meghatározott 12 fő alá esik, intézkedni lehet a foglalkozás megszüntetéséről.
4.4.3. Tantárgyfelosztás - órarend
A tantárgyfelosztás az érvényes óratervek és a pedagógusok kötelező óraszámai alapján
készül.
Elkészítéséhez az alábbi elveket lehet figyelembe venni:
- kötelező óraszámok, órakedvezmények,
- az osztály osztályfőnöke saját osztályában lehetőleg minden általa tanítható
tantárgyat tanítson,
- felmenő rendszerben biztosítani a folyamatosságot, az alsó évfolymokban a
kisfelmenő rendszert,
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a pedagógus személyisége és az osztály közössége lehetőleg megfeleljen
egymásnak,
- arányos terhelés,
- egyéni kívánságok.
A tantárgyfelosztást a munka-közösségvezetők javaslata alapján az iskola vezetői állítják
össze. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Az alsó évfolyamon az osztálytanítók,
felső évfolyamon az e feladattal megbízott pedagógus, napköziben a munkaközösség vezetője
készíti el, melynél az alábbiakat lehet figyelembe venni:
-

-

a tanulócsoportok heti optimális terhelése,
napi egyenletes terhelés
tantárgyi speciális követelmények,
tömbősítés,
bontott csoportok szervezése (nyelv, matematika, testnevelés, nívócsoport)
a kabinetek kihasználása.

5. Az iskola nevelő - oktató munka belső ellenőrzése

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egyrészt
biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben megtörténjen, másrészt
fokozza a munka hatékonyságát.
Az ellenőrzés a tanórák mellett a tanórák kívüli foglalkozásokra is kiterjed.
5.1. Szervezése
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért hatékony működéséért az iskola igazgatója
felelős. A vezetőség konkrét ellenőrzési tervet készít félévente, ahol az ellenőrzés területeit,
tartalmát, módszereit, határidőit konkretizálja.
Az ellenőrzési terv bekerül a munkatervbe, illetve a tanári hirdető táblán olvasható.
Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga területén.
Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik a pedagógiai
program és az éves munkatervek alapján.
A terv elején előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát
előkészíthessék, segíthessék.
A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen ill. az ellenőrzés természetének
megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre, különös tekintettel ha a szakmai
munkaközösség vagy a Szülői Szervezet kéri azt.
5.2. Általános követelmények
Az iskola belső ellenőrzésével szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
 Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését.
 Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az
eredményeket a pedagógusoktól.
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Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb
ellátását, továbbá a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét.
Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze.
Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az
intézmény működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő
intézkedésekről, hibákról, hiányosságokról is.
Segítse elő a vezetői utasítások végrehajtását.
Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a
gazdálkodási fegyelem és a gazdaságosság javításához.

5.3. Az ellenőrzést végzik







az intézmény vezetője,
az igazgatóhelyettesek,
munkaközösségek vezetői,
munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál a munkamegosztás alapján,
szakcsoportvezetők, osztályfőnökök saját szaktárgyaikon, illetve osztályukon belül,
gyermekvédelmi felelős.

A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és
beszámoltatási kötelezettségük is az igazgató és az illetékes igazgatóhelyettesek felé. Az
intézmény vezetője az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.

5.4. Az ellenőrzés területei




pedagógiai, szervezési, tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése,
időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések,
tanórákon, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok,
tanulói produktumok, mérések

5.5. Formái






óraellenőrzés
foglalkozások ellenőrzése
beszámoltatás
eredményvizsgálatok, felmérések
helyszíni ellenőrzések

folyamatosan
folyamatosan
félév, év vége
év vége
folyamatos

5.6. Az ellenőrzés dokumentumai



Az éves ellenőrzési terv, melyet az intézmény vezetője hagy jóvá, az ellenőrzésre
jogosultak tervei alapján;
Az intézményegységek belső ellenőrzési tervei;
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Munkaközösségek ellenőrzési tervei a szaktárgyukhoz kapcsolódóan az adott
közösséghez tartozó pedagógusok véleménye alapján;

Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben egyénileg meg kell beszélni a pedagógussal, aki
az észrevételekre reagálhat.
Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek
értékelhetik, és ennek ismeretében megtehetik a szükséges intézkedéseket.
A nevelőtestületi értekezleteken az általánosítható tapasztalatokat összegezni és értékelni kell
a továbblépés érdekében.
5.7. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya

Módszer,

Az

eszköz,

Szempont

Értékelő

forma

tudás
feltérképezés
e, szóban és
írásban.

Időpont

Az értékelés formája

Dokumentálás

Megjegyzés

Tanulói dossziék,

munka alapja,

tanári

az ismétlés

a

Szintfelmérők,
az előzetes

értékeléstípus

tantárgyi

A tervező

ismeretek, az
egyéni és a
csoportjellemzők,

Pedagógus,
tanuló.

Diagnosztikus,
nem
osztályozzuk!

Év elején, első
két hét.

feljegyzések.

üteméhez

összegyűjtése.

alakítható.

Óra végén

Következő
órára

vagy kisebb
anyagrész
befejezésekor,

Az elsajátítás

annak

mértékének

elsajátításáról

megállapítása.

Pedagógus.

4-5 kérdésből

Formatív

Kisebb

értékelés a

egységenként,

folyamat

5-6

közben, nem

alkalommal

osztályozzuk!

félévente.

kijavítani,
Szóban.

kielemezni,

A tanár

megtervezni a

feljegyzései.

hiánypótlást, a
téma más

álló kérdéssor

módon való

írásban.

megközelítését
Szempontok
Tárgyszerűség,

értékelés,

Szóbeli

szempontok

osztályozzuk!

felelet.

szerint, 1

Pedagógus,

1-szeres súlyú

legyenek, és a
Félévente

Szóban, minősítés
érdemjeggyel.

óraanyagából.

Írásbeli felelet,
„röpdolgozat”.

1 óra anyagából.

Pedagógus,
tanuló.

minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
1-szeres súlyú

Félévente 12
alkalommal.

Szóban,
minősítés
írásban,
érdemjeggyel.

Szempontsor,

gyerekekkel

napló. Kék

ismertessük

színnel.

meg.

Szempontsor,
ellenőrző, napló,
tanulói dosszié.

Szempontok
legyenek, és a
gyerekekkel
ismertessük meg
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1-2 témakör
anyagából

Írásban a
dolgozaton és
szóban,
minősítés
írásban
érdemjeggyel.

Pedagógus

Diagnosztikus,
nem
osztályozzuk!

Félévente.

Szóban és
írásban, a
szintfelmérőkö
n szöveggel.

A tanár
feljegyzései és a
tanulói dosszié.

A kitűzött
kritériumszinteknek
megfeleljen 90%ban!

Pedagógus

Diagnosztikus,
nem
osztályozzuk!

Félévente 2
db.

Írásban, a
dolgozaton és
szóban.

A tanár
feljegyzései és a
tanulói dosszié.

Projekt, önálló, csoportos.

A téma
kidolgozottsága, a
projektterv
megvalósításának
mértéke.

Pedagógus,
tanuló, szülő

minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
1-szeres súlyú

Tanévente
1-2
alkalommal.

Szóban és
írásban,
minősítés
érdemjeggyel.

Videó, írásbeli
összegzés,
portfolió

Gyűjtő munka

A téma
kidolgozottsága

Pedagógus,
tanuló,

Szorgalmi feladat

A téma
kidolgozottsága

Pedagógus,
tanuló,

Pedagógus,

minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
2-szers súlyú

Az életkori
kritériumszint
optimuma.

Minimum felmérők, minden
tanuló számára kötelezően
elsajátítandó tudásból.
Tartalma a témazárókba
beépítendő, a tudás
elsajátítása után.

Témazáró, dolgozat

Tárgyszerűség,
előre megadott
szempontok szerint

Szövegértés, számolási
készség szintfelmérése.

Egyéni beszámoló, kis
elődadás

Év végi felmérő dolgozat

Pedagógus,
tanuló,

Követelmények

Pedagógus,tanuló

minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
1-szeres súlyú
minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
1-szeres súlyú
minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
1-szeres súlyú
minősítő
értékelés,
osztályozzuk!
2-szeres súlyú

alakalom
szerűen

alakalom
szerűen

alakalom
szerűen

év végén

Szóban és
írásban,
minősítés
érdemjeggyel
Szóban és
írásban,
minősítés
érdemjeggyel
Szóban és
írásban,
minősítés
érdemjeggyel
írásban,
minősítés
érdemjeggyel

Ellenőrző, napló,
tanulói dosszié.

Az azonos
évfolyamon
tanítók közösen
állítják össze.
Kidolgozott
kritériumrendszer
megalkotása, és
ismertetése a
tanulókkal.
Adott témában és
képességterületen
a mindenki
számára
elsajátítandó
ismeretek
mennyiségét és a
képességek
szintjét évfolyam
szinten
megállapítani
Témajavaslatok,
csoportalkotás, a
tanulói
döntésekre,
vállalásokra
alapozzunk!
Vállalt
feladatoknak
megfelelően

Ellenőrző, napló,

Vállalt
feladatoknak
megfelelően

Ellenőrző, napló,

Vállalt
feladatoknak
megfelelően

Ellenőrző, napló,

Ellenőrző, napló.

Fő szabály, minmden osztályzat kék színnel kerül a naplóba, minden jegy egyet ér.
Az e-napló 2017/2018. tanév II. félévétől kerül bevezetésre, ekkortól az e-napló szabályzata érvényes.
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6. Az intézmény szervezeti felépítése, testületi szervei, közösségei

6.1. Az intézmény szervezeti felépítése
-

Igazgató:- igazgatóhelyettesek- szakmai munkaközösségek- pedagógusok-

-

Igazgató- Diák Önkörmányzat
Igazgató:- Szülői Szervezet
Igazgató:- Szakszervezet
Igazgató: - NOKS, technikai dolgozók

6.2. A vezetők, vezetőség, vezetők közti munkamegosztás, helyettesítés rendje
Vezetők, vezetőség, vezetők közötti feladatmegosztás


A szűk iskolavezetés: igazgató és helyettesei
Az igazgató (intézményvezető) az első számú felelős vezető.
Kötelezettségeit, felelősségi körét, jogosítványait a Közoktatási törvény
vonatkozó paragrafusai, valamint a fenntartó (mint munkáltató) által kiadott
munkaköri leírás rögzíti.
Igazgatóhelyettesek: intézményünkben, tekintettel többcélú jellegére, 3 fő
lát el pedagógiai vezetőhelyettesi feladatokat.
A vezetők közötti feladatmegosztás szerint:
- 1 fő a 1-4. évfolyammal kapcsolatos sokrétű irányítói feladatot oldja
meg.(A napközis csoportok is hozzá tartoznak)
- 1 fő az általános iskolai ügyekkel foglalkozik, 5-8. évfolyam + felsős
napközi tanulószoba, mérésbiztos
- 1 fő a nyolcévfolyamos gimnázium 12. évfolyamáig felmerülő
irányítási feladatokat végzi, valamint az egész intézményt átfogó
területeken felmerülő feladatokat lát el, így különösen: statisztika,
pályázatok, különböző egyéb adatszolgáltatások, őszi és tavaszi
érettségi feladatai, minőségirányítási csoport vezetője.

Szakmai munkaközösség vezetői is
tartoznak valamennyi pedagógiai
igazgatóhelyetteshez.
Az igazgatóhelyettesek kötelezettségeit, az intézményvezető képviseletében
gyakorolható jogosítványait az intézmény vezetője állapítja meg.
A helyettesítés rendje szerint:
Az intézmény vezetőjét (igazgatóját) távolléte vagy egyéb
akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek helyettesítik az alábbi
sorrendben:
- 1. számú igazgatóhelyettes (gimnáziumi tagozatvezető)
- 2. számú igazgatóhelyettes (5-8. évfolyam igh.)
- 3. számú igazgatóhelyettes (1-4. évfolyam igh.)
A sorszámokkal jelzett kinevezésük 5 évre szól.
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Az 1. számú igazgatóhelyettes kizárólag egyetemi végzettséggel és
középiskolai tanári szakképzettséggel, valamint közoktatási vezető
szakirányú képzettséggel rendelkező pedagógus lehet.
Az 1. számú igazgatóhelyettes egyben az igazgató általános helyettese is.
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Az általános helyettesítési feladatok közé tartozik az intézmény egész
működésével kapcsolatos intézkedési kötelezettséggel való megismerkedés,
az igazgató munkájában mind gyakoribb részvétel, hogy –szükség esetén –
az ügyek teljes ismeretével, kompetenciájával vehesse át az irányítást.
Kötelezettségvállalás az igazgató jogköre.
Távollétében ezeket a jogköröket az 1. számú igazgatóhelyettes gyakorolja.
Az igazgató és az 1. számú igazgatóhelyettes együttes távolléte alatt
utalványozási és kötelezettségvállalási joga a helyettesítés sorrendjében van
az intézményvezető helyetteseinek.
Egyebekben az igazgatóhelyettesek az igazgató valamennyi távolléte alatt a
szorgalmi időszakban a helyettesítés sorrendjében (1. számú igh., 2. számú
igh., 3. számú igh.) teljes intézkedési kötelezettséggel és jogkörrel
rendelkeznek az ezzel együtt járó teljes felelősséggel.
A tanévközi és nyári szünetek alatt beosztás szerint látják el az
intézményvezető helyettesítését – teljes intézkedési kötelezettséggel,
jogkörrel és felelősséggel. Jelentős döntések előtt azonban a szünetek
idején is, amennyiben arra lehetőség van, kötelesek konzultálni az
igazgatóval vagy az 1. számú helyettesével.
Az igazgatóhelyettesek az intézmény vezetőjének jóváhagyásával a
szorgalmi időszakban ügyeleti beosztásban is dolgoznak. A szokásos
vezetői ügyelet reggel 7 óra 30-tól délután 16 óráig tart. Az ügyeletes
igazgatóhelyettes ügyelete alatti váratlan szituációban, az intézmény
egészét vagy jelentős mértékben érintő feladatot teljes felelősséggel és
jogkörrel köteles megoldani abban az esetben, ha sem az igazgató, sem a
helyettesítési sorrendben az ügyeletes igazgatóhelyettest megelőző
igazgatóhelyettes nem tartózkodik az intézményben.
Az igazgatóhelyettesek feladatait és jogkörét, felelősségét ezen túlmenően
részletesen is szabályozza az intézmény vezetője. Munkájukat az SZMSZben megfogalmazottak, éves munkatervek és munkaköri leírásuk szerint
végzik.
Az igazgató, valamint az 1., 2., 3. igazgatóhelyettes egyidejű, várhatóan
tartós betegség miatti távolléte esetében a helyettesítés megoldására a
fenntartótól.

6.3. Az intézmény alapfeladatával összefüggő - szakalkalmazotti - munkakörök
- igazgató
- igazgatóhelyettesek
- tanítók
- tanárok
- könyvtáros
Alapfeladatot közvetlenül segítő munkakörök:
- iskolatitkár
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- gyermekvédelmi felelős
A szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és a közoktatási intézmény alapító okiratában
meghatározott alapfeladatokra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony, illetve
munkaviszony keretében foglalkoztatottakból álló közösség.
6.3.1. A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogkörébe tartozik













( nevelőtestület döntési jogköre 57.§. / a-e pont )
az intézmény pedagógiai programjának elfogadása
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása, a
jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálatát kérelem benyújtása,
az intézmény éves munkatervének elfogadása
az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
képviseletében eljáró szakalkalmazott megválasztása.
a házirend elfogadása
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása
az intézményi szinten eljáró diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
a középtávú pedagógus továbbképzési program elfogadása
tankönyvtámogatás módjának meghatározása
tantárgyfelosztás elfogadása

a) A szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja az igazgató vezetői megbízásával összefüggésben
a jogszabály által a nevelési - oktatási intézmények nevelőtestületéhez telepített ( 57.§. /1/
i. ) véleményezési hatásköröket.
b) Az iskolai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságokat,
amelyeket a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete a nevelési - oktatási intézmények
nevelőtestületeinek hatáskörébe utal, s amelyek nem tartoznak az intézmény
szakalkalmazotti értekezletének hatáskörébe.
Az iskolai nevelőtestület fogadja el az intézményi SZMSZ-t az iskolai házirendet, az
intézmény éves munkaterve alapján összeállított részletes feladattervet, az iskolai tanév,
helyi rendjét, az iskolai helyi tantervet, illetve az iskolai pedagógiai programot.
c) A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
d) A szakalkalmazotti értekezlet általában évente egyszer, a működési év indításakor kell
összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény más
vezető testülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri az intézményigazgatótól.
Akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli
szakalkalmazotti értekezlet határozatképességhez a tagok legalább 2/3-os jelenléte
szükséges. Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések
támogatásáról vagy elutasításáról a szakalkalmazotti értekezlet titkos szavazással határoz.
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e) Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben
véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az intézmény igazgatója azt megvizsgálja, és
arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ ad, amelynek megfelelő közzétételéről az
intézményegység - vezetők gondoskodnak.
6.3.2. Az alkalmazotti közösség, az összalkalmazotti értekezlet
a) Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja.
b) Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével
(megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával,
költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető megbízásával és
a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben.
A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az összalkalmazotti értekezlet.
c) Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók 2/3-os jelenléte szükséges.
Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki
véleményét.
6.4. Az intézmény nevelőtestülete
Dönt:










az intézmény munkáját érintő és átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról
az intézményi munkatervre épülő intézményegységi munkatervekről, feladattervekről
az SZMSZ és a Házirend elfogadásáról
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének szabályairól
a tanulók fegyelmi ügyeiben
osztályozó vizsgára bocsátásuk ügyében
a tanulók Nevelési Tanácsadóba irányításáról
a nevelőtestület képviseletében eljáró személyek kiválasztásáról
az intézményben eljáró diákönkormányzati szerv szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról

Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek




az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
véleményezhetik a tantárgyfelosztást
a pedagógusok külön megbízásának elosztását

Átruházzák a szakmai munkaközösségekre



döntési jogkörükből: az iskolai munkaterven belüli az egyes tantárgyakra vonatkozó
feladattervek összeállítását
véleményezési jogkörükből:
o a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozását
o a taneszközök, tankönyvek kiválasztását
o jutalmazásra, kitüntetésre javaslattételt
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o továbbképzésre , átképzésre javaslattételt
o a szakmai munkaközösség-vezető munkájának minősítése
o a könyvtári állomány bővítésére javaslattétel
a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestületek fegyelmi
bizottságokat hoznak létre. A fegyelmi bizottság állandó tagja az intézményegységvezető, változó tagjai a tanuló osztályfőnöke és az a három pedagógus, aki a
legmagasabb óraszámban tanítja a tanulót.

6.5. Az intézmény pedagógusai, nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
6.5.1. A pedagógusok
A pedagógusok napi munkarendjét az órarend függvényében az igazgatóhelyettesek állapítják
meg. A napi munkarendet úgy kell összeállítani, hogy biztosítsa az iskolai munka
zavartalanságát, a feladatok elvégzését. Minden egyéb szempontot, kérést ennek alapján lehet
csak figyelembe venni.
A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási órái előtt megjelenni az iskolában,
illetve ügyeleti beosztása előtt legalább 5 perccel. A pedagógus a munkából való
távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 50
percig köteles jelenteni, hogy az igazgatóhelyettes intézkedhessen a helyettesítésről.
A helyettesítés során törekedni kell a szakszerűségre. A helyettesítés akkor szakszerű, ha az
órát ugyanazon szakos kolléga tartja és a tananyagban az előrehaladást biztosítja. Ezt az adott
tantárgy soron következő óraszámával és a tananyag beírásával dokumentálja a naplóban.
Ha a kolléga nem szakos, de tanít az osztályban és a saját szaktárgyából tud órát tartani, akkor
is szakszerűnek számít az óra.
A fentiektől eltérő helyettesítés minden esetben nem szakszerű.
- A pedagógust - a kötelező óraszámon felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy eseti feladatokkal - az igazgató illetve vele egyeztetve az igazgatóhelyettesek
bízhatják meg.
A pedagógus joga, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével, a
nélkülözhetetlen, minden tanuló által egy időben használt ruházati és más felszereléseket
beszereztessen.
Az iskolai hagyományokat figyelembe véve ajánlás, hogy a testnevelés órákon kék
sportnadrágot, fehér pólót, fehér zoknit és nem fekete talpú tornacipőt viseljenek a gyerekek.
A tankönyvek, és taneszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni a hatályos
jogszabályokat, valamint az ingyenesség szempontját. A tankönyvek, taneszközök, ruházati és
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntések nem változtathatóak meg tanév közben.
A pedagógusok a munkájukat érintő kérdésekről az illetékes vezetőtől időben tájékoztatást
kapnak. A tájékoztatás történhet szóban, írásban, a tantestületi hirdetőtáblán, értekezleten,
megbeszéléseken, stb.
A pedagógus amennyiben valamely tájékoztatón nem vett részt, köteles az ott elhangzottakról
informálódni.
6.5.2. A nevelőtestület
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Az iskolát érintő legfontosabb nevelési - módszertani kérdésekkel a testületi értekezlet
foglakozik. Ezek témáját és előterjesztését az iskolaközösségek javaslatai alapján a
munkatervben kell külön ütemezni.
Osztályozó értekezlet évente kettő: félévkor és tanév végén.
Feladata:
Tantárgyi érdemjegyek megállapítása, a magatartás és a szorgalom elbírálása. Év végén
felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás.
Az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, munkájáról. A tanuló tantárgyi értékeléséről,
érdemjegyeiről, félévi és tanévvégi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, magatartása
és szorgalma minősítéséről az osztályban tanító pedagógusok javaslata alapján az
osztályfőnök dönt. A nevelőtestület döntéseit és határozatait a - jogszabályokban
meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.
A résztvevők köre:
 Igazgató vagy a testületet irányító helyettes,
 Az osztályban tanító tanárok. vezetője az osztályfőnök,
 A nevelőtestület
6.5.3. Szakmai munkaközösség
Azonos, illetve hasonló műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és
szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösséget
hoznak létre.
A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógiai programja, munkaterve, valamint az
adott közösség tagjainak javaslata alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv alapján
tevékenykedik. A munkaközösség munkarendjét maga alakítja ki és fogadja el, félévente
legalább 2 alkalommal megbeszélést tart.
A munkaközösség munkaterveit írásban készíti el, félévkor és év végén értékelik azt.
A munkaközösség feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:
- a pedagógiai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése
- a nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése
- helyi tantervek elkészítése
- egységes követelmény- és értékelési rendszer kialakítása
- szakmai tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, azokon való részvétele
- a pedagógusok továbbképzése, segítése
- „belső” vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése
- pályakezdő pedagógusok munkájának segítése
- tankönyvek megválasztása
- javaslat a munkaközösség tagjainak elismerésére, esetleges elmarasztalására
- vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása
- a tantárgyfelosztás tervezésében szakmai segítség nyújtása
- tehetséggondozás, felzárkóztatás
- a nem szakrendszerű oktatás beépítése az 5-6. évfolyamon tanított tantárgyakba
- az anyanyelvi-kommunikációs kompetencia fejlesztése
- kapcsolattartás a szülőkkel
- a tanulók értékelése megfelelő érdemjeggyel
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Szakmai munkaközösség hozható létre az iskolában dolgozó legalább öt, azonos tantárgyat,
tantárgycsoportot, illetőleg azonos nevelési feladatot ellátó pedagógus kezdeményezésére.
Intézményi szinten működnek. Vezetőjüket pályázat útján két évre bízza meg az igazgató.
Többször egymás után elláthatják feladatkörüket.
A szakmai munkaközösség feladatai:
 gondozza a munkaközösség területéhez tartozó tantárgyat, illetve tantárgyakat,
 javaslatokat tesz azok eredményességének ellenőrzésére és továbbfejlesztésére,
 javaslat a tantervek korszerűsítésére,
 a tantervi anyag ésszerű átrendezésére, kiegészítő programokra, taneszközökre, egyéb
tanulmányi segédletekre, módszerekre,
 központi alternatív programok választására, helyi alkalmazására, fakultáció és tanórán
kívüli foglakozások programjaira,
 tanmenetek ellenőrzése és véleményezése, egységes követelményrendszer biztosítása.
 javaslatot tesz a tanulók speciális osztályba való felvételének követelményeire,
 pedagógia pályázatok kiírására, illetve azok díjazására.
 támogatják a pályakezdő és az iskolába újonnan érkező pedagógus munkáját.
 szakmai bemutatók szervezése
 az intézményben folyó oktató-nevelő munka színvonalának javítása
 tantárgycsoporttal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírása, szervezése,
ezek elbírálása, az eredmények kihirdetése
 az egységes követelmény rendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének felmérése
és értékelése, tervező, elemző tevékenység biztosítása
 a vizsgák írásbeli és szóbeli tételsorainak összeállítása, ezek értékelése
A munkaközösség dönt:
 a továbbképzési programjáról, az iskolai tanulmányi versenyek megrendezéséről,
 irányítja az iskolán kívüli versenyekre a tanulók kiválasztását,
 véleményezési jogkörébe tartozik szakterületeinek minden olyan kérdése, amelyben a
nevelőtestületnek véleményező jogköre van,
 megszervezi és lebonyolítja a munkaközösség által gondozott tantárgyak tanulmányi
versenyeit.
6.5.3.1. Szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje
Formái:
- negyed,fél és háromnegyed éves értekezletek
- tantestületi operatív értekezletek
- szakmai operatív értekezletek
- a 4. és 5. évfolyam februári megbeszélése
- gimnáziumi osztályokban negyedéves, háromnegyed éves értékelés
- a rendezvények, táborozások, kulturális programok közös szervezése
6.5.3.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
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összeállítja a munkaközösség éves munkatervét, dönt saját működési rendjéről és éves
munkarendjéről
irányítja a munkaközösség tevékenységét,
felelős a munkaközösség szakmai munkájáért,
a szaktárgyi oktatásért,
módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, segíti
a szakirodalom felhasználását,
elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit,
felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való
megfelelést,
javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására,
összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület,
illetve az igazgató számára.

6.6. A minőségi bérpótlék (teljesítménypótlék) odaítélésének elvei
Az összegről a nevelőtestület által kialakított szempontok alapján a KAT és az iskolavezetés
javaslata figyelembevételével az igazgató dönt minden év májusában és novemberében,
jutalomként osztjuk ki.
Az intézményben működő szakszervezet kollektív szerződése tartalmazza a
teljesítménypótlék odaítélésének szempontjait.
 Pótlékok differenciálási szempontjai
I. 60%
- dokumentum ismeret
- felkészültség
- igényes anyanyelvi, digitalis kompetencia, írásbeli felkészültség
- pozitív erősítés, motíváció, támogató légkör kialakítása
- kiemelt szabályozás
- személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés
- személyes példamutatás, kiállás, pedagógus szerepnek megfelelés, önreflektív magatartás
II. 10 %
továbbképzés, szakmai megújulás
III. 10%
kapcsolattartás /ügyelet, adminisztráció
munkafegyelem, határidők
szakmai együttműködés
IV. 10%
ORIGINÁLIS, iskolai élet…(pályázat)
mentoráló
elemző, feltáró
újító tevékenység
fejlesztő
tudásmegosztó
V. 10% felzárkóztatás/tehetséggondozás
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6.7. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az intézményvezető fogja össze, a
megbízott vezetők és közösségi képviselők által.
A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi
gyűlések.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra vonatkozó
napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk
alá tartozó pedagógusokat és nem pedagógus közalkalmazottakat az ülés döntéseiről,
határozatairól.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdéseket tárgyalják.
Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
6.8. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
a)

A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és
rendje
A valamennyi alkalmazotti közösséget képviselő Közalkalmazotti Tanács
vezetője tagja a kibővített iskolavezetőségnek, mely ugyancsak a „szűk”
vezetéssel történő közvetlen kapcsolattartást is jelenti.
A Szakmai munkaközösségek és vezetőik a vezetői irányítás, ellenőrzés
szempontjából közvetlenül is tartoznak egy-egy igazgatóhelyetteshez, vagy az
igazgatóhoz, melynek rendjét az éves nevelőtestületi munkaterv részletesen
rögzíti.
A minőségfejlesztési csoport vezetője beszámolási kötelezettsége révén
közvetlen kapcsolatban áll az iskola „szűk” és kibővített vezetőségével. illetve
a támogató és az ad hoc csoportok számára, így ez is a kapcsolattartás fontos
módja.
A Pedagógus Szakszervezeti Közösségek vezetői a kibővített iskolavezetés
tagjai, így ezen közösségek is rendszeres kapcsolatban állnak az intézmény
vezetésével.

b)

A diákönkormányzati szervek, a diákképviselők, valamint az intézményi
vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje, a diákönkormányzat
működéséhez szükséges feltételek
A Diákönkormányzatok képviselői rendszeres üléseiken elmondhatják a
diákságot érintő aktuális problémákat, segítséget kérhetnek azok megoldására.
Ezen ülésekre a felnőtt segítőn kívül meghívhatják az iskola vezetését is.
Évente két diákközgyűlésen (iskolagyűlésen) foglalhatják össze és mondhatják
el gondjaikat, kéréseiket, várhatnak jogorvoslatot problémáikra.
A diákközgyűléseken az intézmény vezetése is évente beszámol az eltelt egy
éves időszakról.
Az osztályon belüli problémák (pl. egy tantárgy tanulásával vagy tanárral
kapcsolatos konfliktus, gond) megoldásában az igazgató által megbízott
osztályfőnök segíti őket elsősorban. Indítványára a szaktanár közvetlenül is
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részt vesz az ilyen témájú osztályfőnöki órán.
A diákönkormányzati szervek a megbízott felnőtt segítők irányításával
működnek. A felnőtt segítők tagjai a kibővített iskolavezetőségnek, így
rendszeresen közvetítik a Diákönkormányzatok kérését, problémáját,
felajánlásait.
Az iskola igazgatója és helyettesei 2 havonta közvetlenül is tanácskoznak a
Diákönkormányzatok képviselőivel, és megbeszélést folytatnak
Az intézmény diákságának képviseletét ellátók részt vesznek a diákság életét
közvetlenül érintő nevelőtestületi értekezleteken, melyeket az intézmény
igazgatója vezet.

c)

A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás formája
Az iskolai szintű Szülői Szervezet vezetője és az intézmény vezetője
közvetlenül is tart egymással kapcsolatot –személyes találkozó vagy
levélváltás, telefonon vagy email útján a tanév során rendszeresen.
Az intézmény vezetője az osztályfőnökökön keresztül közvetve
kapcsolatban áll az osztályok szülői szervezeteivel is.
Egyes osztályok szülői szervezetei esetenként közvetlenül fordulnak az
intézmény vezetőjéhez az osztályon belül felmerült kérdés, probléma
megoldása céljából. Ilyen esetekben rendkívüli megbeszélés jön létre az
intézmény vezetése és az osztály szülői szervezetének képviselői között.
Az intézményi Szülői Szervezet képviselője rendkívüli találkozót is
kezdeményezhet –sürgős problémák megbeszélése érdekében. A rendkívüli
ülés létrejöttét az intézmény vezetése elősegíti.

6.9. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
a)

Pedagógusok közösségei –tanulók közösségei
A tanulók osztályközösségei és a pedagógusok közösségei közötti
legfontosabb kapcsolattartók az osztályfőnökök.
A Diákönkormányzatok és a pedagógusok közösségei közötti kapcsolattartást
a diákönkormányzatokat segítő felnőttek biztosítják.

b)

Pedagógusok közösségei – Szülői Szervezetek (közösségek)
A Pedagógusok közösségei és Szülői Szervezetek közötti kapcsolattartásban:
- az osztályok Szülői Szervezetei az osztályfőnökök segítségével tartanak
kapcsolatot a Pedagógusok közösségeivel
- az iskolai szintű Szülői Szervezet és a Pedagógusok közösségeinek
legfontosabb kapcsolattartója az intézmény vezetője.
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7. Tanulók közösségei

7.1. Osztályközösségek, tanulócsoportok




az azonos évfolyamra járó, és zömében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok
egy osztályközösséget alkotnak
az osztályközösség tanulói létszáma rendeletben meghatározott
az osztályközösség élén az osztályfőnök áll, akit az osztályfőnöki munkaközösségvezető és az intézményegység-vezető véleménye alapján az elnök-igazgató bíz meg
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az osztályfőnök jogosult – az osztályközösségben tapasztalható problémák
megoldására – az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni
szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet is összehívhat
bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon az órákon,
amelyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulói létszám. A
tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a pedagógia program tartalma
indokolja.

7.1.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának pedagógiai alapelvei
A tanulókat egyéni sajátosságaikhoz, lehetőségeikhez és speciális szükségleteikhez
alkalmazkodva kell tanítani és nevelni.
A követelmények teljesítéséhez – ahol szükséges – hosszabb idősávok időkeretek
megválasztása, alternatív megoldások alkalmazása.
Az előírt minimális teljesítményekhez szükség esetén a sérülésnek megfelelő tartalmak
kialakítása.
A rászoruló tanulóknak differenciált egyéni segítségadás és elsősorban az önmagukhoz mért
fejlődésük értékelése.
Tanulásuk, kommunikációjuk a törvény adta lehetőségeken belüli segítése.
A személyiségfejlesztés során a sajátos nevelési igény figyelembe vétele és a fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs terápiás célú egyéni ellátása.
Speciális céljaink
Sajátos nevelési igényű gyermekek képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációval, rehabilitációval kiegészülve speciális nevelés oktatás biztosításával történik.
Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű, gyermekeket és fiatalokat preventív, korrektív
fejlesztés által, illetve magatartásuk rendezése révén visszajuttatjuk a többségi nevelési –
oktatási mechanizmusba.
Utazó szakember hálózat: az integrált nevelésben – oktatásban részesülő, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók ellátása, utógondozása.
Fejlesztési stratégia és pedagógiai diagnosztizálás
A tanuló megismerése – elemzés, értékelés Pedagógus tevékenysége
I. Állapot szint
Tudásszint
Diagnosztizáló feladatsorok
A képességek fejlettségi össze állítása, megfigyelési
szintje
szempontsor egyeztetése,
Taníthatóság
Évfolyamonként
Fejleszthetőség
egységesítése, intézményi
mérőbankban
való
elhelyezése
II.
Fejlesztő
program
Éves fejlesztési program
alkalmazása
- Egyéni, kiscsoportos fejkészítése (tanévet átölelő→
lesztés
tantárgyanként)
- Fejlesztés differenciált
osztálymunkában

29

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

- Fejlesztés tanórán és tanórán kívül
III. Eredmények mérése

A fejlődés üteme, iránya, a
fejlesztés eredményessége,
motivációk változása, az
alkalmazott
tartalmak,
módszerek,
eszközök
hatékonysága,
a
rendelkezésre
álló
idő
szerepe. Az eredmények
összevetése
a
korábbi
teljesítményekkel.
IV. A nevelési folyamat
Szükséges
módosítások
további
lépéseinek számbavétele, rövid és
tervezése
hosszú
távú
célok
megtervezése,
tartalom,
módszer,
eszköz
hozzárendelése, tennivalók
az egyéni, a tanórán és
tanórán kívüli fejlesztésben,
együttműködés
más
szakemberekkel,
partnerekkel

Tanulói
fejlesztés
ütemezése
havonként,
koncentráltan az aktuális
képzési tartalommal

Feljegyzés,
összegző
elemzés
készítése,
kiemelten:
- tehetséggondozás
- felzárkóztatás területei

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára
Rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának megvalósulásához.
Annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek egyes területeken kiemelkedő
teljesítményre is képes.
1. A fejlesztő tanár feladata
Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a szükséges diagnózis felállítása, meghatározott
területek vizsgálata. A szükséges fejlesztő tevékenység elvégzése, dokumentálása.
A szakszerű terápia kulcsa a jól felállított diagnózis. A sajátos nevelési igényű gyermekek –
tanulók esetében minden fejlesztési tervet a folyamatában működő szakszerű diagnózis
határoz meg. Az értékelési rendszer ennélfogva teljesen individuális.
SNI típusok intézményünkben
Iskolánkba SNI A és SNI B típusú tanulók is járnak. Az SNI A típusú tanulók fejlesztését, ill.
felzárkóztatását végző utazó gyógypedagógust a Fenntartó biztosítja számunkra, az SNI B
tanulókat a helyben foglalkoztatott gyógypedagógus látja el.
Fontosnak tartjuk az együttnevelésüket, folyamatos fejlesztésüket a problémákkal nem küzdő
tanulókkal.
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7.2. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, és rendszeres tájékoztatásának rendje és
formája






Minden diáknak jogában áll egyéni véleményét megfelelő módon és formában
elmondani saját és az intézmény életét érintő ügyekben tanárának, osztályfőnökének,
az intézmény vezetőinek, az intézmény valamely közössége előtt az adott közösség
véleménynyilvánítási fórumain.
a véleménynyilvánításra jogosultak köre:
o egyének
o csoportok
o osztályok
o évfolyamok
o intézményegységek tanulói közössége
o diákönkormányzatok tisztségviselői
a véleménynyilvánítás formái és helyei
o A
tanulók
közösségének
szervezett
véleménynyilvánításának
és
tájékoztatásának fórumai az intézményi szintű diák közgyűlés. Félévente egyszer
a tanév rendjében meghatározott időpontban kell megtartani. Összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, és napirendjét az osztályokban előre
kifüggeszti. A diákközgyűlésen jelen vannak a pedagógusok is, levezető elnök a
DŐK segítő tanár. A diákok kérdéseiket, véleményeiket a DÖK segítő tanár
segítségével írásban előzetesen eljuttatják az elnök-igazgatóhoz.
Hozzászólásaikat szóban is megtehetik a közgyűlésen, melyre az intézményvezető
vagy azonnal válaszol, vagy két héten belül megteszi azt. A közgyűlésről
jegyzőkönyv készül.
o Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az intézményi diákönkormányzat
vezetője, a javasolt napirend megjelölésével kezdeményezheti az intézmény
vezetőjénél, aki a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a
közgyűlés összehívásáról.
Ha az igazgató más módon is tud gondoskodni a kiváltó ügy megoldásáról,
eltekinthet a rendkívüli diákközgyűlés megtartásától. Rendkívüli diákközgyűlést
az intézményvezető is összehívhat.
o Intézményegységi szinten is szervezhető diákközgyűlés, amely az
intézményegység tanulói számára jelent tájékoztatási formát és
véleménynyilvánítási fórumot.

7.2.1. A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái









osztályfőnöki órák keretén belül
diákönkormányzat tájékoztatása
tanévnyitó, tanévzáró
hirdetőtáblák
iskolarádió
iskolaújság
diákközgyűlés
honlap
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7.3. A diákönkormányzat szervezete (DÖK)
A tanulóközösségek és diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. Tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre. Akkor járhat
el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több 50 %-ának
képviselete biztosítva van.
A DÖK SZMSZ-e a Szervezeti és Működési Szabályzat része, melyet a tanulóközösség
elfogadott, és a nevelőtestület jóváhagyott.
7.3.1. A DÖK és az intézmény közötti kapcsolattartás






A DÖK működési feltételeit az igazgató biztosítja
A DÖK-öt képviselő felnőtt személy és/vagy diákküldött folyamatosan kapcsolatot
tart az iskola igazgatójával
A DÖK megbízottja képviseli a szervezetet az iskola vezetőségi, nevelőtestületi,
szülői munkaközösség értekezletein a rájuk vonatkozó napirendi pontoknál.
Az osztály DÖK képviselője eljárhat az osztályközösség problémáinak megoldásaiban
A tanulók egyéni gondjaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal – előzetes egyeztetés
alapján - közvetlenül is felkereshetik az elnök-igazgatót

8. Szülői Szervezet
Az iskolában működő Szülői Szervezet részére az igazgató évente egy alkalommal ad
tájékoztatást az intézmény munkájáról.
A Szülői Szervezet vezetőit meg kell hívni a szakalkalmazotti értekezletre, ha az értekezleten
a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdéseket tárgyalnak, illetve a szülők segítségét kívánják
igénybe venni.
Az igazgatóhelyettesek tartanak kapcsolatot a szülői munkaközösséggel.
Az osztályban működő szülői közösség tagjaival az osztályfőnökök tartanak rendszeres
kapcsolatot.
A Szülői Szervezet működési feltételeinek biztosítása (helyiségek használata, az ülések
jegyzőkönyvének vezetése, megőrzése) az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek feladata.
A jogszabályokból következő az intézmény egészét érintő ügyekben az igazgató, az egyes
telephelyek ügyeit érintő ügyekben az igazgatóhelyettesek felelősek: a Szülői Szervezet elé
kerülő előterjesztésekért, vélemény, egyetértés megkéréséért.
A Szülői Szervezet és a szülői közösségek megkeresésére az igazgató, illetve az
igazgatóhelyettesek a szükséges tájékoztatást, információt köteles megadni.
Meghívás esetén az intézmény vezetői részt vesznek a Szülői Szervezet ülésein.
Az intézményvezetőt megbízottja képviselheti a Szülői Szervezet ülésein.
8.1. A szülői szervezet döntési jogkörébe tartozik
 működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása,
 a rendelkezésére álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás
mértékének, felhasználási módjának megállapítása,
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8.2. A szülői szervezet véleményező jogkört gyakorol








a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában, a működési
szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben (pl.: a tanórán kívüli
foglalkozások, a szünidei foglalkozás formáiról, rendjéről
a házirendben
az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában,
a fakultatív foglalkozások iskolai programjának kialakításában,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában.

8.3. A szülői közösség és kapcsolattartás rendje









Az osztály tanulóinak Szülői Szervezetével az osztályfőnök tartja a kapcsolatot. Az
osztály Szülői Szervezetének vezetői vesznek részt az intézmény Szülői
Szervezetében. Utóbbival az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek tartják a
kapcsolatot.
A szülők szóbeli tájékoztatását egyénileg vagy csoportosan a közoktatási törvénynek
megfelelően folyamatosan végezzük. A csoportos tájékoztatás módja a szülői
értekezlet, egyéni tájékoztatás a fogadóórán történik.
Szülői értekezleteket a munkatervben rögzített időpontban évente háromszor tart az
osztályfőnök. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kapnak a tanév
rendjéről, feladatairól, programjairól. Megismerik az osztályban tanító új
pedagógusokat. Rendkívüli szülői értekezletet az osztályt érintő problémák
megoldására az intézményvezető, az osztályfőnök és a Szülői Szervezet képviselője
hívhat össze.
A fogadóórák rendje: a munkatervben előre rögzített két időpontban adnak
tájékoztatást a szülőknek a szakos kollégák.
A szülők írásbeli tájékoztatása: a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást adnak a
pedagógusok a tájékoztató ellenőrző füzetbe.
Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi
eredményéről, az intézmény kiemelkedő eseményeiről.
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos
bejegyzést az osztálynaplóban/e-naplóban és az ellenőrzőben feltüntetni, utóbbiban
dátummal és kézjeggyel ellátni.
Az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi az osztálynapló/e-napló és az ellenőrző
bejegyzéseinek azonosságát, pótolja a hiányokat.
Szükség esetén a szaktanár, illetve az osztályfőnök külön értesítésben tájékoztatja a
szülőt gyermeke előmeneteléről, hiányosságairól, magatartásáról, szorgalmáról.

8.4. Iskolaszék
2002. június 12-én az Iskolaszék megszűnt, jogkörét a Szülői Szervezetre ruházta át.
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9. A tanulók felvétele és mentesítése, mulasztás igazolása, jutalmazásának
elvei és fegyelmező intézkedések
9.1. A tanulók felvétele és mentesítése







A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint kell eljárni.
Az első osztályos tanulók felvételéről az alsó évfolyamokat vezető igazgatóhelyettes
javaslata alapján az igazgató dönt.
A felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél - a körülmények mérlegelése után a felsős igazgatóhelyettes javaslata alapján az igazgató dönt.
Felmentést a mindennapi iskolába járás alól az igazgató adhat.
Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti vizsgákról az igazgató dönt.
Azok a tanulók, akik állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű
idegen nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek, a nyelvi munkaközösség szakmai
véleménye alapján vagy mentesülhetnek az órákon való részvétel, illetve értékelés alól,
vagy közösen döntik el, hogy melyik (milyen szintű) nyelvi csoportba kerüljön a
gyerek.

9.1.1. A gimnáziumi osztályba történő felvétel rendje


A gimnáziumba a 4. osztályt eredményesen elvégzett tanulók jelentkezhetnek, a
mindenkori törvényi előírások szerint. Mind az iskola tanulói, mind a külsős tanulók
szóbeli felvételi beszélgetésen vesznek részt.
 Egy vagy két osztály indítását tervezünk évente, engedély alapján. A tanulók előre
megadott terv szerint tanév végén vizsgát tesznek.
Különbözeti vizsga:
 A tanulók később is kérhetik felvételüket a gimnáziumi osztályba, különbözeti
vizsgával. Időpontja május közepe.
9.2 A mulasztás igazolása






Az iskolai kötelező foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell.
Az iskola minden, a tanuló mulasztására vonatkozó adatot köteles dokumentálni.
A szülő legfeljebb 3 nap távollétet igazolhat, félévente
Előzetes engedélyt az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató adhat
Az igazolást a tanulónak a hiányzást követő első osztályfőnöki órán be kell mutatni.
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9.3. A tanulók jutalmazásának elvei, fegyelmező intézkedések
A jogszabályokban, illetőleg az iskola házirendjében megfogalmazott tanulmányi, magatartási
és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola hírnevét erősítő tanulókat az
intézmény jutalomban részesíti.
 Tantárgyi elismerés
A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséret.
Több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret, amelyet be kell
vezetni az anyakönyvbe és a bizonyítványba. Kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret
és jutalomkönyv a tanév végén a tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt.
Országos szintű tanulmányi és sport teljesítmény jutalmazása tanév végén.
Az egész évben tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi pontversenyek állásáról az iskolai
faliújságokon, valamint az iskolarádión folyamatosan tájékoztatni kell a tanulókat.
 László Gyula – díj
A gimnáziumban a folyamatosan kitűnő tanulmányi eredményt elérő, kimagasló közösségi
munkát végző 12.-es diák, diákok (max.2 fő) kapják.
 László Gyula – érem
Az általános iskolában folyamatosan kitűnő tanulmányi eredményt elérő, kimagasló közösségi
munkát végző 8.-os diák, diákok (max. 2 fő) kapják.
A díj anyagi támogatásáról a Kavicsosi Deák Alapítvány gondoskodik.
 Magatartás és szorgalom jutalmazása
Az a tanuló, aki magatartásában és szorgalmában példás, a felnőttekkel és társaival udvarias,
rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív, kezdeményező az alábbi jutalmazási
fokozatban részesülhet:
- szaktanári szóbeli dicséret
- szaktanári írásbeli dicséret
- osztályfőnöki szóbeli dicséret
- osztályfőnöki írásbeli dicséret
- igazgatói szóbeli dicséret
- igazgatói írásbeli dicséret.
A fokozatok bejegyzésére az ellenőrzőbe a jutalmat adó nevelő jogosult.
Tantestületi dicséret, amely bejegyzésre kerül a bizonyítványba és az anyakönyvbe is, tanév
végi dicséret és jutalomkönyv a tanulók, tanárok és a szülők előtt.
 Fegyelmező intézkedések
Azokat a tanulókat, akik az iskolai tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az iskolán
kívül megszegik, vagy az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező
intézkedésben kell részesíteni.
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A tanuló fegyelmezett magatartását rendszabályozó intézkedések a következők:
 osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki intés
 osztályfőnöki megrovás
 osztályfőnöki szigorú megrovás
 igazgatóhelyettesi intés
 intézményegység-vezetői figyelmeztetés
 intézményegység-vezetői intés
 intézményegység-vezetői megrovás
 egyeztető eljárás
 fegyelmi eljárás
Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata, s ez az osztályban
tanító szaktanárok véleményének figyelembevételével történik.
A bejegyzés az ellenőrzőbe az osztályfőnök feladata. Az intést a szülővel láttamoztatni kell.
A tanulók munkafegyelmének kialakítása a szaktanárok és az osztályfőnök közös feladata. Ez
elérhető a helyes szokásrendek megteremtésével, és azok következetes betartásával, a tanulási
módszerek megtanításával, a tanulók megfelelő terhelésének biztosításával.
A munkafegyelmet sértő tanulók ellen az alábbi fegyelmező intézkedés hozható:
- ha bizonyos hiányosságok sorozatosan vagy több tárgyból is előfordulnak, illetőleg ha a
tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást jogszabály alapján le
kell folytatni.
Ha a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésben az iskolának kárt okoz, ez esetben a
Ptk. szerint kell eljárni.

10. Az iskolai hagyományok ápolása
10.1. A hagyomány ápolás célja:
A nemzeti ünnepek és megemlékezések méltó megrendezése, a gyerekek hazaszeretetének,
magyarságtudatának elmélyítését szolgálja. Az intézmény helyi hagyományaihoz kapcsolódó
rendezvények az intézményhez való kötődést és közösségi szerepvállalást erősíti.
Azt szeretnénk, ha minden hozzánk járó és nálunk végzett diák büszke lenne arra, hogy
hozzánk járt, és mi is büszkék lehetnénk tanítványaink eredményeire.
Az intézményszintű rendezvényeken, ünnepségeken a pedagógusoknak és a tanulóknak is
kötelező az alkalomhoz illő öltözet
10.2. Nemzeti ünnepek



október 6. aradi gyásznap
október 23. köztársaság ünnepe
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március 15. az 1848-49-es forradalom ünnepe

10.3. Intézményünk hagyományos rendezvényei











László Gyula nap megtartása.
LILA versmondó verseny szervezése
Szülők-nevelők bálja
évnyitó, évzáró, ballagás, szalagavató
Mikulás, Karácsony, Farsang
Ki mit tud ?
tanulmányi versenyek, vetélkedők
nyári táborok, sí tábor
osztálykirándulások, erdei táborok
Határtalanul

10.3.1 A tanulók számára







az első osztályosok fogadása,
osztályok közötti komplex versenyek,
osztályok közötti komplex versenyek,
ünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap)
táborozások
Diáknap

10.3.2. A felnőtt dolgozók számára







új munkatársak köszöntése,
közös kirándulás,
nyugdíjba vonulók búcsúztatása,
egy-egy munkaközösség bemutatkozása szakmai, kulturális programmal
szakmai bemutatók, konferenciák szervezése
tanári karácsonyi ünnep, pedagógusnap

10.3.3. A szülők számára






A leendő 1. osztályosok szüleinek,
értekezleteken, ünnepeken való részvétel
Szülők-nevelők bálja (őszi, tavaszi)
Szülők akadémiája
Fuss a suliért
luca-napi vásár

előzetes

értekezlete,

rendezvényeken,

37

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

10.3.4 Gimnáziumi hagyományaink




















Gimnáziumunknak, fiatal volta ellenére, jelentős hagyományok színesítik mindennapjait
Időrendi sorrendben a következők:
Oroszlánavatás
Szalagavató
Ballagás
Oroszlánavatás
A 9. évfolyamosok játékos vetélkedő keretében avatják fel az 5. osztályos tanulókat, akik így válnak
teljes jogú gimnazistákká.
Ezek után a testvérosztályok több közös programok szerveznek.
Szalagavató:
Végzős diákjaink egyik fontos eseménye.
Lebonyolítás menete:
12-es osztályok szalagavató táncának megszervezése.
fiú-lány arányának megfelelően párok kialakítása
amennyiben nincs elég fiú, vagy lány az osztályban, akkor alsóbb évfolyamokból kérünk fel tanulókat.
Külsős diák nem vehet, részt a táncban
vendégtáncosok ruháját az osztály fizeti
gyakorlás időpontja: tanítási órák után
tanítás elött a 0. órában.
A Kavicsosi Deák Alapítvány a ruhák bérléséhez számla ellenében 2500 forinttal hozzájárul.
szalagok megrendelése. mindenkori 11. évfolyamos osztályfőnök feladata
műsor megszervezése: mindenkori 11. évfolyamos magyar szakos kolléga feladata
helyszín: iskolán kívüli, osztályfőnök egyeztet a Szülői Szervezettel, iskolavezetéssel
a gimnazista diákok meghívó megvásárlásával támogatják 12-es társaikat.
meghívók árát az iskolavezetés a Szülői Szervezettel alakítja ki.
a meghívóval a testvérosztály szülei, amennyiben, a hely engedi, megtekinthetik a szalagavató műsort
vagy főpróbát
testvérosztály palotást táncol, ruhák bérlése, ha van, osztálypénzből történik, melyhez szintén
hozzájárul az alapítvány
Ballagás
tarisznyák megrendelése a 11. évfolyamos osztályfőnök feladata
műsor szervezése a 11-es magyar szakos kolléga feladata
iskola díszítése a 11-es és a testvérosztály feladata
díszítéshez minden gimnáziumi tanuló hozzájárul a Szülői Szervezettel, egyeztetett mértékben
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Hagyományteremtés az általános iskolában
A nyolc évig iskolánkban járó tanulók a nyolcadikos ballagásukon,a tanév befejeztével évfolyam
tánccal köszönnek el iskolájuktól.
Nem kötelező a tánc, de ha elfogadják a szülők, akkor támogatásukra számítunk.
A tánc a Palotás, amit általuk választott tánctanár tanít be.
A tánc költségeihez (ruhakölcsönzés) a Kavicsosi Deák Alapítvány hozzájárul 2500 Ft-tal tanulónként.

Egészségnevelési program
Jogi háttér
A NAT értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az
iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok
erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak
nevelési programjuk részeként meg kell fogalmazniuk az egészségneveléssel és
egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladataikat.
NAT r. 2. § (10) A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes
tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák az egészségfejlesztéssel, a
fogyasztóvédelemmel, a környezetvédelemmel, a közlekedésre neveléssel, a társadalmi
bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal
összefüggő
ismereteket,
felkészüljenek
azok
gyakorlati
alkalmazására
az
infokommunikációs technológiák alkalmazásával.
A helyi tantervnek biztosítania kell továbbá, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák
a korszerű, a XXI. századnak megfelelő természettudományos ismereteket oly módon,
hogy a természettudományos ismeretek oktatásának súlya növekedjen.
Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,
érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot
érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető
hatások csökkentésére.
Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt
kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat,
valamint a testi képességeket hangsúlyozza.
Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége,
hanem az egyén személyes felelőssége is kell, hogy legyen.
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében.
Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak,
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magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges
életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem
az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére
is nevel.
A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben
legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani, tisztában legyenek a fogyasztóvédelmi és
bűnmegelőzési ismeretekkel. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak
iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes
anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a
veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a
tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira.
Figyelmet kell fordítani, továbbá a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére,
legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására).
Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez
vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és kábítószer–fogyasztás, káros
szenvedélyek (játék, számítógép, Internet, stb.) helytelen táplálkozás, öltözködési szokások)
kialakulásának megelőzésében.
Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás
kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő
felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi,
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe
van.
Célkitűzés
Iskolánk célja






a tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt,
a tanulók képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit.
az egészségérték legyen számukra, utasítsák el a számukra károsat,
mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és programok
szervezésével.

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok




Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének.
Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket.
Nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó
közérthető, de tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő
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lehetőségeket.
Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására
magatartási alternatívákat ajánlunk, megtanítjuk a tanulókat megfelelő egészségvédő
magatartásra, gyakorlással, segítséggel, példamutatással.
Nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások
folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése.
Motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak
megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is.
A napközis tevékenységek során, biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a délelőtti
megterhelő tanulás után 1 - 1 órát szabad levegőn töltsenek gyermekeink, tudatosan
tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal.
Fordítsunk figyelmet a helyes napirend és hetirend kialakítására.

Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai
 Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezésfontosságának
ismertetése.
 A kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés az étkezések rendjének kialakítása.
 Az iskola melegétkezési lehetőséget biztosít tanulói számára.
 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az
iskolában étkezzenek.
 El kell érnünk, hogy a tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék
előtérbe az egészséges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen
dolgokat.
 Heti 5 testnevelés óra; melynek keretében figyelmet fordítunk az elemi mozgások és
játékok tanítására, gyakorlására, amelyek egyrészt sokoldalú mozgástapasztalatot
biztosítanak ügyességük fejlesztésére, ugyanakkor hozzájárulnak fizikai képességeik
életkoruknak megfelelő fejlesztéséhez az egészséges életmód szokásainak
megalapozásához,
 Mozgásigényük felkeltéséhez, kielégítésükhöz és a sport megszeretetéséhez.
o Fejlesztjük térbeli tájékozódó képességüket, egyensúlyérzéküket.
o Az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása.
Az óra eleji bemelegítés 10 perce kiválóan alkalmas a tartásjavító
torna beiktatására.
o Megalapozzuk az egészséges életmód és a rendszeres fizikai
aktivitásszokásainak igényét.
o Az órák szervezésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a
tanulóknak sikerélménye legyen, így a mozgást örömmel végzik.
o A heti 5 testnevelés órán felül a gyerekek életkorának és érdeklődési
körének megfelelő mozgáslehetőségeket biztosításával teremtünk
lehetőséget a „mindennapos testnevelésre”.
 Futball, kézilabda
 Atlétika
 Játékos testmozgás napköziben
 Úszás
 Tömegsport
 Tánc
 Az adott sportágban tehetséges tanulók versenyekre való
felkészítése
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Túrák, kirándulások

Személyi higiéné

Tisztálkodás igényének kialakítása.

Helyes fogápolási technika elsajátítása, fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség
esetén tanulóink fogászati kezelése.

A ruházat tisztántartásának igényének kialakítása.

Az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása.

Az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése és
gyakorlása.

A gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi
szabályainak betartatása.

A káros élvezeti szerek /cigaretta, alkohol, kábítószerek / veszélyeinek és fogyasztásuk
következményeinek megismertetése.

Szükség esetén egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. (fogorvos, védőnő,
iskolaorvos)
Mentális egészség

A tanuló beilleszkedését segítő tevékenység az iskolai környezetbe az iskolai
hagyományok felhasználásával és a diákönkormányzat közreműködésével.

Humánus, kellemes iskolai légkör fenntartása.

A megelőzés szempontjaira való összpontosítás.

A lelkileg egészséges tanulók épségének megőrzése.
 Fokozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése - (egyszülős családban élők,
testi fogyatékosok, szexuális zaklatásnak, erőszaknak kitett gyerekek)- és folyamatos
segítése.
 A lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás – szakemberek bevonásávalújabb
sérülésének megelőzése.

Megfelelő felvilágosítás az egészségkárosító szerekről és ezek hatásairól.

Mintaadás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez.
Szexuális felvilágosítás






Fel kell mérni a tanulók ismereteit a szexualitás témakörében.
Ismeretnyújtás a szex, emberi életben betöltött szerepéről.
A tanulók tájékoztatása a nemi úton terjedő betegségekről, ezek megelőzési
lehetőségeiről, valamint a betegségek következményeiről.
A fogamzásgátló módszerek megismertetése.
Szexuálhigiénia

Szabadidős tevékenység




A napjuk nagy részét az iskolában töltik a gyermekek, ezért gondoskodnunk kell arról,
hogy a napi tanulás mellett módjuk nyíljék pihenésre, regenerálódásra.
Intellektuális képességeik mellett, arányosan fejleszthessék egyéb képességeiket,
kreativitásukat.
Választható tevékenységek révén biztosítjuk gyermekeink sokoldalú fejlődését, mivel
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a szabadidő töltési szokások döntően ebben a korban alakulnak ki.





Ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas eltöltésére készítsük fel őket, sokfajta szabadidős
tevékenységek kínálunk számukra.
Figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, érdeklődését, nemenkénti különbségét.
Arra törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások sokféle képességet fejlesszenek,
lehetőséget adva arra, hogy a gyermekek minél többfajta foglalatosságot próbáljanak
ki, s a választott tevékenységben elmélyülve megtalálják kikapcsolódásukat.
Fontos, hogy további művelődésre, önművelésre adjanak alkalmat, lehetőséget a
délutáni szabadidős foglalkozások.
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Figyelemmel kísérjük az egyes gyermekek választását, a tevékenységekben való
aktivitásuk jellegét. Segítjük és bevonjuk a szabadidős tevékenységekbe a
visszahúzódó, peremhelyzetű gyerekeket.
 Elvünk, hogy a nevelői irányítás közvetett módon valósuljon meg, hogy a gyermekek
szabadidejükben valóban szabadnak érezzék magukat.
Külső kapcsolataink:
- Önkormányzat
- Iskolaorvos
- Védőnő
- FIÓKA
- Vöröskereszt
- Nevelési Tanácsadó
- Iskolarendőr
- Drogprevenciós szakmai szervezetek.
A tanulók fizikai állapotának mérése
- NETFIT
A közoktatásról szóló törvény 48.§ (1) b) bekezdés kimondja a tanulók fizikai állapotának
méréséhez szükséges módszereket valamennyi iskolának be kell építenie helyi tantervébe.
Intézményünkben évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodunk a tanulók fizikai
állapotának méréséről, az OM által kiadott útmutató: A tanulók fizikai állapotának mérése
című kiadvány alapján. Ebben az útmutatóban megtalálhatók a próbák pontos leírása, az
értékelő táblázatok és az eredmények értékelése. A méréseket a testnevelés tantárgyat tanító
pedagógusok végzik el, a testnevelés órák keretében.
Minden tanulót a – a tanév két felmérését követően – úgy értékelünk, hogy fizikai állapotát
százalékosan, pontértékben is jellemezzük. A tanév befejezésekor amennyiben az iskolaorvos
igényli az egész iskola fizikai állapotáról jelentést készítünk.

11. Mindennapos testnevelés
A napjainkban zajló gazdasági és társadalmi átalakulás gondjai között kiemelten szerepel a
lakosság romló egészségügyi állapota. Drasztikusan növekszik az indokolatlanul korai
halálozások száma – elsősorban az egészségre káros szokások elterjedésével, az egészséget
nagyban károsító életmóddal.
Egyértelműen kimutatható, hogy a fiatalkori mozgásszegény életvitel, inaktivitás és
egészségtelen táplálkozás szorosan összefügg mindezzel.
Felmérések igazolják, hogy a magyar gyermekek egészségi állapota meglehetősen
kedvezőtlen és aggasztó, hiányzik az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek
elsajátításának feltételrendszere. Sok az ortopédiai gondokkal küzdő tanuló. A gondokat
tovább fokozza az a tény is, hogy mostanra már minden harmadik diák átlagosan 10%-nyi
túlsúllyal rendelkezik. Nagyon magas a felmentett, a könnyített s a gyógytestnevelésre szoruló
tanulók száma is.
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Legveszélyesebb a betegség kialakulása szempontjából a kisiskoláskor és a serdülőkor.
Óvodás és iskolás korban még van remény arra, hogy a gyerekekben kialakítható a rendszeres
testmozgás igénye, továbbá megalapozhatók a helyes táplálkozási szokások, rögzíthetők az
egészséges életvitel alapelemei.
12.1. A mindennapi testnevelés céljai:






Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt,
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének legalább
alapfokú tudnivalóit.
A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség,
szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és
fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.
Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő
viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem alapjaival.

A fenti célok elérése érdekében a következő sajátos egészségügyi és pedagógiai
szempontoknak kell érvényesülniük, megjelenniük a tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon:












Minden tanuló minden tanítási napon részt vesz a testmozgás-programban.
Minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson figyelünk a keringési és légző rendszer
megfelelő terhelésére.
Minden testnevelési órán, foglalkozáson van gimnasztika, valamint a helyes testtartást
szolgáló gyakorlatsor, légző-torna.
A testnevelési tananyag egészében betartandóak a gerinc- és izületvédelmi szabályok.
Fontos feladat a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése.
Fontosnak tartjuk, hogy minden testnevelési óra, sportfoglalkozás örömet, sikerélményt
jelentsen az eltérő adottságú tanulóknak is.
Alapvető, hogy érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai.
Fontos, hogy minden foglalkozáson szerepeljenek életmód-sportok, amelyeket egy életen
át lehet folytatni.
Figyelünk arra, hogy a program népi játékokat is tartalmazzon – így a hagyományőrzés is
szerepet kap.
A tánc, mint mozgás is szerepel programunkban.
Egy osztályban heti 5 órában biztosítjuk a testmozgást

12.2. A mindennapos testedzés megvalósítását segítő foglalkozások:
Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő foglalkozások biztosítják:
- A Közoktatási törvény által meghatározott testnevelési óra
- Az 1. - 12. évfolyamon a testnevelés órák keretében oldjuk meg a könnyített testnevelési
feladatokat. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tartja a szakorvos
által kiszűrt tanulóknak. (a kerület által kijelölt iskolában)
- Tömegsport órák, sportköri foglalkozások: a hét meghatározott napján szervezett
tömegsport-foglalkozások vannak, melyek tevékenységébe a tanulók alkalomszerűen
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is bekapcsolódhatnak. Ezek a foglalkozások: atlétika, foci, kézilabda,az úszás
lehetőségének biztosítása, tollaslabda.
A napközis foglalkozásokon 1 - 1 órát mozgással töltenek gyermekeink, tudatosan
tervezett, sokoldalú fejlesztő mozgással és játékkal.
- Sportrendezvények, sportnap szervezése
A mindennapos testnevelés a tömegsporttal, a szabadidős sportfoglalkozásokkal, a
sportegyesületbeli edzésekkel és az öntevékeny testedzéssel együttesen alkot egységes
rendszert az egészséges nemzedék felnevelése érdekében.

12. Egészségügyi ellátás
Az iskola tanulói minden évben egy alkalommal fogorvosi ellenőrzésben, kezelésben
részesülnek. Ennek időpontjait a tanév elején egyezteti az igazgatóhelyettesekkel a fogorvos.
Ugyancsak ekkor kerül eldöntésre a fogmosási gyakorlatok időpontja is, melyet az alsós
osztályokban végeznek.
Az iskolaorvos minden kedden, a délelőtt tartózkodik az iskolában található orvosi
rendelőben, ahol az előzetes tervek alapján végzi feladatait (oltás, szűrés, szemészeti,
belgyógyászati, alkalmassági vizsgálat).
Ezen kívül minden nap 8:00 és 16:00 óra között védőnő rendel intézményünkben, aki ellátja a
kisebb sérüléseket és az igazgatóhelyettesekkel együttműködve szervezi a jogszabályokban
előírt egészségügyi vizsgálatokat.
13.1. Az iskolai egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki











A tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata
Ortopédiai szűrés
Színlátás, látásélesség vizsgálata
Tüdőszűrés megszervezése
Könnyített és gyógytestnevelés besorolásának előkészítése
Kötelező oltások
Tisztasági és higiéniai vizsgálatok
Konyha, étterem, mosdó, mellékhelyiségek egészségügyi ellenőrzése
Fogászati kezelés
Fogprevenció

Az orvosi vizsgálatokat úgy kell megszervezni, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a tanítás
rendjét. A jogszabályokban előírt kötelező vizsgálatokon kívül a tanuló nem kötelezhető
vizsgálatokra.
13.2. A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje


A közoktatási intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a
mindennapos testedzést. A tanulók hetente az órarendbe illesztetten kettő, három
testnevelés, illetve néptánc órán vesznek részt. A többi napon a délutános kollégák
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tartanak játékos testmozgást. Az alsó évfolyamok úszásoktatásban vesz részt. A felső
évfolyamokban bizonyos osztályok korcsolyázni mennek a téli időszakban
testnevelésóra keretén belül.
Ezen kívül a DSE szakosztályai (foci, kézilabda, tollaslabda, darts) nyújtanak
lehetőséget a testedzésre.
Az egészséges tanulókat testnevelésóráról átmeneti időre az orvos mentheti fel. A
felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárának átadni, és az osztályfőnökének is
jelezni.
Könnyített testnevelésben vesznek részt azok a tanulók, akiknek egészségi állapota az
orvos javaslata alapján ezt indokolja. A könnyített testnevelés során a gyerekek részt
vesznek a testnevelés órákon, csupán bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat nem
végeznek.
Szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a gyerekeket
gyógytestnevelési
foglalkozásokra
utalhatja.
Szomatopedagógus
vezeti
gyógytestnevlést, ahol a gyerekek speciális gyakorlatokat végeznek
A gyógytestnevelési ellátás kötelező egészségvédő ellátás a rászoruló tanulók részére,
ezért időpontját az órarend rögzíti.

13.3. Egészséges életmódra nevelés




Az osztályfőnöki órák keretében meghatározott életvezetési program alapján
életvezetési ismeretek oktatása folyik.
Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnökök kérésére felvilágosító előadásokat
tarthat.
Ugyanígy az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek (alkohol, drog, dohányzás) káros
hatásairól életkorukhoz mérten tájékoztatást kaphatnak.

13.4 Dohányzás az intézményben
Az iskola egész területén tilos a dohányzás. Az iskola dolgozóinak kizárólag az iskolán kívül
a kaputól 5 méterre a kijelölt, dohányzóhelyen lehet dohányozni.
13.5 Az iskola egészségvédelmi szabályai
Az iskola működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
 A lázas, beteg gyermek szüleit értesíteni kell, a lehető legrövidebb időn belül haza kell
vinni. Addig is gondoskodnia kell a pedagógusnak a szükséges orvosi ellátásról.
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyerek az intézményt a gyógyulásig nem
látogathatja.
 A gyermek a betegsége után csak orvosi igazolással jöhet ismét az intézménybe
 Fertőző betegség esetén az intézményt azonnal értesíteni kell, ezekben az esetekben
fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre és tisztaságra.
13.6. A gyermekbalesetekkel kapcsolatos vezetői utasítások
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Az intézményben történő gyermekbaleset esetén minden dolgozóra vonatkozóan kötelezőek
az alábbi intézkedések:
 A sérülés súlyosságától függően a gyermeket köteles az orvosi rendelőbe szállítani és
ott orvosi, védőnői ellátásban részesíttetni, illetve mentőt hívni.
 Köteles értesíteni a szülőt és az igazgatóhelyettest, illetve a balesetvédelmi felelőst.
 A baleset jegyzőkönyvét az előírásoknak megfelelően minden esetben fel kell venni.
Az eredeti példányt a szülőknek, a másolatokat az illetékes szerveknek kell eljuttatni.
13.7. Intézményi védő – óvó előírások
A gyermekekkel és a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó
előírásokat, a foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, a tilos és elvárható
magatartásformákat ismertetni kell a tanév kezdetekor, valamint szükség szerint, az
egyes tanórai foglalkozások, csoportos iskolán kívüli látogatások, kirándulások,
táborozások stb. előtt.
Az ismertetés tényét dokumentálni kell a haladási naplókban.
A baleset –és tűzvédelmi oktatást az osztályfőnök tartja, azt a naplóban is
dokumentálja.
Valamennyi pedagógus kötelessége –a számára előírt időpontban és helyen
megjelenni, a tanulók felügyeletéről gondoskodni.
Feladata:
-

a beosztása szerinti ügyelete alatt: a folyosószakaszon lévő tantermek, a
folyosói, illetve udvari ügyelet ellátása, a balesetek megelőzése
a balesettel fenyegető forrás jelzése az intézmény ügyeletes vezetőjének
(igazgató vagy igazgatóhelyettes)
a tudomására jutott balesetről az ügyeletes vezető (igazgatóhelyettes
vagy igazgató) értesítése, ha felügyelete alatt, iskolán kívül (táborban,
kiránduláson) történik baleset, intézkedni köteles a sérült tanuló
ellátásáról, elláttatásáról.

Pedagógusok és más intézményi dolgozók tanítási idő, a tanuló foglalkozási ideje alatt
tanulót semmilyen jogcímen nem engedhetnek, nem küldhetnek ki az iskola
épületéből!
A pedagógus a rosszullétre panaszkodó tanulót a védőnői (orvosi) szobába illetve az
iskolaorvos rendelési ideje alatt –az épületen belül – hozzá irányítja, egyben értesíti
arról az ügyeletes igazgatóhelyettest, aki intézkedik a szülők értesítéséről, vagy
orvoshoz, illetve a pedagógiai asszisztenssel történő hazakíséréséről.
Súlyosabbnak látszó rosszullét, illetve baleset esetén az ügyeletes igazgatóhelyettes,
vagy igazgató azonnal orvost, illetve mentőt hív, és értesíti a szülőket is.
A balesetek elkerülése érdekében valamennyi pedagógus, -a technikát, háztartási
ismereteket, fizikát, kémiát és a biológiát tanító szaktanárok különösen – kötelesek
munkájuk során betartani a 16/1998./IV. 8./ MKM rendelet 1. számú mellékletében
foglaltakat.
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A testnevelőtanárok a balesetek elkerülésével kapcsolatos teendőket is tartalmazó,
számukra kiadott belső rendelkezés utasításait is kötelesek betartani.
A sajnálatos módon mégis bekövetkezett balesetet a tanórát tartó, illetve a tanuló
felügyeletét ellátó pedagógus haladéktalanul jelenteni köteles az ügyeletes vezetőnek!
(Igazgatóhelyettes vagy igazgató).
Jegyzőkönyvet kell felvenni, ki kell vizsgálni, a hasonló eset elkerülésére a szükséges
intézkedést meg kell tenni. A jegyzőkönyv felvételét a védőnő és a munkavédelmi
megbízott végzi.
A kivizsgálásban közreműködik a feladat elvégzéséért felelős igazgatóhelyettes, a
szükséges intézkedést az igazgató nevében teszi meg.
Az intézmény munkavédelmi –és tűzvédelmi megbízottja köteles az épületben
meglévő baleseti veszélyforrásokat jelentő okokat a műszaki ügyintéző
közreműködésével feltárni, és jelenteni azt a gazdasági vezetőnek és az intézmény
vezetőjének, illetve ügyeletes vezetőjének.
Az intézményi költségvetés lehetőségeit meghaladó okok megszüntetéséhez az
intézmény vezetője a fenntartótól segítséget kér.
Az épületben keletkező, súlyos balesettel fenyegető károsodás esetén az intézmény
vezetője vagy ügyeletes helyettese az épület kiürítésére haladéktalanul utasítást ad.
13.7.1. Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Bombariadó esetén szükséges teendők
Az intézmény vezetője, távollétében az ügyeletes igazgatóhelyettes a telefonon
bejelentett bombariadót azonnal jelenteni köteles a rendőrségnek, egyidejűleg
elrendeli az épület azonnali kiürítését. Ez –sajnálatos módon- történhet úgy is, hogy a
veszéllyel fenyegetés a rendőrségre érkezik, akik elrendelik az épület kiürítését.
Ilyenkor az épületet valamennyi tanuló és dolgozó köteles elhagyni. A kiürítés
hírüladásához csengőt és az iskolarádiót is használjuk, de az intézményben lévő többi
igazgatóhelyettes és más, „lyukas órás” pedagógusok is kötelesek segítséget nyújtani a
mielőbbi kiürítés érdekében.
A tanulók az éppen órát tartó pedagógusok vezetésével minél előbb hagyják el az
épületet.
A bombariadó napja rendkívüli nap, rendkívüli feladatokkal, melyet valamennyi
pedagógus az igazgató, illetve helyettesei utasításának megfelelően köteles ellátni.
Amennyiben az első félév végéig több bombariadóra is sor kerül, február, március és
április hónapok során az elmaradt órákkal arányos rendkívüli tanítást tartunk szombati
napokon.
A második félév során bekövetkező két vagy több bombariadó miatt kiesett órákat a
tanév (júniusi tanítási napok) meghosszabbításával pótoljuk.
Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendők
A BFVB 304/12/1999. számú körlevele mellékletében felsorolt, az oktatási
intézményekben is bekövetkezhető rendkívüli események esetén szükséges teendők:

50

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ
Amennyiben a szóba jöhető rendkívüli esemény az intézmény épületében következik
be tanulók és felnőtt dolgozók benntartózkodása esetén:
- tűz, tűzvész, robbanás esetén az intézményi Tűzvédelmi szabályzatban
meghatározottak szerinti mielőbbi, gyors kiürítés.
Amennyiben az üres épületben következik be rendkívüli esemény, az intézmény
vezetője –a szükséges időre- elrendeli az épületbe belépési tilalmat.
Bármely rendkívüli eseményt követően –ha az indokolt- az intézmény vezetője -a
szükséges időre- rendkívüli tanítási, illetve munkaszünetet rendelhet el.

13. Gyermek-, ifjúság-, és családvédelem
A gyermekvédelmi felelős a feladatok megoldásában koordináló, segítő szerepet látnak el.
A gyermekvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálattal, a
Gyámhatóság illetékes szakembereivel, segíti a pedagógusokat, és a hozzáforduló szülőket.
Nyilvántartja a veszélyeztetett tanulókat.
Hetente egy délelőtt és délután fogadóórát tart. Munkánkban törekednünk kell a prevenciós
jelleg erősítésére.
Feladataink:
 A tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés, orvosi ellátás)
megteremtéséhez segítségnyújtás
 A család nevelő funkciójának erősítése, a családi nevelés hiányosságainak pótlása,
korrigálása
 A szociális és anyagi helyzetből adódó hiányok pótlása
 Gyors, hatékony intézkedés a gyerekeket veszélyeztető helyzetekben.
 Segítségnyújtás a tartalmas szabadidő eltöltéséhez.
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra kiemelten odafigyelünk.
E rendkívül fontos és összetett tevékenységet az intézményben a gyermekekkel közvetlen
mindennapi kapcsolatban lévő pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök fogják össze, akik
munkájukat az igazgatóhelyettesek közvetlen irányításával végzik.

14. Környezeti nevelés programja
15.1. Törvényi háttér
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXV.
törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell
készíteniük környezeti nevelési programjukat is. Ezek a jogszabályok lehetőséget kínálnak
arra, hogy az iskolák megtervezzék környezeti nevelési tevékenységüket.
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15.2. Célok, alapelvek
Stratégiailag kiemelt céljaink:









fontos kiemelni, hogy az iskola ezen programja során lehetőség nyílik a
természettudományos, vállalkozói, esztétikai kompetenciák fejlesztésére.
természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos
ismeretek átadása,
globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása,
helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek
felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése,
a természet szeretetére nevelés,
a globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges
magatartásra nevelés,
a mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra
nevelés,
a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.

15.2.1. Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolható részcélok








saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés hulladékkezelési program, tisztasági verseny,
válogatott hulladékkezelésre szoktatás,
a kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése,
Budapest, kerületünk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése,
a természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez
juttatása
a gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékek megismertetése,
a természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése,
gyakoroltatása, kézműves foglalkozások keretében.

15.3. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei

Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes testület, valamint a technikai
dolgozók is. Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell a színvonalas környezeti
neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal.
A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt
Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét
mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek
megalapozása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend,
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természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást
viszont nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó.

Szakkörök
Szakköreink októbertől júniusig folynak, meghirdetésükre és a jelentkezésre szeptemberben
kerül sor.
Iskolai papírgyűjtés
Az iskolai papírgyűjtésre tanév folyamán több alkalommal kerül sor. A papírgyűjtés
eredményét precízen nyilván tartjuk. Fontosnak tartjuk a munka eredményeinek egyéni és
osztályszintű szemléletes prezentálását.
Veszélyes-hulladék gyűjtés
A szárazelemek gyűjtése szintén folyamatos.
Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti
nevelési lehetőségek
Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki
fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet
biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola
egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.
Ehhez mindenkinek - pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt - tevékenyen
hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.
Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövények
gondozásával járulhatunk hozzá.
Az élőlények természetes közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt,
igényességre nevel, hozzászoktatja a gyerekeket a növényekkel való gondoskodáshoz, s
egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé teszi.
Törekedni kell, arra hogy iskolánkban a környezetbarát termékek használata - a
papírhasználattól az írószereken át a takarításig- , általánossá váljon a tanórákon és az
irodákban egyaránt.
A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: színes
karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító anyagokat tartalmazó termékeket.
Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk. A dekoráció legyen tartós, máskor is
felhasználható.
Belső kapcsolatok: iskola- szülő-tanuló viszony a környezeti nevelés terén
Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók, a családok, a szülők,
a helyi közösség tagjai. Az iskolai környezeti nevelés fogékonyabbá teszi a szülőket, illetve a
helyi lakosságot a helyes környezet- és természetvédő magatartás iránt.
Az iskola törekszik a szülők környezeti akciókba való bevonására, a hasznos-anyag gyűjtés
terén és több szabadidős programunk kapcsán.
Fontos, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztassuk környezeti nevelői munkánkról, valamint
az ezzel kapcsolatos feladataikról.
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16.A

külső kapcsolatok

Az intézmény különböző országos és megyei szakmai szervezetekkel, pedagógiai szervekkel,
pedagógiai szakmai szolgáltatókkal tart kapcsolatot.
 Rendszeres kapcsolatban álla a következő intézményekkel, szervezetekkel:
o A fenntartóval
o A kerület valamennyi oktatási-nevelési intézményével
o A gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel
o Gyermek és Ifjúságvédelmi hatóságokkal
o Nevelési Tanácsadóval
o Pedagógiai Központokkal
o A XV. kerületi Rendőrkapitánysággal
o FIÓKA-val
o A kerületi Gyermekvédelmi Hivatallal
o ÁNTSZ-szel

17. Tanórán kívüli foglalkozások
17.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje
Az iskola tanulói számára biztosított tanórán kívüli foglalkozások rendszere a tanulók igényei,
szükségleti, érdeklődése szerint van kialakítva. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a
tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az
elnök-igazgatónál. A tanulók jelentkezése önkéntes.
A jelentkezés után azonban a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli
foglalkozások helyét és időtartalmát az elnök-igazgató és az intézményegység-vezető rögzíti a
tanórán kívüli órarendbe terembeosztással együtt.
 Szakkörök
A különböző szakköröket magasabb igényű tanulók érdeklődésének megfelelően indítjuk.
A szakkörvezetőket az igazgató bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján zajlanak. Erről, valamint a
látogatottságáról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör
működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szaktárgyi osztályzatában. A
szakkörök működésének a feltételeit az iskolai költségvetés biztosítja.


Sportkörök
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A tanuló mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére alakulnak meg, melyek egyben felkészítik e versenyeken való
részvételre is a gyerekeket.
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja a
tornatermet, kondicionáló termet, öltözők, sportudvar felügyelet melletti használatát.
 Könyvtár
Az iskola könyvtára a pedagógusok részére minden tanítási napon 8:00-16:00 óráig nyitva
van. A tanulóknak a könyvtár nyitva tartási idejében áll rendelkezésre.
A könyvtár rendjéről a könyvtár szervezeti és működési szabályzata intézkedik.
17.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
 Versenyek
A diákokat szakmai, kulturális, tanulmányi versenyekre készítik fel az iskolában tanító
pedagógusok, intézményi, fővárosi és országos meghirdetésű versenyekre. A versenyek
szervezéséért tartalmi és formai kérdésekben a munkaközösségek felelősek.
 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon vagy tanítási
szünetben szervezhetők. A kirándulások célja hazánk tájainak és kulturális örökségének
megismertetése az óvodás és iskolás korú gyerekekkel, valamint az osztályok és csoportok
közösségi életének fejlesztése.
A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. A
kirándulás tervezetét írásban kell leadni az intézményegység-vezetőnek.
Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezeti
és anyagi vonatkozásait.
A kirándulás várható költségeit a szülőket írásban kell tájékoztatni. A szülők írásban
nyilatkoznak a kirándulás költségeinek vállalásáról.
A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás
költségeihez az iskola (önkormányzat), az iskolai alapítvány (Kavicsosi Deák Alapítvány)
és a DÖK támogatást adhat.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan
lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges
eszközökről is.
 Kulturális intézmények látogatása, egyéb rendezvények
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatás, sportrendezvények látogatása tanítási
időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, kisebb csoportok számára.
Tanítási időben történő látogatásra az intézmény-vezető engedélye szükséges.
Ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, arról az elnök-igazgató dönt.
Az összejöveteleken biztosítani kell a kellő számú pedagógusok részvételét.

18. Az iskola használati rendje


Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát,
berendezését megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje. Felelős az
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iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energia - felhasználással való
takarékoskodásért, a tűz - és balesetvédelem, és a munkavédelmi szabályok
betartásáért. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit,
eszközeit elvinni csak igazgatóhelyettes engedélyével lehet, átvételi elismervény
ellenében. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen maradt termeket zárni kell.
Az épület aulájának, folyosóinak, osztálytermeinek, azok dekorációjának megóvása, a
helyileg odatartozó osztály osztályfőnökének feladata.
Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie a törvény által
előírtak szerint. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt
értesíteni. Az intézményegység-vezető igazgatóhelyettes feladata a kár felmérése, és a
kárterítés részleteinek és szülővel - gondviselővel - a rendezés módjának tisztázása.
Minden audiovizuális eszközt, (laptop, IKT eszközök) oktatási szemléltetőeszközt a
pedagógus nyilvántartófüzetben vesz át az eszközök kezelőjétől. Az átvételt aláírók
teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
Az osztálytermeket a foglalkozások befejezése után, de legkésőbb 19 órakor. (kivéve,
ahol pl. zeneiskolai vagy egyéb foglalkozás van - ott a tanár jelzése után) be kell zárni.
Ennek felelőse az épületet záró gondnok. Az osztálytermek zárása előtt gondoskodni
kell az elektromos berendezések áramtalanításáról a riasztó berendezés
bekapcsolásáról.
Az épület helyiségének kulcsát, a portán névre szólóan kell kérni, a foglalkozások
befejezése után a portán kell leadni.
Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli, értékéről köteles elszámolni. A könyvtár
kulcsát a foglalkozás után az irodába leadja. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel,
a nyitvatartási időben tartózkodhatnak a tanulók. Minden tanév végén és évközi
távozáskor, mindenki köteles a könyvtári könyveket leadni.
A számítógépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Kulcsát a gondnok
őrzi. A terem és a benne lévő gépek használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógus
felelős.
Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen személy csak az iskola valamely
dolgozójának kíséretében tartózkodhat. A portaügyeletes feladata a külső személyek
bekísérése az irodához.
Tanuló az épületet tanulási idő alatt csak az iskola valamely vezetőjének engedélyével
hagyhatja el, a tanulói ügyeletes köteles feljegyezni a távozó tanulónak a nevét.
Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje: Az iskola helyiségeinek, eszközeinek,
berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) - az érintett
közösségek véleményének kikérése után - az igazgató dönt.
Az egészségügyi ellátás és felügyelet rendjét a fenntartó által biztosított keretek közt a
tanévre szólóan az igazgató szabályozza.
Rendkívüli eseménynek tekinthető minden váratlanul bekövetkező történés, amely az
intézmény épületeiben, vagyontárgyaiban, illetve az ott tartózkodó személyek testi
épségében, egészségi állapotában károsodást idézhet elő.

Különösen ilyen eseménynek minősül: villámcsapás, szélvihar, tűz, víz- okozta veszély,
illetve földrengés, továbbá robbanásveszély, robbanásveszéllyel való fenyegetettség,
terrorcselekmény veszélye, baleset stb.
Ezekben az esetekben a tűzriadó tervnek megfelelően az épületet haladéktalanul ki kell
üríteni ,az ajtókat ki kell nyitni és nyitva is hagyni, és értesíteni a tűzszerészeket valamint
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a fenntartót, a kerületi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőket. A hatóság
megérkezése után annak utasításai alapján kell eljárni. Megállapodtunk a szomszéd
iskolával, hogy kölcsönösen kisegítjük egymást. Amennyiben a tanulók nem küldhetők
haza (főleg az alsó évfolyamok), az ellenőrzés idejére helyet biztosítanak számunkra.
 A rendkívüli eseményt az intézményben működő elektromos vagy mechanikus csengők
folyamatos szaggatott hangjával kell jelezni és a kiürítési tervnek megfelelően a
pedagógusok irányítása mellett kell elhagyni az épületet.
 Intézkedésre jogosult és kötelezett személyek igazgató, illetve távollétükben vagy
akadályoztatásuk esetén a helyettesítési rendben megjelölt személyek.
 A kieső tanítási órákat, foglalkozásokat pótolni kell. Ennek módjáról az intézmény
vezetője dönt, elsősorban az évközi szünetek terhére.
 A rendkívüli eseményről feljegyzést kell készíteni, az intézmény vezetője jelentésben
értesíti a fenntartót.
 Az intézményből eltávozó, szervezett programon résztvevő tanulók kísérői közül
minden esetben intézkedésre jogosult személyt kell kijelölni.
 A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ismeretek és intézkedések körét évente, az
intézmény tűz- és munkavédelmi oktatásához kapcsolódóan értekezleten kell
áttekintenie a nevelőtestületnek.
 Az iskola területén történő reklámtevékenység csak az oktatással, egészséges
életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel összefüggésben, a
gyermekeket érintő társadalmi, közéleti tevékenységgel kapcsolatban jelenhet meg.
Módja a hirdetőtábla, az iskolarádió, iskolaújság, laptop.
Az intézmények az elhelyezésükre szolgáló helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően
használják. Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybe vétele
díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik.

19.. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elve és tankönyvellátás
rendje
A közoktatási törvény a nevelőtestületek tagjainak hatáskörébe utalta az iskolákban
használatos tankönyvek kiválasztását, akik a szakmai munkaközösségek egyetértésével
megválaszthatják az általuk használt tankönyveket és taneszközöket.
A tankönyvek kiválasztásánál fontos szempontok a következők:
- Olyan tankönyvet rendeljünk, amely a tantárgy tantervéhez illeszkedik;
- Az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek (folyamatosság elve);
- A tankönyvekhez lehetőség szerint tartozzon munkafüzet;
- A tankönyv legyen tartalmas, szép kivitelű, tanulható és időt álló;
- Mérlegelnünk kell az árat.
19.1. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje
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A tankönyvrendelés előkészítése az igazgatóhelyettesek feladata. A tárgyév január 31-ig a
szakmai munkaközösségek javaslata alapján elkészítik a tankönyvrendelés tervezetét.
Tárgyév február 15-ig kell elkészíteni a végleges tankönyvrendelést az igazgatóhelyettesek
által ellenőrzött tankönyvleadás alapján az iskolai tankönyvfelelősnek.

20. Záró rendelkezések
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát - mellékletekkel együtt - a fenntartó
hagyja jóvá. Jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni minden dolgozóval, szülőkkel és más
intézményhasználókkal.
Az SZMSZ-ben foglaltak megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező.
Megszegése esetén munkáltatói jogkörben intézkedés tehető.
Az SZMSZ módosítása csak az intézményi SZMSZ közoktatási törvény által meghatározott
közösségek egyetértésével, elfogadó nyilatkozatával, valamint a fenntartó jóváhagyásával
lehetséges.
Az SZMSZ módosítása szükséges, ha megváltoznak a tartalmát érintő jogszabályok,
fenntartói előírások.
Az SzMSZ módosításának kezdeményezése lehetséges, ha az alkalmazotti közösség fele +
egy fő kezdeményezi azt.
Az ezen SZMSZ jóváhagyásával egyidejűleg a megelőző SZMSZ hatályát veszti.
Az SZMSZ érvényességi ideje: 3 év
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Mellékletek:
1. sz. melléklet

Adatkezelési szabályzata

Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
1. Az alkalmazottak adatai:
a. név, születési hely és idő, állampolgárság;
b. állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám;
c. munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így
különösen:
 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
 munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
 munkakör, munkakörbe nem tartózó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,
 szabadság, kiszabott szabadság,
 alkalmazottak részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
Az 1. pontban felsorolt adatokat a magasabb vezető tekintetében a munkáltatói jog
gyakorlója kezeli.
Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek,
bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási
szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
2. A gyerekek, tanulók adatai:
a. gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó
lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar
állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásának a
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b. szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe és telefonszáma;
c. a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok,
e. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
 felvételivel kapcsolatos adatok
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 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése, vizsgaadatok,
 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
 a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogyatékosságára
vonatkozó adatok,
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
 a tanuló és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 a tanuló diákigazolványának a sorszáma
 a tanuló azonosító száma,
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
Valamennyi adat továbbítható a fenntartó, a rendőrség, az ügyészség, az
önkormányzat, az államigazgatási szerv és a nemzetközi biztonsági szolgálat részére.
A sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok továbbíthatók a pedagógiai szakszolgálat
intézményeitől a nevelési oktatási intézménynek, illetve vissza.
Az óvodai fejlődéssel, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok
továbbíthatók a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek és az iskolának.
A magatartás, szorgalom, és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbíthatók az
érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, és
iskolaváltás esetén az új iskolának.
A diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat továbbítható.
Az adatok továbbíthatók
 a gyermek iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
felsőoktatási intézménybe való felvételével kapcsolatosan az érintett
felsőoktatási intézményhez és vissza
 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek,
tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása. Megszüntetése céljából,
 az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
3. Az adatkezelés az intézményben
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A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőalkalmazottat titoktartási
kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.
E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától és annak megszűnése
után határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermek, tanuló érdekében végzett megbeszélésre.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a törvény alapján
kezelhetők és továbbíthatók. A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt
vesznek a nevelőtestület ülésén.
A pedagógus illetve a nevelő, oktató munkát segítő alkalmazott,az iskola igazgatója
útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17§-ára is
tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni,
ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt
– súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Adattovábbításra a közoktatási intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között –
az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
4. Az adatok statisztikai célú felhasználása
A mellékletben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

1.1. sz. melléklet

Irattári terv

Az iratok rendezésének alapja az irattári terv , amely rendszerbe foglalja az ellátott
ügyköröket és az iratokat ezeknek megfelelően tagolja.
Az ellátott ügykörök ( ügycsoportok ) tagolása az irattári tervben – sorszámmal jelölt – tételek
( tárgyi csoportok ) szerint történik.
Az irattári tételt úgy kell kialakítani és meghatározni, hogy ahhoz tartozó iratok egyfelől azon
tárgykörűek legyenek, másfelől a tételhez tartozó iratok a selejtezés határideje szempontjából
egységes kategóriát alkossanak.
Valamennyi tételnél jelölni kell a selejtezési határidőt, illetve tételek iratai nem selejtezhetők,
ügyviteli érdekből meddig kell azokat megőrizni, valamint azt is, hogy nem selejtezhető
tételeket mikor kell az irattárba tenni.
Irattári
tételszám
Ügykör megnevezése
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Az intézmények létesítésével, átszervezésével
fejlesztésével, működésével kapcsolatos dokumentumok
2.
Munkatervek, jelentések, statisztikák
3.
Jegyzőkönyvek

Őrzési idő
nem
selejtezhető
5
10
61

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ
Az intézményeknek társadalmi szervezetekkel,
közművelődési intézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel stb. való kapcsolatára vonatkozó
dokumentumok
5.
Belső szabályzatok, működési szabályzat
Irattári
tételszám
Ügykör megnevezése
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
4.

6.
7.
8.
9.

A dolgozók személyi, bér- és munkaügyi anyagai
Peres ügyek, panaszügyek
Munkavédelemi, baleseti, tűzvédelmi dokumentáció
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

10.

Munkahelyi véleményezések, másodlatok kiállítása
polgári védelem ügyei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nevelési-oktatási ügyek
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás
Tanulók fegyelmi ügyei
Naplók
Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyek
Diákmozgalommal kapcsolatos ügyek
Nevelési tanácsadással, pályaválasztással kapcsolatos
ügyek
Szülői munkaközösségekkel, iskolatanáccsal kapcsolatos
ügye
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
Felvétel, beiskolázás, a tanulók kérelmei
Tanulók pályamunkáinak néhány kiválasztott
mintapéldánya
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai

1.2. sz. melléklet

10
nem selejtezhető
Őrzési idő
50
50
50
nem
selejtezhető
10
nem selejtezhető
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2

Bélyegzők használata, kezelése

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról „Bélyegző
nyilvántartás” füzetet kell vezetni.
A nyilvántartás füzet tartalmazza:
- A nyilvántartás megkezdésének évét,
- A nyilvántartás vezetésért felelős nevét,
- A bélyegző nyilvántartás sorszámát,
- A bélyegző lenyomat megnevezését,
- A bélyegző típusát,
- Hány db készült el az adott bélyegzőből,
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A „Bélyegző nyilvántartás” füzetben pontosan vezetni kell a bélyegző pontos átvételét, az
átvevő nevét, beosztását, munkakörét, az átvevő – átadó aláírását.
A z intézményben a bélyegzők használatáról az igazgató dönt.
Az intézményben a körbélyegző használatára a következők jogosultak:
- igazgató
- igazgatóhelyettesek
- iskolatitkár
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzésért, amit elzárva kell tartani.
A bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről a gazdasági ügyintéző gondoskodik.

1.3. sz. melléklet Kulcshasználati szabályzat
Az iskola helyiségeinek kulcshasználati szabályzata
Az iskola minden helyiségének kulcsát felcímkézve kell tárolni. A kulcsokból 1-1 példányt a
„kulcsos szekrényben” kell elhelyezni, ami a portai helyiségben található.
A kulcsoknak mindig a helyén kell lenniük, ezek az úgynevezett tartalék kulcsok, a pótlást
ezek alapján lehet elvégezni.
A kulcsok csak az iskolavezetés és a portások számára elérhetők. Amennyiben olyan
rendkívüli eset lép fel, a tűzoltóság és egyéb hatóság számára azonnal biztosíthatóknak kell
lenniük.
A kulcsok csak pótlás esetére vihetők el, a szükséges időre.
A kulcsokat mindig a portaszolgálatot ellátó személy adhatja át. A kulcsok felvételét és
leadását a portán elhelyezett füzetbe be kell jegyezni időponttal és aláírással.
Az iskolavezetés és a gondnok bármely terem kulcsát felveheti, bármelyik helyiségbe szükség
esetén. Az iskola egyes helyiségeibe az arra vonatkozó szabályzatban feltüntettek jogosultak
belépni, más egyéb esetben engedéllyel vehetők fel a helyiségek kulcsai.
A takarító személyzet az aktuális terem kulcsát használhatja a takarításidejére.
A termekben található szekrények kulcsaival a helyiséget használók rendelkeznek.
Minden helyiséget elhagyás után zárni kell.
A tantermek és az öltőzők kulcsainak 1-1- példánya a tanáriban is megtalálható, felakasztva
az arra rendszeresített táblára, amit használat után ugyanoda kell visszahelyezni.
Kulcs elvesztésének tényét jelezni kell a gondnoknak. A kulcs pótlási költségét a kulcsot
elhagyó személy köteles megtéríteni.
Helyiség

Kapuk

Iskolaépület
Pótkulcsos szekrény
Igazgatói iroda

Kinek lehet hozzá saját
kulcsa?
Igazgató
Nyitás – zárásért felelős
személyek
Igazgató
Nyitás – zárásért felelős
személyek
Igazgató

Ki veheti fel a kulcsát?
(Iskolavezetésen kívül)
Nyitászárásért
felelős
személyek
Nyitászárásért
személyek

felelős

Portai szolgálat
Titkárnő
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Iskolatitkári iroda, irattári
szekrények
Igazgatóhelyettesi
iroda
Gazdasági iroda, irattári
szekrények
Páncélszekrény
Tanárik

iskolatitkár

Iskolatitkár

A helyiségben dolgozók

A helyiségben dolgozók

GMK dolgozói

GMK dolgozói

GMK dolgozói
Portaszolgálat

GMK dolgozói
Tantestület tagjai
Iskolatitkár

Tantermek

Az adott tanteremben tanítók

Könyvtár
Term.tud.szertár

Könyvtáros
Szaktanárok

Számítástechnika terem
Testnevelési tanári, szertár
Tornaterem
Konditerem

Számítástechnika tanárok
Testnevelők
Testnevelők
Testnevelők

Tantestület tagjai
Iskolatitkár
Könyvtáros
Term.tud.
szaktárgyakat
tanítók
Számítástechnika tanárok
Testnevelők
Testnevelők
Beosztás szerint ott tanítók

Orvosi szoba

Iskola orvos
Iskolai védőnő

2. sz. melléklet Szabálytalanságok kezelésének szabályzata
A László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (továbbiakban: intézmény) a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az Államháztartás működési rendjéről szóló
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/ A. § (5) bekezdésének alapján
az alábbiakban szabályozom.
Intézményünkben a szabálytalanságok kezeléséért (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok
elkülönített nyilvántartása) az intézmény igazgatója felelős.
Intézményünkben a szabálytalanságok kezelésével (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok
elkülönített nyilvántartása) kapcsolatos feladatok elvégzésére a kialakított munkaköri,
hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az intézmény igazgatója
felelős.
1.
A szabálytalanság fogalma
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.)
való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás
bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben előfordulhat.
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2.

Jogszabályok
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény A
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény ( Be.) A
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény rendelkezései
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a kártérítésről a köz
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv .), közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/ A. § a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a belső ellenőrzésről
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet a közoktatás rendjét veszélyeztető
szabálysértésekrőI141.§, 142, §, 143.§-ai
81/2002.(IV.13.) Korm. rendelet a közoktatás rendjét veszélyeztető
szabálysértésekről.
A Közoktatási Törvény
11/1994. MKM rendelet évi és annak 2004.évi OM módosítása a nevelési oktatási
intézmények működéséről
Gyermekek Jogairól szóló Nemzetközi egyezmény

3.

Fogalmak, értelmezések

Bűncselekmény: az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény
büntetés kiszabását rendeli.
Büntetőeljárás: A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróságnak, az ügyésznek és a
nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén
büntetőeljárást megindítani, valamint a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a
nyomozati hatóságnál kell megtenni.
Szabálysértés: az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló
cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek
nyilvánít, s amelynek elkövetőit meghatározott joghátrány fenyeget.
Szabálysértési eljárás: feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy
észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
Károkozás: aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A kártérítési eljárás: szabályait a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet) szabályozza.
Kártérítési felelősség: tekintetében irányadók a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a megfelelő
rendelkezései.
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4.
A szabálytalanságok típusai
a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan ki fizetés, stb.)
a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)
a szabálytalanságok kezelésének célja, hogy a különböző jogszabályokban és
szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének megelőzéséhez,
megakadályozásához hozzájáruljon, illetve azok sérülése, megsértése esetén a
megfelelő állapot helyreállítása, hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, felelősség
megállapítása, hathatós intézkedések foganatosítása megtörténjen.
4.1.

4.2.

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása,
elsődlegesen az intézményvezető feladata az alábbiak szerint:
kiépíti és működteti az intézmény kontroll rendszerét,
kialakítja és hatékonyan működteti az intézmény sajátosságainak megfelelő
irányítási és ellenőrzési rendszert,
gondoskodik arról, hogy a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján
működjön az intézmény, biztosítja a az intézmény működését valóságos célokkal és
célkitűzésekkel, az intézményi tevékenységek ellátásához eljárásrendeket,
szabályzatokat léptet hatályba, amelyek meghatározzák a jogellenes tevékenységeket
és a szükséges intézkedéseket, amennyiben ezen előírások megszegését fel tárták,
kialakítja a és betartatja a a gazdálkodási, pénzügyi műveletek jóváhagyására
vonatkozó eljárásrendet,
gondoskodik a feladat- és hatáskörök megfelelő elkülönítéséről,
irányelveket, eljárásokat, jelentési rendszereket és egyéb mechanizmusokat hoz létre a
tevékenységek nyomon követésére és az eszközök megóvására, főként a magas
kockázatú területeken,
létrehozza és működteti az intézményben a kellő számú és mélységű információs
csatornákat, amelyek ellátják-e a vezetést megfelelő és megbízható
információval,
költséghatékony
kontrollokat
működtet
a
jogellenes
tevékenységek
megakadályozására,
elősegíti és biztosítjaa a tudatos ellenőrzést (FEUVE, belső ellenőrzés)
a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kíséri
szabálytalanság esetén intézkedjen hatékonyan,
a szabálytalanságot olyan mértékben korrigálja, illetve javíttassa , amilyen mértéket
képviselt a szabálytalanság,
az intézményi feladatok ellátásához szükséges vagyonkezelésbe, vagy használatba
adott vagyont rendeltetésszerű használja,
megköveteli az alapító okiratba foglalt tevékenységek jogszabályokban meghatározott
követelmények szerinti végzését.
minden téren biztosítja az intézmény hatékony, gazdaságos , szakmailag megfelelő
gazdálkodását (eszközök, munkaerő, stb.), figyelembe véve a lehetőségek és a
kötelezettségek összhangját.
Az intézményvezető feladata
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Az intézményvezető feladatait a szervezeti egységek vezetői hatáskörének,
felelősségének, és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósítja meg.
4.3.

Az intézmény dolgozóinak feladata
Az intézmény dolgozói feladatukat, hatáskörük gyakorlását, felelősségüket,
beszámoltathatóságukat, a feladatukhoz kapcsoló intézmény szabályzatok, munkaköri
leírásuk, valamint a munkaviszonyból és a közalkalmazotti jogviszony előírásai
alapján végzik.

4.4.
A belső ellenőrzés feladata
A belső ellenőrzés feladata, hogy az irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és
hatékonyságának vizsgálatával és értékelésévei a szabálytalanságok bekövetkezését
megelőzze.
A szabálytalanságok megakadályozása érdekében a legfontosabb teendő a kontroll rendszer
kiépítése és működtetése, amelynek elsődleges felelőssége az intézmény vezetőjét terheli.
Emellett azonban - az intézmény vezetőjének a csalások és szabálytalanságok
megakadályozására tett erőfeszítéseinek támogatása érdekében a belső ellenőröknek
vizsgálatokat értékeléseket kell, végezni.
5.
A szabálytalanságok észlelése .
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt, vagy pedig belső
ellenőrzés útján.
5.1. Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Az intézmény köteles értesíteni az intézmény vezetőjét, annak érintettsége esetén
pedig a fenntartó szervet kell értesítenie.
Ha a szervezeti egység vezetője megalapozottnak látja a szabálytalanságot, úgy
arról értesíti az intézményvezetőt.
Az intézmény vezetőjének (illetve a vezető érintettsége esetén a fenntartó
vezetőjének) kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról,
illetve az eljárások megindításáról.
5.2. Az intézményvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézményvezető illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése
alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
5.3. Az intézmény belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot
tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nek megfelelően jár el.
Ennek megfelelően a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során büntető-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság (azaz összefoglaló néven szabálytalanság)
gyanúját észleli, haladéktalanul köteles értesíteni az igazgatót, illetve annak
érintettsége esetén, a fenntartó vezetőjét. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az
intézmény vezetőjének az intézkedési tervet ki kell dolgozni és azt meghatározott
időn belül végre kell hajtani
5.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési
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jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az
ellenőrző szervezet a működést szabályozó törvények, rendeletek alapján jár el.
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési
tervet kell kidolgozni és azt meghatározott időn belül végre kell hajtani.
6.
A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások
Az intézményvezető felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Büntető- vagy
szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes
szerva megfelelő eljárásokat megindítsa. Fegyelmi ügyekben az intézményvezető
vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre
munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel. A vizsgálat eredménye lehet
további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság
megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a
rendelkezésre álló információ.
7. Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások, intézkedések nyomon követése
7.1. Az intézmény vezetője:
nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a
megindított eljárások helyzetét, figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során
készített javaslatok végrehajtását, a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további
"szabálytalanságlehetőségeket" beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok
meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak
folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat
érintő eseményekre való nagyobb rálátást.
7.2.
Intézkedési terv
A lezárt belső ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az
ellenőrzött szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készít a szükséges
intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők
megjelölésével.
Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője felelős az intézkedési terv végrehajtásáért,
illetve annak nyomon követéséért.
7.3.
Az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése
Az ellenőrzött terület vezetőjének az intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról
tájékoztatnia kell a belső ellenőrt.
Az adott ellenőrzésre vonatkozó mappában nyilván kell tartani az intézkedési terv
végrehajtásához kapcsolódó információkat, illetve a nyomon követés folyamán
beérkezett új információkat is.
A belső ellenőrzés akkor tekintheti lezártnak egy adott ellenőrzési megállapítást,
következtetést vagy javaslatot, ha az arra vonatkozó intézkedési tervben foglalt
feladatokat végrehajtották.
7.4.
Utóvizsgálat
Utóvizsgálatra a korábbi vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésének
végrehajtásával kapcsolatban kerül sor.
Utóvizsgálatot a súlyosabb hibák, vagy fontosabb területeken végrehajtandó
intézkedésekkel kapcsolatban célszerű tartani és ezeket fel kell venni az éves
ellenőrzési tervbe is.
Az utóvizsgálat lefolytatásával a belső ellenőr(zés) meggyőződik arról, hogy az
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ellenőrzöttek megtették-e az összes szükséges intézkedést.
Ha az ellenőrzött szervezet vezetője a szükséges intézkedéseket nem tette meg, akkor
a mulasztásáért felelősséggel tartozik.
Az utóvizsgálatra indokolt esetben az év azon negyedévében kerül sor, amikor az
intézkedési tervben foglalt utolsó határidő lejár.
8. A szabálytalansággal, valamint a megtett intézkedésekkel kapcsolatos nyilvántartási
feladatok
Az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt dolgozó gondoskodik a
szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok Jogszabály szabályozza)
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről, iktatja egy elkülönített, a
szabálytalanságokkal
kapcsolatos
nyilvántartásban
a
kapcsolódó
írásos
dokumentumokat, nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó
határidőket, a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési források,
támogatások tekintetében figyelembe veszi a 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII.
Szabálytalanságok kezelése című fejezetében szereplő előírásokat.
9. Jelentési kötelezettség
9.1. Éves ellenőri jelentés
Az intézmény vezetője felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért, melyet
köteles megküldeni a fenntartónak legkésőbb a tárgyévet követő év március 15-ig.
Az éves ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.
A belső ellenőrzés által elkészített fejezet
Intézményünk függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaz. A belső ellenőrzési
feladatokat a fenntartó által alkalmazott ellenőrök útján látjuk el.
Az intézmény vezetője által elkészített fejezet az intézkedési tervek megvalósításáról
szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának
tapasztalatai,
az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.
9.2. Megbízhatósági ellenőrzési jelentés
A megbízhatósági ellenőrzés az intézmény által működtetett folyamatba épített,
előzetes, és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer és a belső ellenőrzési rendszer
megfelelőségének, az éves költségvetési beszámolók, számviteli alapelveknek való
megfelelőségének, illetve a beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása
szabályszerűségének minősítése. Az éves költségvetési beszámolok megbízhatósági
ellenőrzését a pénzügyminiszter által közétett módszertan szerint kell végezni.
10.
A szabálytalanságok kezelésének személyi feltételei
A szabálytalanságok kezelésére, a kapcsolódó intézkedések koordinálására, javaslatok
megtételére az elnök-igazgató helyettest jelölöm ki.
11. Egyéb
Ezen eljárásrend a szakmai ágazati szervek (PM, ÁSZ) által kiadott útmutatók alapján
készült. Az eljárások rendjét folyamatosan aktualizálni és karbantartani szükséges a
jogi változások és a szakmai előírások változása alapján. E feladatot ellátására a
gazdasági vezetőt jelölöm ki. A szabályozást az intézmény minden dolgozójával
ismertetni kell. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend visszavonásig
érvényes.
12. Záró rendelkezések
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Az Intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a
hatálybalépés napjával egyidejűleg.

3.sz. melléklet

DÖK SZMSZ

A diákönkormányzat neve: László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Iskolai
Diákönkormányzata
Székhelye: László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
Levélcíme: 1157 Budapest Kavicsos köz 4.
Telefon: 418-2043
Tevékenységi köre:
A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv. Tevékenységét
a jogszabályokkal (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. Törvény 62-64.§) és
az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi.
Diákönkormányzat általános céljai, feladatai:
A diákok érdekképviseletének az ellátása
A diákok érdekérvényesítésének megteremtése
A diákság tájékoztatása jogaikról, és minden őket érintő kérdésről
Iskolai szabadidős programok szervezése
Szociális problémákat érintő programok szervezése
Pályázatok figyelése és a pályázatokon való részvétel
Kapcsolattartás az Iskola vezetőségévei, tanári karával, hogy az érdekképviselet, az
érdekérvényesítés és a diákság véleménynyilvánítási jogai megvalósulhassanak
8. Kapcsolattartás más diákönkormányzatokkal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Diákönkormányzat szervezete:
A diákönkormányzat az iskola tanulói által választott testület, amely:
1. véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az iskola működését és a diákságot
érintő valamennyi kérdésben, így a tanulók fegyelmi ügyeiben is.
2. döntési joggal rendelkezik a nevelőtestület véleményének a
meghallgatásával: - saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról
- pénzeszközeinek felhasználását
- az iskola illetve a DÖK tájékoztatási rendszerének megszervezéséről
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról
3. egyetértési jogot gyakorol:
az iskola működését érintő, a törvény által meghatározott kérdésekben. (Pl:
Iskolai SZMSZ, illetve a házirend elfogadása, módosítása)
A Diákönkormányzat felépítése:
A Diákönkormányzat tagjai a gimnáziumból, az általános iskola felső tagozatából, és a
negyedik évfolyamból kerülnek ki, osztályonként két-két ember.
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Minden tag egyforma szavazati joggal vesz részt.
A Diákönkormányzat élén az elnök áll. Amennyiben az elnök a feladatainak az elvégzésében
akadályoztatva van úgy a GYIÖK képviselő helyettesíti.
A vezetőség többi tagja:
- a titkár és helyettese
- a bizottsági elnökök
- és a diákönkormányzat munkáját segítő tanár
Egy képviselő csak egy vezetői tisztséget tölthet be.
A Diákönkormányzat speciális tevékenységi területek ellátására bizottságokat hoz létre A
bizottságok állandó tagjai csak diákönkormányzati tagok lehetnek, akik megalakulásukkor
maguk közül bizottsági elnököt neveznek ki. Minden bizottságban kell lennie általános
iskolás illetve gimnazista tagnak is.
A bizottságok a Diákönkormányzat feladatainak egy adott területét látják el, szükség szerint
üléseznek (bizottsági ülés), és munkájukról, tervezeteikről a plenáris ülésen beszámolnak.
Ezek a bizottságok a következők:
1. Rendezvényfelelős bizottság (diákok ötleteinek összegyűjtése, tervezés,
szervezés)
2. Szociális bizottság (szociális problémák felmérése az iskolában és ennek
függvényében programok tervezése és szervezése)
3. Gazdasági bizottság (pályázatok figyelése és az ezen való részvétel
megszervezése )
4. Médiabizottság (tájékoztatás megszervezése)
A Diákönkormányzat működése:
Az Iskola évente legalább egy alkalommal Diákközgyűlést tart, a diákönkormányzat
működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából.
A diákközgyűlést a diákönkormányzat elnöke hívja össze, ahol valamennyi diák és tanár
részt vehet és meghallgathatja a Diákönkormányzat és az Iskola képviselőjének a
beszámolóját az előző diákközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról, elsősorban a
gyermeki, tanulói jogok érvényesüléséről és az ezzel kapcsolatos információkról,
történésekről és a házirendben meghatározottak végrehajtásának a tapasztalatairól.
A diákközgyűlés napirendi pontjait legalább 15 nappal a közgyűlés összehívása előtt
nyilvánosságra kell hozni.
A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a
Diákönkormányzat illetve az Iskola vezetéséhez.
Rendkívüli esetben egy évben több diákközgyűlést is össze lehet hívni. A rendkívüli
diákközgyűlést a diákönkormányzat elnöke vagy az Iskola igazgatója kezdeményezheti.
A Diákönkormányzat havonta legalább egyszer DÖK ülést tart (plenáris ülés).
Az ülést a felnőtt segítő vagy az elnök hívhatja össze, illetve a tagok egyharmadának az
indítványára össze kell hívni.
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Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább fele képviselteti magát és a
segítő tanár jelen van. Ellenkező esetben a diákönkormányzat nem hozhat döntéseket.
A diákönkormányzat döntéseit személyi kérdésekben titkos, egyéb kérdésekben (ha erről
másképp nem dönt) nyílt szavazással hozza.
Az iskolai és a saját szabályzatok elfogadásával kapcsolatos kérdésekben illetve kinevezések
esetében a szavazásra jogosultak egyszerű többségévei hozza meg a döntést.
Egyéb kérdésekben a jelenlevő, szavazati joggal rendelkezők döntenek szintén egyszerű
többséggel.
Ha szavazáskor szavazategyenlőség áll fenn, a mindenkori elnök szavazata dönt.
Az ülések az iskola minden polgára előtt nyilvánosak. A jelenlévők élhetnek általános
javaslattételi és véleményezési jogukkal, de szavazati joguk nincs.
A plenáris ülés ügyrendje:
A napirendi pontokra javaslatot tehet a testület bármely tagja, a felnőtt segítő és tanári testület.
Minden tanév elején a diákelnök illetve a felnőtt segítő kötelessége újraszervezni a
diákönkormányzatot.
Az üléseken a diákönkormányzat bármely tagja elnökölhet. Az adott ülés elnökének
személyét az azt megelőző ülés utolsó napirendi pontjában választják meg a tagok.
A döntéshozatali rend:
- Az üléselnök az elnökkel és a felnőtt segítővel együttműködve felkészül az ülésre.
- Az ülésen megállapítja az ülés határozatképességét.
- bejelenti a napirendi pont címét és megnevezi az előterjesztőjének személyét.
- A napirendi pont beterjesztője szóban kifejti javaslatát, problémáját.
Az önkormányzat megtárgyalja a napirendi pontot.
- Az üléselnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
Az önkormányzat üléseiről a titkár jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a titkár nincs jelen a
helyettese látja el a feladatait. A jegyzőkönyvet a felnőtt segítő, és a titkár hitelesíti.
A bizottságok a plenáris ülés előtt bizottsági ülést
tartanak. A diákönkormányzat vezetősége szükség
szerint ülésezik.
A Diákönkormányzati választások
1. Osztályképviselők választása
A diákönkormányzatban minden osztály két képviselővel képviseltetheti magát. A
választáson az osztály bármelyik tagja indulhat. A választást titkos szavazás keretében
kell lebonyolítani. Az osztály jelöltjei közül az a kettő delegálható a diákönkormányzatba,
akik a legtöbb szavazatot kapták, ha a rájuk adott szavazatok száma együttesen eléri az
összes szavazat felét. Ellenkező esetben a szavazást meg kell ismételni a négy
legeredményesebb jelölt részvételével, az első szavazás szabályai szerint.
A megbízott képviselők megbízatása egy évre szól, illetve megszűnik, ha: - egy év
elteltével nem választják meg ismét
- lemond
- tanulói jogviszonya megszűnik, vagy három hónapnál hosszabb ideig nincs jelen
az iskolában
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- fegyelmi eljárásban elmarasztalják
- vagy ha az osztály illetve a Diákönkormányzat bármely tagjának bizalmatlansági
- indítványa alapján az osztály ill. a Diákönkormányzat többsége a visszahívása
mellett dönt.
Ebben az esetben az osztály tanulói az előző bekezdésben leírt szabályok szerint új
képviselőt választanak.
2. Tisztségviselők választása (elnök, GYIÖK képviselő, titkár, bizottsági elnökök)
- GYIÖK képviselő választása a GYIÖK SZMSZ szerint történik.
- Az elnök megválasztása:
Az elnököt a DÖK képviselői maguk közül választják közvetlen és titkos
szavazással. A választáson jelöltetheti magát a DÖK bármely tagja, aki elmúlt
13 éves.
Az a jelölt a választás győztese, amely legalább a szavazásra jogosultak
szavazatainak a felét elnyeri. Ha az első fordulóban nincs ilyen, második fordulót
kell rendezni, amelyben már csak a két legeredményesebb jelölt indulhat.
A választási bizottság tagjai: a titkár, a helyettese és a segítő tanár. A választást a
titkár vezeti. A jegyzőkönyvet a titkárhelyettes írja. A szavazatszámlálást a segítő
tanár felügyelete mellett a titkár és helyettese végzi.
A választási jegyzőkönyvet a titkár a helyettese és a segítő tanár hitelesíti.
- Titkár és a titkárhelyettes választása:
A diákönkormányzat képviselői maguk közül titkos szavazással választanak titkárt
és titkárhelyettest.
- Bizottsági elnökök megválasztása:
A Bizottság tagjai maguk közül nyílt szavazással választanak bizottsági elnököt.
A megbízott tisztségviselők megbízatása a következő választásokig érvényes,
illetve megszűnik ha:
- lemond
- tanulói jogviszonya megszűnik, vagy három hónapnál hosszabb ideig
nincs jelen az iskolában
- fegyelmi eljárásban elmarasztalják
- vagy ha a Diákönkormányzat a visszahívása mellett dönt.
A visszahívásról: Minden választott képviselőt és tisztségviselőt az őt megválasztó
közösség/testület 50%+ 1 fős többséggel visszahívhatja.
A képviselők jogai és feladatai
A képviselő joga és feladata különösen, hogy:
1. képviselje osztályát a diákönkormányzatban és az iskola más fórumain;
2. közvetítő szerepet töltsön be az osztály közössége és az iskolai élet egyéb résztvevői,
csoportjai között;
3. részt vegyen a diákönkormányzat ülésein, ott éljen javaslattételi, véleményezési,
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4.
5.
6.
7.

egyetértési
és szavazati jogával;
birtokába jusson a munkájához szükséges információknak;
választható legyen a diákönkormányzat különböző tisztségeire;
lássa el a DÖK által rábízott feladatokat;
tájékoztassa osztályát a diákönkormányzat tevékenységéről, döntéseiről, és
mindazokról a társai számára hasznos információkról, amelynek képviselői működése
során birtokába jutott, illetve számoljon be saját diákönkormányzati munkájáról,
szerepvállalásáról.

A Tisztviselők jogai és feladatai:
A diákönkormányzat elnökének joga és feladata különösen, hogy:
1. előkészítse, összehívja és vezesse a diákönkormányzat üléseit;
2. a bizottságokat irányítsa, konzultáljon a bizottságok elnökeivel;
3. ellenőrizze a diákönkormányzati képviselők és tisztviselők munkáját;
4. közvetítő szerepet töltsön be a diákság, a Diákönkormányzat, valamint az Iskola
vezetősége és tantestülete között;
5. tájékoztassa az Iskola közösségét a Diákönkormányzat tevékenységéről, döntéseiről,
terveiről, kezdeményezéséről, ezek megvalósításáról a diákfórumon;
6. a segítő pedagógussal együttműködve képviselje a diákönkormányzatot az Iskola
különböző testületeiben;
7. építsen és tartson fenn kapcsolatokat más intézmények diákjaival, diákszervezetekkel;
8. kötelessége ismerni a gyermeki és tanulói jogokat és joga ezen ismeretek
megszerzéséhez minden segítséget megkapni.
A GYIÖK képviselő joga és feladata különösen, hogy:
1. az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, ellátja feladatait, és gyakorolja
annak jogait;
2.képviseli az Iskolát külső Diákönkormányzati fórumokon és szervezetekben. Illetve
joga és kötelessége mindaz, amit a GYIÖK SZMSZ a számára megállapít.
A diákönkormányzat tikárának joga és feladata különösen, hogy:
1. rendben tartja a DÖK dokumentációját;
2. előkészíti a DÖK üléseire a szabályzatok esetleges módosítását;
3. előkészíti a választásokat, irányítja a szavazó bizottságot;
4. ha az elnök és a GYIÖK képviselő is akadályoztatva van a munkája elvégzésében,
akkor ő helyettesíti őket.
Amennyiben a titkár munkájának elvégzésében akadályoztatva van úgy jogait és
kötelezettségeit a titkárhelyettes birtokolja.
Az diákönkormányzat bizottsági elnökeinek joga és feladata különösen, hogy:
1. irányítsa a bizottság munkáját;
2. előterjessze a bizottság javaslatait a plenáris ülésen.
A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus látja el.
Joga és kötelessége különösen, hogy:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

képviselje a diákönkormányzatot a tantestület előtt;
összekötő szerepet töltsön be az iskola vezetősége és a diákönkormányzat között;
a diákönkormányzat jogérvényesítését segítse és támogassa;
felügyelje a diákönkormányzat tevékenységének a törvényességét;
tanácskozási joggal minden diákönkormányzati ülésen részt vegyen;
aláírja a diákönkormányzati pénztárból történő kifizetéseket;

A Diákönkormányzat tagjainak kötelezettségei:
A tagok kötelessége az elvállalt feladatot elvégezni.
Amennyiben ezen kötelességüknek
nem
tesznek
eleget
Diákönkormányzat vagy az osztály a
visszahí vását kezdeményezheti.
A Diákönkormányzat gazdálkodási

a

szabályzata:

A DÖK bevételei lehetnek célhoz kötöttek és kötetlenek.
Célhoz kötött, ha valamilyen konkrét program megvalósítására kap pénzt a DÖK (pl. a
Kavicsosi Deák Alapítványtói). Ezt másra nem használhatja fel.
A nem célhoz kötött bevételt többféleképpen fel lehet használni. A felhasználásról a DÖK
dönt.
A diákönkormányzat pénzeszközeit a Kavicsos Deák Alapítványtói a költségvetési tervezet
alapjé a várható felhasználás időpontját figyelembe véve előre bejelentve igényli.
A DÖK működéséhez, és programjaik megvalósításához használhatja az Iskola terme
berendezéseit és tárgyi eszközeit.

4. sz. melléklet

Az intézményi könyvtár SZMSZ

Az iskolai könyvtár működési szabályzata az 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról ló 1993.
évi LXXIX. törvény módosításáról, 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet, 5/1998.
L) MKM rendelet, 3/1975. KM-PM rendelet, valamint iskolánk pedagógiai programja alapján
készült.
I. A könyvtárra vonatkozó adatok.
A könyvtár elnevezése :László Gyula Gimnázium, és Általános Iskola könyvtára
A könyvtár székhelye, címe: 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
Telefon: 4182-043
Email: kavicsos@konyvtar.c3.hu
A könyvtár bélyegzője'
II. A könyvtár fenntartása
A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a XV. Kerületi Önkormányzat az iskola
költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a
könyvtárat működtető iskola és a fenntartó vállal felelősséget.
A könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak
meghallgatásával· irányítja.
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A könyvtár szakmai tevékenységét szaktanácsadással a XV. kerületi Pedagógiai Központ,
valamint a Fővárosi Pedagógiai Intézet - mint hálózati központ - szakmai szolgáltató
tevékenységével segíti.
III. A könyvtár gazdálkodása
A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az iskola a költségvetésben
biztosítja.
A fejlesztésre fordítandó összeget közlik a könyvtárossal és úgy bocsátják rendelkezésére,
hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős, ezért csak
beleegyezésével lehet a könyvtári keretből dokumentumokat vásárolni.
Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtáros feladata
Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a
szociális feltételekről.
IV. A könyvtár feladata
1. A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása,
nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása,
kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
2. A könyvtárpedagógiai program szerint a tanulók könyvtárhasználóvá nevelése, az olvasás
megszerettetése.
3. A tanárok szakirodalmi igényeinek kielégítése, segítség nyújtása rendszeres
önművelésükhöz, szakmai továbbképzésükhöz.
4. A tanulók korszerű műveltség birtokába juttatása és az ehhez szükséges ismeretek
elsajátításának biztosítása.
5. Az iskolai hagyományok ápolása.
V. A könyvtár állományának alakítása
Az iskola könyvtárosa a helyi tanterv követelményeinek, a használói szükségleteknek és
költségvetési forrásoknak megfelelően, folyamatosan és tervszerűen fejleszti a könyvtár
állományát a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
1. Gyarapítás
~Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere és pályázat útján gyarapodik.
~A beérkezett dokumentumok számláinak egy példányát, mint a leltári nyilvántartás mellékletét
. könyvtári irattárban el kell helyezni.
A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni. Az egyedi
leltárkönyvbe vétellel egyidőben a dokumentumot el kell látni a könyvtár
tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel.
Időleges nyi/vántartásba kerülnek:
tankönyvek (tartós tankönyvek kivételével) módszertani segédanyagok, jegyzetek oktatási
segédletek
brosúrák, alkalmi műsorfüzetek
tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok
kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok
Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról naprakészen csoportos leltárkönyvet kell vezetni.
Az időszaki kiadványok minden egyes számát nyilvántartásba (kardex) kell venni ,
függetlenül attól, hogy a későbbiekben megőrzésre kerülnek- e.
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2. Állományapasztás
~ gyarapítással egyenrangú feladat. Az alábbi okokból törölhető dokumentum az
állományból:
tervszerű állományapasztás (tartalmilag elavult dokumentumok) természetes elhasználódás
hiány (kölcsönzésnél keletkezett, állományellenőrzési hiány)
Nem szabad selejtezni a muzeális értékű dokumentumokat!
1. törlésre szánt dokumentumokról az igazgató aláírásával, az iskola bélyegzőjével hitelesített
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek alapján a leltárkönyvből a leírás megtörténik
3. A könyvtári állomány védelme
A könyvtáros a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működésért – az intézmény
által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – anyagilag és erkölcsileg felelős.
A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a
nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell.
A kölcsönzőnek az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat természetben vagy
pénzben meg kell téríteni.
A tanulók és dolgozók tanulói ill. munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás
rendezése után lehet megszüntetni. Ezért az ezt elmulasztót terheli a felelősség.
A könyvtár tisztaságára ügyelni kell, lehetőség szerint védeni a dokumentumokat a portól és
rongálódástól.
Tilos a könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni, a bejáratnál tűzoltó készüléket kell
elhelyezni.
4. Az állomány ellenőrzése
Teljes körű állományellenőrzés 3 évenként a tartós megőrzésre szánt dokumentumokra terjed
ki.
Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. -A leltározás alatt a könyvtári
szolgáltatás szünetel.
-A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítani.
-A dokumentumokat az egyedi nyilvántartással kell összevetni.
-A revízió befejezésekor jegyzőkönyvet kell készíteni, mellékelve a hiányzó dokumentumok
jegyzékét.
-Az állományból csak az igazgató engedélyével lehet törölni.
5. Kölcsönzési nyilvántartások
-A kölcsönzés tasakos nyilvántartással történik.
-Tanév végén a tanárok és tanulók kötelesek a kölcsönzött dokumentumokat visszahozni
VI. A könyvtári állomány elhelyezése
A könyvtári állomány két helységben található; egyikben a tanári, másikban a tanulói
könyvtár működik. A könyvek zárt üveges szekrényben vannak elhelyezve, mivel a tanulói
könyvtár tanteremként is szolgál. A szekrények kulcsaival a könyvtáros rendelkezik.
A tanulói könyvtárban található a kézikönyvtári állomány. Mindkét egységben helyben
olvasási és kölcsönzési lehetőség van. Az állomány ETO szakrend szerint, ezen belül
betűrendben van elhelyezve.
VII. A könyvtári állomány feltárása
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A szépirodalom feltárása betűrendes katalógus, az ismeretközlő irodalom feltárása
szakkatalógus segítségével történik.
A Soros pályázaton nyert gép biztonsági okokból a tanári könyvtárban üzemel, amelyen az
1998. január óta állományba vett dokumentumokat tartjuk nyilván a Szirén adatbázisban. A
visszamenőleges feldolgozás is folyamatban van lehetőség szerint.
VIII. A könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt, valamint a tanítási órán kívül –
nyitvatartási időben – lehetővé tegye a gyűjtemény használatát.
A könyvtár nyitva tartása a személyi feltételek függvényében a mindenkori jogszabályoknak
és rendeleteknek megfelelően az iskolai órarendhez igazodóan kerül megállapításra és az a
könyvtár bejáratán kerül kifüggesztésre.
A könyvtárat az intézmény tanulói és dolgozói használják. A beiratkozás és a szolgáltatások
igénybevétele díjtalan.
A könyvtárhasználat módjai:
- helybenhasználat
- kölcsönzés
- csoportos használat
Helybenhasználat során a könyvtáros szakmai segítséget ad az információhordozók
eligazodásában, azok kezelésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában.
Csoportos használat keretében osztályok, csoportok részére a könyvtáros, vagy a szaktanárok
foglalkozást tartanak. A tanárok részére a könyvtáros szakmai segítséget nyújt.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
- témafigyelés
- ajánló bibliográfiák elkészítése

4.1. sz. melléklet Az intézményi könyvtár gyűjtőköre
Könyvtárunk gyűjtőkörét a pedagógiai programunk által megfogalmazott cél- és
feladatrendszerből kiindulva határoztuk meg:
Iskolánk 12 évfolyamos: célját, profilját kettős feladat határozza meg. Az egyik a 8
osztályos általános iskolában folyó oktató – nevelő munka, ahol együtt kell megoldani a
tehetséggondozás, a továbbtanulásra való felkészítés gondjait és a nagyszámú, tanulási
problémával küzdő gyerek felzárkóztatását.
A másik feladat a 8 osztályos gimnázium tanulóinak sikeres eljuttatása az érettségire,
felkészítése a felsőfokú továbbtanulásra.
Állományalakításunk során figyelembe vesszük az iskolai könyvtár funkciórendszerét,
valamint az iskola vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait.
Alapfeladatunk a tanulók és tanárok ellátása olyan információhordozókkal, amelyek
fontos szerepet töltenek be az oktató – nevelő munka folyamatában.
Az iskola könyvtárának gyűjtőkörét meghatározzák:
Az iskola szerkezet és profilja
Az iskola nevelési és oktatási célja
A helyi tanterv, tantárgyi felosztás, nevelési feladatok
Az iskolán kívüli források

78

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ
A gyűjtés szintjét és mélységét az alapvizsga és érettségi vizsga követelményei határozzák
meg.
Főgyűjtőkörünkbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a könyvtár elsődleges
funkciójából adódó feladatink megvalósítását segítik.
Ide tartoznak a kézi és segédkönyvek, tankönyvek, a helyi tantervben meghatározott
háziolvasmányok, az ajánlott olvasmányok, az óravezetés menetében munkáltató eszközként
használatos művek, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó ismeretközlő és
szépirodalom, periodikumok, valamint az iskola kéziratos pedagógia dokumentumai.
Mellékgyűjtőkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a könyvtár másodlagos
funkciójából eredő szükségleteket elégítik ki.
A gyűjtés szintje és mélysége
Szépirodalom
A gyűjtés terjedelme és szintje
Átfogó lírai, prózai, dráma antológiák a
világ- és a magyar irodalom bemutatása
Az általános iskolai és gimnáziumi
tananyagnak megfelelően a házi és ajánlott
olvasmányok
A tananyagban szereplő szerzők válogatott
művei, gyűjteményes kötetei
A magyar és külföldi népköltészet és
meseirodalmat reprezentáló
antológiák,
gyűjteményes kötetek
A kiemelkedő, de a tananyagban nem
szereplő kortárs alkotók művei
Tematikus antológiák
Regényes életrajzok, történelmi regények
Gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések,
verses kötetek

A gyűjtés mélysége
Teljesség igényével
teljességgel

teljességgel
teljességre törekedve

Erős válogatással
Válogatással
Erős válogatással
válogatással

Ismeretközlő irodalom
A gyűjtés terjedelme és szintje
Alap és középszintű általános lexikonok és
enciklopédiák
A tudományok,. a kultúra, a hazai és az
egyetemes művelődéstörténet alap és
középszintű elméleti és történeti
összefoglalói
A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a
tudományok egészét, vagy azok részterületeit

A gyűjtés mélysége
teljességgel
teljességgel

válogatva
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bemutató alap és középszintű szakirányú
segédkönyvek
A szaktudományok alap és középszintű
elméleti és történeti összefoglalói
A munkáltató eszközként használatos művek
alap és középszintű irodalma
A tananyagon túlmutató tájékozódást segítő
alap és középszintű ismeretközlő irodalom
Az érvényben lévő általános és középiskolai
tantervek,
tankönyvek,
munkafüzetek,
feladatlapok
Pályaválasztási
útmutatók,
felvételi
követelményeket tartalmazó kiadványok
Helytörténeti kiadványok
Az iskolatörténettel, az iskola életével
kapcsolatos dokumentumok

Válogatva
Válogatva
Erősen válogatva
teljességgel

Teljességre törekedve
válogatva
teljességgel

Válogatva gyűjtendők:
A pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:
- pedagógia és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák
- fogalomgyűjtemények, szótárak
- alapvető neveléselméleti kézikönyvek, neveléstörténeti összefoglalások
- a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma
- a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai
- a műveltségi területek módszertani segédkönyvei
- a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai
A könyvtári szakirodalom dokumentumai:
- a könyvtári feldolgozó munka szabályai
- könyvtárügyi jogszabályok, irányelvek
- a könyvtárhasználattan módszertani segédletei
- az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok
A hivatali segédkönyvtár dokumentumai:
- az iskola irányításával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaügyeivel kapcsolatos
kézikönyvek
Kéziratok:
- az iskola életével, történetével kapcsolatos dokumentumok (újságok, újságcikkek)
Periodika gyűjtemény:
- a tantárgyak módszertani folyóiratai
- pedagógiai hetilapok, folyóiratok
- gyermek és ifjúsági folyóiratok erősen válogatva
- a tananyaghoz kapcsolódóan rendszeresen felhasználható ismeretterjesztő folyóiratok,
erősen válogatva
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- közlönyök
Audiovizuális gyűjtemény:
A különböző tantárgyak oktatásához
ismeretterjesztő dokumentumok

rendszeresen

felhasználható

oktató,

illetve

4.2. sz. Könyvtárhasználati szabályzat
1. A könyvtárat beiratkozás után az iskola minden tanulója díjmentesen
használhatja.
2. A nyitva tartási idő a könyvtár ajtaján és a bejárati ajtónál megtalálható
3. A tanulók javaslatot tehetnek a könyvtár állományának gyarapítására.
4. A könyvek helyben olvashatók vagy kölcsönözhetők.
5. A folyóiratok csak helyben olvashatók, kölcsönözni lehet.
6. A könyvek kölcsönzési határideje két hét. A határidőt lehet hosszabbítani.
7. Egy alakommal legfeljebb 4 könyv kölcsönözhető.
8. A polcról levett könyv helyére őrjegyet kell tenni, amit a könyv visszatétele
vagy kölcsönzés esetében ki kell venni.
9. A könyveket tisztán, épségben kell visszahozni.
10. A megrongálódott, elvesztett könyveket hasonlóval lehet pótolni. Ha ez nem
lehetséges, az árát meg kell téríteni.
11. Tanév végéig minden könyvet vissza kell hozni.
12. Más iskolába történő eltávozás esetén a kölcsönzött könyveket vissza kell
hozni a könyvtárba. Bizonyítványt csak a könyvtartozás rendezése után kap a
tanuló.
13. A könyvtár rendjére, tisztaságára vigyázni kell.
14. A könyvtárban enni, inni tilos.
15. A könyvtárban tartott órák, foglalkozások után a termet rendben, tisztán kell
átadni.

4.3. sz. A könyvtár nyitva tartási rendje:
Tanári könyvtár: (az időpontok a könyvek kölcsönzésére vonatkoznak)
Hétfő
7.45 -11.30
Kedd
7.45- 12.00
Szerda
7.45- 11.30
Csütörtök
7.45- 11.30
Péntek
8.00 –11.30
Diák könyvtár
Hétfő
11.35 – 16.00
Kedd
12.00 – 16.00
Szerda
11.35 - 16.00
Csütörtök
11.35 – 16.00
Péntek
11.35- 14.30
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5. sz. melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek
A Vnytv. szerint 2008.január 1-től az 1§ (1) szerint azok a közszolgálatban álló személyek
kötelesek vagyonnyilatkozat tételre, akik a Vnytv.3§-ban felsorolt feladatokat látnak el,vagy
tisztséget illetve munkakört töltenek be.
A fent nevezettek kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni
helyzetükről.
A kötelezettek csoportjába tartozik az a személy, aki önállóan vagy testület tagjaként
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult költségvetési vagy egyéb pénzeszközök
felett.
A vagyonnyilatkozat - tétel ideje
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget még a jogviszony, beosztás létrejötte, munka-vagy
feladatkör betöltése előtt kell teljesíteni.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás munka- vagy
feladatkör fennállása alatt is évente, rendszeresen nyilatkoznia kell a munkavállalónak.
A közalkalmazottnak vagyonnyilatkozatot kell tennie a közalkalmazotti jogviszonya
megszűnését követően is.
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
A munkáltatónak a kinevezést megelőzően kell tájékoztatni a leendő közalkalmazottat a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.
Fel kell hívni a figyelmét, hogy kinevezésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha
vagyonnyilatkozatát elkészíti, és átadja munkáltatójának.
A vagyonnyilatkozat őrzése
A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni, az egyik példányt lezárt borítékban át
kell adni a munkáltatónak megőrzésre, a másik a közalkalmazottnál marad.
A vagyonnyilatkozat ellenőrzése
A Vnyt. érvényes szabályozása alapján történik. Az állami adóhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény alapján folytatja le.
Az eljárás kezdeményezése előtt az őrzésért felelős munkáltató köteles a nyilatkozattételre
kötelezettet meghallgatni.
A meghallgatáson jelen kell lennie:
- a munkavállalónak
- a munkáltatónak
- a gazdasági vezetőnek
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A meghallgatáson a munkáltató feltárja a nyilatkozattevővel szemben felmerült problémát.
A nyilatkozattevő választ ad a személyét érintő vagyongyarapodási kérdésekre.
A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelen lévő fél aláír.
Jogi következmények
Aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, annak meg kell
szüntetni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízását vagy
jogviszonyát.
A jogviszony megszűnésétől három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a
Vnyt. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört,
tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.
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6.sz. melléklet

Tűzvédelmi szabályzat

I. Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak
Tűz: az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi
javakra, illetve azokban károsodást okoz.
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő anyag gyulladási
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással,
parázslással, szikrázással jár.
Tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan
önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségi és tűzállósági
határértéke tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt
tűztávolságok választanak el.
Tűzszakaszok kialakításával, a keletkező tűz nem tud korlátok nélkül kiterjedni az egész
épületre, a tűzszakasz határán lévő tűzgátló szerkezet (fal, födém) megállítja a tüzet, védi az
épületrészt.
Tűzveszélyességi osztályok:
A jelenleg érvényes jogszabály a következő tűzveszélyességi osztályokat határozza meg:
„A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes
„B” Tűz és robbanásveszélyes
„C” Tűzveszélyes
„D” Mérsékelten tűzveszélyes
„E” Nem tűzveszélyes
Klasszikus értelemben a tűz keletkezésének feltételei:

anyag
 gyulladási hőmérséklet
 oxigén
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Mind a három feltételnek időben, térben együtt kell lenni ahhoz, hogy tűz keletkezzen. Az
égés megszűnik, ha az égés egyik tényezőjét elvonjuk. Ez a tűzoltás alapja.
Tűzoltási módok:

eltávolítása,
 égést tápláló oxigén eltávolítása (CO2 vagy N gázzal elárasztani, vagy habbal kell
letakarni)
 oltás a hűtés elve alapján,
II. Tennivalók tűz és katasztrófa esetén
1. Tűzjelzés módja
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles
késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.
A tüzet a hivatásos tűzoltóságnak a 105 telefonszámon vagy a 112 nemzetközi segélyhívó
számon kell jelezni.
Személy által történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 a tűzeset, káreset pontos helyét (címét);

-e veszélyben;

veszélyben;
 a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélő készülék hívószámát.
A jelzést vevő tűzoltó további kérdéseire is egyértelmű és részletes választ kell adni.
2. Riasztás módja:
A riasztás módja lehet:

kiabálással,

kolompolással,
 vészcsengő használatával,
 házi telefon alkalmazásával (központon, vagy alközponton keresztül),
 kültéri riasztó egység működtetésével.
3. Menekülés főbb szempontjai
Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet, a liftet
igénybe venni tilos és életveszélyes. A panelos épületek zömében – ha a lépcsőn a lejutás
akadályozott – felfelé is lehet menekülni, egyrészt a tetőre, másrészt a szomszédos
lépcsőházon keresztül a szabadba.
A lépcsőházba beszűrődő füstöt, hõt a lépcsőházi ablakokkal, zárt lépcsőházak esetében a hőés füstelvezető megnyitásával, üzembe helyezésével lehet elvezetni. Biztosítsunk elsőbbséget,
segítsünk a gyermekek, gyermekes- és terhes anyák, az idősek, rokkantak és a mozgássérültek,
mozgáskorlátozottak menekülésében.
Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a
kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél
könnyebbek, így felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva
biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.
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Az épület, munkahely, lakás elhagyása esetén gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram
főkapcsolójának az elzárásáról.
A tűz- és káresemény helyszínén tartózkodó személyek informálják a kiérkező tűzoltókat a
veszélyhelyzet körülményeiről, az esetlegesen bent tartózkodók hollétéről, koráról (gyerek,
beteg, idős, mozgássérült), vízszerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről. Tűz
esetén biztosítani kell, hogy a tűz-, káreset helyszíne a tűzoltóság megérkezéséig változatlan
maradjon.

8.sz. melléklet Gyakornoki szabályzat

Gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai
gyakorlata.
Mentor: aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
Gyakornoki idő: a két év szakmai gyakorlat megszerzésének időszaka.
Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a gyakornok megismeri a
munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján
támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok
hatékony elvégzéséhez.
Nkt. és a 326/2013. Korm. rendelet szerint besorolt (határozatlan és határozott idejű)
pedagógus munkakörbe kinevezett közalkalmazottjaira terjed ki, amennyiben az
alkalmazott nem rendelkezik a munkakörhöz a reá irányadó időtartamú szakmai
gyakorlattal (lásd 1.1. Gyakornok fogalomnál), valamint kiterjed az intézményvezető által
szakmai segítői (mentor) feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottjaira.
A gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a
foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok
tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az
elkötelezettségüket a hivatásuk, munkájuk iránt, segítse a köznevelés ágazati céljaival, az
intézményi célokkal való azonosulást, valamint a sikeres minősítő vizsgára való
felkészülést.
A következő szabályok betartása mellett készítettük jelen szabályzatunkat. A gyakornok
számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.
Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított
kétéves időszakot kell a munkaszerződésben rögzíteni. Ha a gyakornok a külön
jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán „nem felelt meg”
minősítést kapott, munkaviszonya a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről törvény 64.§
(8) erejénél fogva megszűnik. A munkaviszony a minősítő vizsga eredményének
közlésétől számított tízedik napon szűnik meg.
A gyakornok heti teljes munkaideje negyven óra, melyből a neveléssel-oktatással
20

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
SZMSZ

lekötött munkaidő a teljes munkaideje ötven százaléka - 20 óra - lehet. A gyakornok a
tantárgyfelosztásban elrendelt tanítási óráin felül a kötött munkaidejét az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Mentorával
folyamatos szakmai kapcsolatot tart. A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje
beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A gyakornok a nevelésseloktatással lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület
munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező
munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető
el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset
vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok osztályfőnöki megbízást
csak írásbeli hozzájárulásával kaphat. A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti
időben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az
intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. Az óralátogatásokat a gyakornok az
intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy
hónapra előre ütemezi. A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani,
hogy legalább a hét egy napján azonos időben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen
lehetőség a konzultá
Időszak

Elvárás

1. év
kezdő
szakasz

• Szabályok
•

•

2. év
befejező
szakasz

követése
Kontextusok
felism
erése,
rendszerezése
Gyakorlati
tudás
megalapozása
Tudatosság

•
• Tervszerűség
• Prioritások
•

felállítása
Gyakorlati
tudás

A minősítő vizsga
A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem a
tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát. A minősítő
vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba soroljuk be.
Ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott a gyakornoki idő
a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő
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egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított
gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási
év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A
minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. Az első minősítő
vizsga és a minősítési eljárás a gyakornok számára díjtalan. A díjat az állam viseli

A gyakornok feladata
A gyakornok ismerje meg:

A 2011. évi CXC. törvényt a nemzeti köznevelésről, és

módosításait:

 általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a
nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai),

 a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei,
 a pedagógus jogai és kötelességei,
 a köznevelés intézményei, a működés általános szabályai,
 a működés rendje,
 a nevelőtestület, szakmai munkaközösség,
 a tanulók közösségei, a diákönkormányzat,
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet vonatkozó részeit,
• A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendeletét,

• Az intézmény Pedagógiai programját, ezen belül különösen
 az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait,
eszközeit, eljárásait,







a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,
az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,

 az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit,
 az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, o a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,
formáját,
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Az intézmény szervezeti és működési rendjét a Szervezeti és működési szabályzat
alapján, különösen

 a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendjét,

 a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét,
 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezéseket,

 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást,

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatokat,

 az intézményi védő, óvó előírásokat,
 a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket,
 a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, o a diákönkormányzattal, a szülőkkel
való kapcsolattartás formáit,

 az iskolai könyvtár működési rendjét, Az intézmény házirendjét, különösen
 a tanulói jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának módját,
 a tanulói munkarendet, o a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,
 az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek és az iskolához tartozó
területek használatának rendjét,

 az iskola által szervezett, a Pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást,

 a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
rendelkezéseket,

 a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és
formáit,






a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,
a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit
Az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit
Az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit,  Az
intézmény éves munkatervét,

 A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
 A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,
 Az intézmény gyakornoki szabályzatát.
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A gyakornok feladata az 1. évben, a kezdő szakaszban
A gyakornok ismerje meg az intézmény Pedagógiai programját, ezen belül különösen:

 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 A pedagógusok helyi feladatait,
 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet,
 Kapcsolattartás formáit a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel,
 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályait,
 Az alkalmassági vizsga különös szabályait,
 Az intézmény helyi tantervét,
 Az intézmény egészségnevelési, környezeti nevelési programját.

A gyakornok feladata a 2. évben, a befejező szakaszban







A gyakornok mélyítse el ismereteit az alábbi területeken:
az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,
az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit,
a tehetséggondozás és hátránykompenzálás módszereit, formáit,
az iskola hagyományrendszerét,
ismerje és alkalmazza a korszerű pedagógiai módszereket (kooperativitás, egyéni
differenciálás stb.);

 az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanát
 az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatát
A gyakornok fejlessze képességeit a következő területeken:
 Szociális tanulás
 Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás)
 Kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal
 Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése
 Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság

A gyakornoki tevékenységről való tapasztalatszerzés, értékelés módszerei
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A tapasztalatszerzés módszerei:
 Óralátogatás
 Óramegbeszélés
 Konzultáció a szakmai segítővel
 Konzultáció egyéb pedagógussal
 Konzultáció az igazgatóval
 Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel 7
 Teammunkában való részvétel
 Tanév végi – értékelő – értekezlet látogatása Az értékelés módszerei:
 Egyéni tanmenet elkészítése
 Óravázlat készítése
 Szülői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, intézményi
alapdokumentumok alapján)

 Egy munkaközösségi program megszervezésében való részvétel (pl. iskolai tanulmányi verseny)
 Intézményi szintű program megszervezése (pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, hét, diákönkormányzati program, diákközgyűlés).



Az intézményvezető feladata
A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia
azt az időpontot, ameddig a gyakornok, minősítő vizsgát köteles tenni. Az intézményvezető kijelöli a szakmai
vezetőt (a továbbiakban: mentor), aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiaimódszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. Az intézményvezető a
gyakornok minősítő vizsgára történő jelentkezését kezdeményezi a jogszabályban meghatározott időpontig, a
kétéves gyakornoki idő lejártát rögzítő munkaszerződésben foglalt határidő szerint. A munkáltató, köteles a
jelentkező minősítési vizsgán való részvételét biztosítani. A minősítési vizsgán való részvétel idejét
munkaidőként kell figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe kell vennie, hogy a legalább hat év nem
pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus munkakörre foglalkoztatási
jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése
alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra

A mentor kijelölése, munkaideje
A szakmai segítőt (mentort) az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, lehetőleg az intézményben
legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt
az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét.

A mentor kiválasztásának prioritásai:
 mentorpedagógus szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus
 munkaközösség-vezető, aki szakvizsgázott pedagógus
 munkaközösség vezető, vagy szakvizsgázott pedagógus
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 tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus
 legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus

A mentor munkaköri leírásában jelölni kell a két évre szóló szakmai segítői, mentortanári feladattal történő
megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet).

A mentor feladata
A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében. A
mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az
intézményvezetőnek és a gyakornoknak, ezzel megalapozza az új pedagógus további alkalmazásának
meghosszabbításáról születendő döntést. Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott
időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében. Értékelését minden esetben összeveti a
gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit,
feladatait, a fejlesztési irányokat. Segíti a munkaköri feladataira vonatkozó előírások, a Pedagógiai program és a
helyi tanterv értelmezésében és szakszerű alkalmazásában. Segíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az
alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek
(foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában. Segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével,
megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában. Valamint segíti a
gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében. A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább
egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően
óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról nyilvántartás
készül. Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. Segíti a gyakornokot a
tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elkészítésében, folyamatosan ellenőrzi annak elvégzését.

A szakmai segítő feladata különösen:
 Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve  Az intézményvezetővel jóváhagyatja a
gyakornoki programot  Felkészíti, segíti a gyakornokot:
a) a fentiekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében,
értelmezésében,
b) az intézmény pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására,
c) a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek,
taneszközöknek célszerű megválasztására,

d) a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli
teendők ellátására (közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása), e) a gyakornoki szabályzatban
meghatározott feladatok ellátására (a nevelőtestület munkájában való részvétel, munkaköri feladatok ellátása,
egyéb intézményi feladatok megismertetése /ügyelet, helyettesítés/, tanórán kívüli tevékenységekre való
felkészítés, azok lebonyolítása /pl. kirándulás, ünnepségek/, az adott munkaközösség munkájának a bemutatása
/megállapodások, szabályok/, a helyi kommunikációs szokások megismertetése.

.Záró rendelkezések
A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.
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