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V. számú előterjesztés 

 
Őcsény község képviselő-testületének 

2009. december 16-án 1700-órakor megtartandó ülésére 
 

Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

 
Előterjesztő: Ősze Józsefné 
Készítette: Ősze Józsefné 
Véleményezte: Nevelőtestület 
                         Szülői Munkaközösség 
                          Iskolaszék  
                          Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága 2009.XII.9. 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Az önkormányzat intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatait a 
képviselő-testület hagyja jóvá. Az Általános Művelődési Központ felülvizsgálta a 
jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
jóváhagyásra a testület elé terjesztette.  
Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési szabályzata 
megtekinthető: 
http://ocseny.hu/html/testuleti_ulesek.htm  
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A fentiek és a melléklet alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az Általános Művelődési Központ 
Szervezeti és Működési szabályzatát a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Ősze Józsefné ÁMK igazgató 
Határidő: folyamatos 

 
Őcsény, 2009. december 3. 
 
 
 
 
 
 

Fülöp János 
polgármester 
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Bevezetés: 
 
A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabály alapja 
A szervezeti és működési szabályzat olyan belső dokumentum, amely a magasabb 
jogszabályok előírásait figyelembe vételével meghatározza az ÁMK szervezeti felépítését, az 
intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység – 
csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 
rendszerét tartalmazza. 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
rendeletek és intézményi dokumentumok: 
- 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról és módosításai (Kt.) 
- 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve (Mt.) 
- 1992. év Közalkalmazottak Jogállásáról szóló XXXIII. tv. (KJT) 
- 11/1994. /VI.8. / MKM. Rendelet. A nevelési- és oktatási intézmények működéséről  
- 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekvédelemről (GYT.) 
- Az államháztartás működési rendjéről szóló Kr. és módosításai 
- A katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001.(X.12.) OM. Rendelet 
- 193/2003.(XI. 26.) sz. Kr. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
- pedagógiai program 
- minőségirányítási program 
- házirend 
 
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása 
feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb 
közalkalmazottjának, az óvoda és iskola tanulóinak; illetve azoknak is, akik kapcsolatba 
kerülnek az intézménnyel: részt vesznek feladatainak megvalósításában vagy igénybe veszik, 
használják helyiségeit, létesítményeit.   
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban 
foglaltak megszegése esetén:  
- az alkalmazottakkal szemben az igazgató vagy helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - 
hozhat intézkedést,  
- a tanulóval szemben fegyelmező intézkedésre vagy fegyelmi büntetés kiszabására van 
lehetőség, 
- a szülőt - vagy más nem az intézményben dolgozó, illetve tanuló személyt az intézmény 
dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez 
nem vezet eredményre, felszólítani, hogy hagyja el az intézményt, és erről értesíteni kell az 
igazgatót. 
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Alapító okirat: 
 

1.) Az intézmény teljes neve: 
 
   Általános Művelődési Központ Őcsény 
 

2.) Az intézmény székhelye: 
 
   Őcsény, Perczel Mór utca1. 
   Tel. 74/496-782 
 

3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
- Családi napközi és játszóházi ellátás 
- óvodai nevelés 
- általános iskolai oktatás, nevelés 
- közművelődés 
- könyvtári szolgáltatás 
- teleházi szolgáltatás 
 
3.) Az intézmény működési területe: 

 
Őcsény község, és Sárpilis község közigazgatási területe 

 
4.) Az intézmény alapító, fenntartó szerve: 

 
   Őcsény község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 Sárpilis község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 

5.) Az intézmény irányító szerve: 
 
   Őcsény község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 Sárpilis község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 

6.) Az intézmény besorolása 
 

 Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
 Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Őcsény önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. 

   Típusa: Többcélú intézmény - Általános Művelődési Központ 
 Intézményegységei:  ÁMK Általános Iskola (székhely) – Perczel Mór utca 1. 
             ÁMK Napközi Otthonos Óvoda – Fő utca 42-44. 
             ÁMK Közösségi Ház – (székhely) – Perczel Mór utca 1. 
             ÁMK Könyvtár, Teleház – Hősök tere 3. 
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7.) Az intézményegységek feladatai: 
 

ÓVODA: 
 

- fél- és egész napos óvodában az óvodáskorú gyermekek nevelése 
- családi napközi és játszóház működése 
- óvodai intézményi közétkeztetés 
- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása 
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása (SNIa)  
- logopédiai feladatellátás 

 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA: 
 

- 8osztályos általános iskolában alapfokú oktatás biztosítása 
- nemzetiségi német nyelv oktatása 1. osztálytól 
- iskolai szakkörök működtetése 
- a tanulók sportolási igényeinek kielégítése 
- a tanulók szabadidős és kulturális tevékenységének szervezése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása 
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása; sajátos nevelési igényű    
tanulók állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás biztosítása (SNIa)   
- logopédiai feladatellátás 
- kompetencia alapú oktatás 
- nem szakrendszerű oktatás  
- napközi otthonos ellátás biztosítása 
- tanulószobai ellátás 
- angol nyelv oktatása 
- konyha működtetése 
- iskoláskorú gyermekek étkeztetése 
- munkahelyi étkeztetés 
- időskorúak étkeztetésének biztosítása 

 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY: 
 

- klubok, szakkörök, hagyományőrző csoportok működtetése 
- ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése 
 
KÖNYVTÁR és TELEHÁZ: 
 
- gyermek, ifjúsági és felnőtt könyvtár működtetése 
- gyűjtemények folyamatos fejlesztése, megőrzése, gondozása és rendelkezésre  
bocsátása 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információ cserében 
- teleház működtetése: internet – és irodai szolgáltatás 
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I. ÁMK szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 
 
Intézményegységek: - ÁMK Általános Iskola  

- ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 
- ÁMK Könyvtár és teleház 
- ÁMK Közösségi Ház 

 
f) ÁMK Általános Iskola és napközi otthon 

Az ÁMK épületeiben rendelkezésre áll 11 tanterem, 3 csoportszoba, tornaterem, sportudvar, 
számítógép-terem, ebédlő, tanári szobák, irodák. 
Az általános iskola vezetését az ÁMK igazgató látja el; irányításával vezető beosztású 
helyettes dolgozik. 
Az Általános iskola és napközi otthon részletes működési szabályait a II. fejezet tartalmazza. 

 
b) ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 
Az óvoda 120 férőhellyel, 6 foglalkoztató csoportszobával és kiszolgáló helyiségékkel 
rendelkezik. 
Az óvoda élén helyettesi beosztásban óvodavezető áll; munkáját a munkaközösség vezető és 
az óvodai minőségirányítási felelős segíti. 
Az óvoda részletes működési szabályait a III. fejezet tartalmazza.  

 
c) ÁMK Könyvtár és teleház 
Az ÁMK könyvtári egysége kettős funkciójú – iskolai és közművelődési – könyvtár, amely 
egységes szervezetben oldja meg az általános iskola, az óvoda és a lakóterület könyvtári 
ellátását. A könyvtár egy könyvtár-olvasóteremmel és raktárral rendelkezik. A könyvtár 
vezetését könyvtáros látja el. A könyvtárral egy épületben, egy szervezeti egységként teleház 
működik, melynek működtetése a könyvtáros feladata. 
A könyvtár működésének részletes szabályait az IV. fejezet tartalmazza.  

 
d) ÁMK Közösségi Ház 
Biztosítja a község közművelődési tevékenységét, szakkörök, klubok, hagyományőrző 
csoportok működését. Kiállítások, előadások szervezésével biztosítja a gyermekek, a felnőtt 
lakosság kulturális és művelődési igényeinek kielégítését. Tevékenységét a közösségi ház 
vezetője az ÁMK igazgatójának közvetlen irányításával végzi. 
A közösségi ház részletes működését a V. fejezet tartalmazza.  

 
e) ÁMK gazdasági hivatal  
Létszáma 2 fő (iskolatitkár, élelmezésvezető) 
A munkamegosztást az 1.számú mellékletben levő munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
f) As ÁMK konyha-étterem 
A sajátüzemeltetésű konyha biztosítja az óvodás és iskoláskorúak, az intézmény aktív és 
nyugdíjas dolgozóinak, valamint a Polgármesteri Hivatal étkeztetését. Ellátja a szociális 
étkeztetés feladatát is.  Szükség esetén hét végi rendezvények, vendég étkezők étkeztetését is 
ellátják. Tevékenységét közvetlenül az élelmezésvezető és a konyhavezető-szakács irányítja.  
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Az intézmény vezetése, vezetők közötti kapcsolattartás 
 

As ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézményigazgató (aki egyben 
iskolaigazgató), az óvodavezető, az iskolai igazgatóhelyettes, a minőségbiztosítási felelősök, 
valamint a munkaközösség vezetők látják el. As ÁMK vezetését igazgatótanács és vezetői 
tanács segíti. 
Vezetési szerkezet: 

ÁMK Igazgató 
(egyben az iskola igazgatója) 

 
 

 
Iskolai igazgatóhelyettes        -    Iskolai minőségirányítási vezető       -       Óvodavezető  
   
 
Tanárok Élelmezésvezető   Könyvtáros   Közművelődéi felelős              Mk. Vezető 
 
   

Szakácsok   Iskolatitkár         Óvónők 
   

 
Konyhalányok   Takarítók             Dajkák  

            
    
 
 
 
Az intézményvezető és feladatköre 
Az ÁMK élén a magasabb vezető beosztású intézményigazgató áll, aki egybe az iskola 
intézményegység vezetője (iskolaigazgató), vezetői tevékenységét az óvodavezető, az iskolai 
igazgatóhelyettes, a könyvtárvezető, a közösségi ház vezető, élelmezésvezető  
közreműködésével látja el. Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 
döntési jogkörét a közoktatási törvény 54.és 55.§.-a határozza meg. 
- Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, 
- Gondoskodik az ÁMK pedagógiai-művelődési programja megvalósításának személyi, 
tárgyi, valamint módszertani feltételeiről. 
- Vezeti és előkészíti az igazgatótanácsot, a szakalkalmazotti és a vezetői tanács értekezleteit, 
a döntések végrehatását ellenőrzi. 
- Gyakorolja- az illetékes intézményegség vezető egyetértésével az alkalmazással és a 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói jogkört, 
valamint a közvetlen irányításához tartozó közalkalmazottak tekintetéven a teljes munkáltatói 
jogkört. 
- Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés 
folyamatosságát a gazdaságosságát. 
- Gondoskodik a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos, valamint a munka-
és tűzvédelmi feladatok ellátásáról. 
- Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat jogszabály 
vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe. 
- Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettséginek a közalkalmazotti tanáccsal, 
szülői szervekkel. DÖK – kel 
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- Gondoskodik a hit-és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról, 
együttműködik az egyházak képviselőivel. 
- Teljes körűen képviseli az ÁMK-t a külső szervek előtt, - de képviseletre meghatározott 
ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat- 
-Ellátja a részleges kiadományozási és utalványozási jogkört 
- Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat 
- Ellátja az iskolaigazgatói feladatokat (munkaköri leírás 1. mell.) 
 
Hatáskörök átruházása 
Az ÁMK – igazgató- egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett-a következő 
hatásköröket ruházza át: 
- az óvodavezetőre: az óvodai nevelőtestület vezetését, az óvodai nevelőmunka irányítását és 
ellenőrzését, az óvoda szakmai képviseletét; az óvodai közalkalmazottak feletti részleges 
munkáltatói jogkört-munkaköri leírás szerint (1.sz.melléklet) 
- az iskolai igazgatóhelyettesre: a nevelő-oktató munka irányítását és a részleges munkáltatói 
jogkört az alsó tagozatban és napköziben-munkaköri leírás szerint ( 1.sz.melléklet) 

 
Az óvodavezető 
A Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezetője, pályázat útján vezető beosztás 
ellátásával határozott időre megbízott, szakmailag önálló, vezetői tevékenységét az igazgató 
irányításával, az iskolai helyettessel együttműködve és egymással mellérendeltségi 
viszonyban látja el. 
 
Az iskola igazgatóhelyettese 
Megbízását - a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával - az intézményvezető adja 
határozatlan időre. Feladat - hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 
kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. 
Vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, az óvodavezetővel együttműködve és 
egymással mellérendeltségi viszonyban látja el. 
 
Az igazgatótanács 
Elnöke: az intézményigazgató 
Tagjai: - a vezető beosztású közalkalmazottak: óvodavezető, igazgatóhelyettes. 
- az iskolai nevelőtestület képviseletében: munkaközösség vezető, DÖK.vezető - az óvodai 
nevelőtestület képviseletében: munkaközösség vezető 
- a szakszervezet munkahelyi szervének vezetője  
- a közalkalmazotti tanács képviseletében 1 fő.  
A szakszervezet és a közalkalmazotti tanács maga dönt a delegálás módjáról.  
Az igazgatótanács dönt 
- intézményegység-vezetői pályázat kiírásáról és feltételeiről, 
- az intézményegység-vezető megbízásáról, megbízás visszavonásáról 
- az egységvezető elleni fegyelmi eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés megállapításáról 
a vezetői megbízásról történő lemondás elfogadásáról. 
- az intézményegységek feladatainak összehangolásáról állást foglal: 
- a pénznek a költséghelyek közötti átcsoportosításáról, a költségkeretek és maradványok 
felosztásáról, 
- az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő 
javaslatokról, 
- mindarról, amiről az intézményigazgató vagy vezetői tanács állásfoglalást kér. 
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 Véleményezi 
- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését - az ÁMK éves költségvetési tervének 
javaslatát - fejlesztési, beruházási és felújítási terveket 
Javaslattevő jogköre van az ÁMK. működésével kapcsolatos kérdésekben. Az 
igazgatótanácsot szükség szerint az igazgató hívja össze, ő vezeti, az értekezletekről 
jegyzőkönyv készül. 
 
Vezetői tanács: 
Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, 
amely a más területek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az 
intézményvezető által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működik. Tagjai 
ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
Véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik az igazgatótanács felé. 
Élén az intézményvezető áll. 
Tagjai: az óvodavezető, ig. helyettes, a minőségbiztosítási vezetők, a diákönkormányzat 
vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézmény vezetője rendszeresen 
megbeszéléseket tart, ezeket az igazgató hívja össze - a napirendi pontoktól függő tagokkal - 
és ő vezeti a megbeszélést. A döntésékről, intézkedésekről feljegyzés készül. 
 
A vezetők helyettesítési rendje 
- Az intézményigazgatót távollétében: 
az ÁMK egészét, az Általános Iskolát és Napközi otthont érintő ügyekben az általános 
helyettesi jogkörrel megbízott igazgatóhelyettes -, 
csak az Óvodát érintő ügyekben az óvodavezető-,  
pénzügyekben az igazgatóhelyettes és az óvodavezető helyettesíti.  
- Kivétel: az azonnali döntést igénylő, kizárólagos hatáskör, melyet csak tartós 
intézményigazgatói távollét esetén gyakorolnak a helyettesek. Tartós távollétnek minősül a 
legalább 1 hetes, folyamatos távollét. Igazgató és helyettese egy időben történő távolléte 
esetén szakmai ügyekben a minőségbiztosítási vezető  helyettesíti a vezetőket. 
- Az óvodavezetőt távolléte esetén a munkaközösség-vezető helyettesíti. Együttes távollét 
esetén az esetileg megbízott pedagógus helyettesíti a vezetőt; külön megbízás hiányában: a 
nevelőtestület javaslata alapján az igazgató / óvodavezető által tanévenként megbízott 
pedagógus intézkedik helyettesként. 

 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
A hatályos jogszabályok értelmében intézményünkben vagyonnyilatkozat - tételi 
kötelezettsége van: 
- az iskola igazgatójának 
- az iskola igazgató helyettesének 
- az élelmezésvezetőnek 
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II. 

 Az ÁMK. Általános Iskola és Napközi 

otthon  

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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1. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 
 
Az iskolaközösség:  
Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 
révén és módon érvényesíthetik. 
 
Az iskolai alkalmazottak közössége:  
Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
dolgozókból tevődik össze.  
Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok /Mt, Kjt, Ktv és ezekhez 
kapcsolódó rendeletek / rögzítik. 
 
 A nevelők közösségei 
A nevelőtestület 
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.A 
nevelőtestület a Ktv. 57.§-ban biztosított döntési és egyéb jogköreit teljes körűen megtartja. 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Részletesen a 6. fejezetben található. 
 
A nevelők szakmai munkaközösségei 
A szakmai munkaközösségek a Ktv.58.§. szerint létrehozhatók. A szakmai munkaközösségek 
a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. 
A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség - vezető irányítja. A 
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A 
választás határozott vagy határozatlan időre szólhat, évente megerősíthető. 
 
A szakmai munkaközösségek feladatait - működésük esetén - az éves munkaterv irányozza 
elő. A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységet folytatják: 
- javítják az iskolában folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, - fejlesztik 
a szaktantárgyi oktatás tartalmát, módszereit, 
- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok, versenyek kiírását, lebonyolítását, 
- törekednek az egységes követelményrendszer kialakítására, összehangolják a szakterület 
munkáját, 
- különböző felmérések /ismeret - neveltségi szint - minimum, stb.l anyagának összeállítása, 
koordinálása, lebonyolítása, értékelése, 
- tagjaik továbbképzése, házi továbbképzések szervezése, 
- javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 
felhasználására, 
- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, stb. 
A szakmai munkaközösség-vezető feladatai: 
- összeállítja javaslatok alapján a munkaközösség éves programját, 
- elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület vagy az igazgató számára a 
munkaközösség tevékenységéről, 
- elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, nevelési 
osztályfőnöki terveit, 
- módszertani és szaktantárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, 
- segíti a tagok szakmai fejlődését, továbbképzését, 
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- javaslatot tesz a használandó tankönyvekre, munkafüzetekre, 
- javaslatot tesz a tagok jutalmazására, átsorolására, kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés odaítélésére, 
- képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül, 
- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai és munkafegyelmét, 
- felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való 
megfelelést, stb. 
- a főiskolai hallgatók gyakorlatának értékelésében, minősítésében részt vesz 
Iskolánkban a következő szakmai munkaközösségek működésének van lehetősége: napközis, 
alsó tagozatos-, felső tagozatos-, osztályfőnöki. 
 
Amennyiben szakmai munkaközösség nem működik, akkor az adott területen ellátandó 
feladatokat a szakterületen dolgozó nevelők kötelesek ellátni, megbízás, kijelölés alapján, az 
igazgató vagy helyettese irányításával. 
 
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 
nevelőtestületet. 
Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza 
meg. 
 
A szülők közösségei 
- Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 
kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik. 
- Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
- Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 
választják: elnök  elnökhelyettes 
 
Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott 
osztály SZMK elnöke vagy az osztályfőnöke segítségével juttatják el az iskola 
vezetőségéhez. 
 
Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZMK 
választmánya. Az iskolai SZMK választmányának munkájában az osztály szülői 
munkaközösségek elnökei vehetnek részt.  
Az iskolai SZMK választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai SZMK 
alábbi tisztségviselőit: elnök  elnökhelyettes  pénztáros 
 
Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 
Az iskolai SZMK választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 
% jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Az iskolai SZMK választmányát az iskola igazgatóhelyettesének tanévenként legalább 2 
alkalommal össze kell hívni, és itt tájékoztatást kell adni az iskola feladatairól, 
tevékenységéről. 
Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 
- megválasztja saját tisztségviselőit 
- kialakítja saját működési rendjét 
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- képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 
véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SZMSZ 
azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 
- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. 
 
 A tanulók közösségei 
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 
alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus-vezető, az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg Az osztályfőnökök osztályfőnöki 
tevékenységüket az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 
 
Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 
- osztálytitkár 
- osztálytitkár-helyettes 
 
 
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 
működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 
képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
 
 
Az iskolai közösségek kapcsolata, együttműködés: 
Az iskola vezetősége és a nevelőtestület  
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 
megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 
A kapcsolattartás fórumai: 
- igazgatótanács ülései 
- vezetői tanács ülései 
- a különböző értekezletek 
- megbeszélések 
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  
Az iskola vezetősége az aktuális feladatokról a hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon 
keresztül értesíti a nevelőket. 
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 
- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés  
döntéseiről, határozatairól. 
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az isko 
la vezetőségének. 
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 
 
 
 
Óvoda - alsó tagozat kapcsolata 
A leendő 1. osztályos nevelő 5 -10 foglalkozáson hospitál a nagycsoportban / ápr.-máj./, 
megtartja az utolsó szülői értekezlete az óvodában, gondoskodik az új elsősök ünnepélyes 
fogadásáról. 
Az iskolára előkészítő óvónő a tanév elején néhány órát látogat az 1. osztályban. 
A leendő elsős tanító részt vesz az iskolaérettségi vizsgálaton, annak kiértékelésén. 
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Az alsós és óvodás nyílt napokon, bemutató foglalkozásokon kölcsönösen, részt vesznek az 
óvónők és alsós nevelők. 
 
Alsó és felső tagozat átmenete 
A szaktanárok lehetőség szerint hospitálnak a 4. osztályban. 
A negyedikes osztálytanító az első félévben az 5. osztályban hospitál. 
Fontosnak tartjuk a nyílt órák, bemutató foglalkozások kölcsönös látogatását, a nevelők 
tapasztalatcseréjét, a közös iskolai szintű rendezvényeken való együttes részvételt. 
 
Iskola és napközi otthon együttműködése 
Legfontosabb az érintett nevelők napi jó munkakapcsolata, a tapasztalatok és problémák 
megbeszélése, a hospitálás. 
Lehetőség szerint egyre több napközis csoportközi foglalkozást kell tartani, amelyen 
esetenként a nem napközisek is részt vehetnek / karácsonyi-húsvéti készülődés, vetélkedők, 
stb./ 
 
Osztályok közötti kapcsolat 
Az osztályok az iskolaközösség tagjai, ennek erősítése, élményszerűvé tételére fontosak az 
iskolaszintű rendezvények, évente több alkalommal, változatos területeken. 
A szakköri munka is része az iskolai munkának, nyílt szakköri napokon ismerkedhetnek vele 
a tanulók. 
Jó lehetőséget kínál a kapcsolatok erősítésére a nyári tábor, ahol más körülmények között, 
szülőktől távol kell a gyerekeknek együtt élniük, egymást segítve, közösen „dolgozniuk”. 
 
A nevelők és a tanulók 
- Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 
igazgató:az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén a diákközgyűlésen rendszeresen 
/évente legalább 1 alkalommal, és a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, az 
osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. 
- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 
- A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskola szülői munkaközösség vezetőjéhez 
fordulhatnak. 
- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
 
A nevelők és a szülők kapcsolatai 
- A szülőket a lehetőség szerint minél több alkalommal és minél több területen be kell vonni 
az iskolai tevékenységbe: információt adni, véleményüket kérni, részvételüket és segítségüket 
az iskolai rendezvények lebonyolításában, szervezésében, tanulók kíséretében, társadalmi 
munkában az egész iskoláért, vagy egy-egy osztályért, stb. 
- A kapcsolattartás rendszeres formái: szülői értekezlet évente 3, választmányi ülés évente 2, 
nyílt nap évente1, fogadóóra évente 3 alkalom; iskolaszék ülései. 
Ezek időpontját az éves munkarend tartalmazza, ezen kívül rendkívüli szülői értekezlet és 
választmányi ülés is összehívható, konkrét probléma megtárgyalására, a szülők vagy nevelők 
kérésére 
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- A szülők a tanulók és a saját – jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a 
szülői munkaközösséghez fordulhatnak. 
- A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösséggel. 
- A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 
szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola 
igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben évenként 
meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 
 
A vezetők és az iskolaszék-, SZMK közötti kapcsolattartás 
Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az iskolaigazgató feladata. 
- Az iskola igazgatója és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát és formáját évente 
az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. 
- Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon pontjának 
tárgyalásához, amelyben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. - 
Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt 
nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a 
nevelőtestület tájékoztatásáról az igazgató gondoskodik.  
- Az SZMK iskolaszintű képviselőjével és a választmánnyal az iskola igazgatóhelyettese tart 
kapcsolatot a diákönkormányzat vezetőjével együtt. Azokban az ügyekben, amelyekben a 
SZMK-nak véleményezési joga van, a véleményt az igazgató kéri meg, valamint meghívja az 
SZMK képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának 
tárgyalásához. 
- Az intézmény az SZMK választmányának részére az iskola igazgatóhelyettese - a DÖK 
vezető bevonásával - tanévenként legalább 2 alkalommal tájékoztatást ad az iskola 
munkájáról, rendezvényekről. Az osztályok szülői munkaközösségével az osztályfőnökök 
tartanak kapcsolatot. 
- Külső kapcsolatokban az iskolát az igazgató képviseli. A képviseletet eseti megbízással 
átadhatja. 
 
 
2. A diákönkormányzat működése, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formái, rendje 
 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 
érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési 
jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 
véleményét. 
 
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkezik. 
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A diákönkormányzat 
- A diákönkormányzat /DÖK/ a saját határkörébe tartozó döntések meghozatala előtt a 
nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ -ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő 
tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg. 
- A Közoktatási törvény és a Vhr. vagy más jogszabályban meghatározott esetekben /Ktv. 
63.§.R./,Vhr. 31.§./1/ I a DÖK. véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik az 
előterjesztés 15 nappal korábban történő átadásával. 
- Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a 
diákönkormányzat képviselőit és/vagy segítő tanárait bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 
- A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő 
tanár képviseli. 
- Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat támogatásával - az 
igazgatóhoz, szűkebb közösséget érintő ügyekben az igazgatóhelyetteshez, vagy a felelőshöz 
fordulhat. 
- A DÖK működését az iskola támogatja: ingyenes és teljeskörű helyiség és felszerelés 
használattal legyeztetés alapján / és egy állandó helyiség használatának biztosításával, 
valamint anyagi támogatással. 
- A DÖK SZMSZ -e jelen szabályzat  sz. melléklete. 
 
Diákközgyűlés 
- A tanulók szervezett véleménnyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. 
Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza 
- Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár 
közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban vagy szóban eljuttatja az iskola 
igazgatójához. A feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. 
- A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője a javasolt napirend 
megjelölésével a segítő tanár útján kezde ményezi az igazgatónál. Az igazgató a 
kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik: összehívja a diákközgyűlést; vagy a 
kérdés más úton aló rendezéséről gondoskodik. 
Egyéb tájékoztatás: 
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a különböző szintű versenyeken, vetélkedőkön, 
pályázatokon / helyi, körzeti, megyei, országos /, bármilyen tevékenység területén / 
tanulmányi, sport, egyéb / a győztes, illetőleg helyezést elért tanulók vagy csoportok 
eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.  
- Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 
szabályzata szerint alakítja. 
- Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 
javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. 
- Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen az 
igazgatónak vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az 
iskolai munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a 
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató 
felelős. A diákközgyűlés 1 év időtartamra a tanulók javaslatai alapján diákképviselőt választ. 
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3. Az iskola munkarendje 
 
Nyitva tartás 
- Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 645 órától délután 1600-ig tart nyitva. A 
titkárság folyamatosan reggel 730 órától délután 1600-ig van nyitva, tanítási szünetben is. Az 
iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények 
esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől eltérésre az igazgató ad 
engedélyt. 
- Tanítási szünetekben is zárva van, kivétel az ügyeleti rend szerinti időt, amit az igazgató 
tanévenként határoz meg. Ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők 
tartózkodhatnak az épületekben. 
 
A tanítás rendje 
- A tanítás kezdete reggel 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a 
tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A páros órák a tanítás végén tömbösítve is 
tarthatók, az igazgató előzetes engedélyével. 
- A tanórák színhelye: az iskola osztálytermei, a tornaterem, sportudvar, sportpálya, a csoport 
szobák és a könyvtár. A tantermek cseréjét bármely nevelő kezdeményezheti, lebonyolítása 
nevelői felügyelettel történik, amelyért a kezdeményező felelős.  
- Külső helyszínen tartott órára /tornaterem, sportpálya, másik iskolaépület, könyvtár, 
játszótér/ a tanulók a nevelő felügyeletével, 5 perccel az óra kezdete előtt indulnak. Az oda-
vissza vonulás rendezetten, egy csoportban, az órát tartó nevelő felügyeletével történik. 
- Tanítási órát, illetve délutáni foglalkozást bármely módon zavarni, a nevelőt vagy tanulót 
óráról, foglalkozásról kihívni, kiküldeni tilos. Indokolt esetben az igazgató adhat engedélyt 
hirdetésre. 
- A tanítási órák látogatására csak a tantestület tagjai, illetve a szakértői névjegyzékben 
szereplő szakértők jogosultak. Minden más esetben látogatásra az igazgató adhat engedélyt. 
Kivétel: nyílt napok, szervezett bemutatók. 
- A tanuló az iskola épületét a tanítás illetve a foglalkozások végéig csak a szülő írásos 
kérelmére, az osztályfőnöke vagy az igazgató, ill. helyettes tudtával, vagy felnőtt kísérettel 
hagyhatja el. 
- Iskolánkban délután a tanulók csak szervezett foglalkozásokon, nevelő, szakkörvezető, 
hitoktató vezetésével vehetnek részt. A könyvtárat egyénileg látogathatják. 
- Sürgős esetben a szülők, illetve más érdekeltek a nevelőkkel vagy gyermekükkel a szünetek   
ideje alatt a nevelői szobában, illetve a folyosón vagy az udvaron beszélhetnek. 
 
Az ügyelet rendje 
- Reggel 700 h - tól a folyosókon és az udvaron a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi 
szünetekben tanári ügyelet működik. 
- A csak ebédelő tanulók felügyeletére nagy létszám és szükség esetén az ebédlőben és 
folyosón szintén tanári ügyeletet szervezünk. Egyéb az éppen ott tartózkodó nevelők 
figyelnek a gyerekekre, és figyelmeztetik őket. 
 
Az étkezés rendje 
- Az ebédelés 1145-től 1415-ig folyamatosan, csoportonként fél óra időt biztosítva történik a 
napközis csoportoknál; a sorrendet az órarend alapján az igazgatóhelyettes és a napközis 
vezető állapítja meg. 
- A nem napközis tanulók a napközis csoportok létszámához alkalmazkodva, lehetőség 
szerint ebédelnek, folyamatosan. 
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- Az étkeztető nevelők már csoportjuk étkezése előtt elfogyasztják ebédjüket, kivéve, ha 
délelőtti beosztásuk ezt akadályozza.  
 
A pedagógusok munkarendje 
- Munkarendjüket alapvetően az órarend szabályozza. 
- A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a 
munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának helyén köteles megjelenni. 
- Az osztálytermet, a foglalkozás helyét, az iskolát csak azután hagyhatja el a nevelő, ha 
minden tanuló elment, akire felügyelt. 
- A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát, lehetőleg előző nap, 
de legkésőbb az adott munkanapon reggel 750-ig köteles jelenteni az iskola igazgatójának 
vagy helyettesének, a tanítandó anyag-kiírás egyidejű átadásával. 
- Indokolt esetben a pedagógus az igazgatótól vagy helyettesétől kérhet engedélyt - legalább 
egy nappal előbb - a tanóra / foglalkozás elhagyására, elcserélésére, vagy eltérő tartalmú óra 
tartására. A tanulók ezzel kapcsolatos tájékoztatása a pedagógus feladata. 
- Intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken minden pedagógus jelenléte kötelező, az 
alkalomhoz illő öltözékben. 
- Amennyiben megfelelő számú tanuló szeretné az iskolai szünetekben igénybe venni a 
napközis ellátást, illetve nyári táborozáson szeretne részt venni, a nevelők kötelesek ezeket a 
feladatokat is ellátni, lehetőleg egyéni vállalás alapján. Amennyiben nincs megfelelő számú 
nevelő, az igazgató osztja be a nevelőket, hogy a szülők/tanulók igényei teljesüljenek.  
 
A tanulók munkarendje 
A Házirend tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső 
munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. A 
házirendet az SZMSZ. . sz. melléklete tartalmazza. 
 
A nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje 
- Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét, munkaköri leírásaikat 
a jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan 
működése érdekében. 
- Az iskola nem tanári munkakörben alkalmazott dolgozói az iskolai közösség tagjai 
munkájukkal, magatartásukkal, külső megjelenésükkel segíteniük kell az iskolában folyó 
oktató-nevelő munkát. Az iskola belső életére vonatkozó értesüléseiket kötelesek hivatali 
titokként megőrizni. 
 
A tanév helyi rendje 
A tanév az Oktatási Miniszter mindenkori rendelete szerint kezdődik és fejeződik be. 
A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik 
be. Időtartamát évente miniszteri utasítás szabályozza. 
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, 
amit a munkatervben rögzítenek. 
 
A vezetők benntartózkodása 
- Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 730 és du. 1600 óra között az igazgató és 
helyettese közül egyiküknek az iskolában kell tartózkodnia. Eseti akadályoztatásnál 
személyes megbízott helyettesíti. 
- A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus 
jogosult és köteles az iskola működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések 
megtételére; ugyanígy a 1600 óra után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus. 
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4. A pedagógusoknak munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai 
 
- A pedagógus munkaköri kötelességeit a nevelő-oktató munkával összefüggésben a 
Közoktatási Törvény és az ehhez kapcsolódó rendelet, valamint a Működési Szabályzat 
együttesen tartalmazza. A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. §-a 
rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások -1992. 
XXXIII. Törvény 55.§. és 138/1992. (X. 8. ) kormányrendelet 7 - 8. §.- tartalmazza. 
- A Kt. törvény 16 §. (4). a szerint a nevelési - oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti 
teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve a nevelő - oktató munkával 
vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő 
feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, 
tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való 
nevelésre, oktatásra köteles fordítani. 
 
A pedagógus munkaköri kötelessége az egyes pedagógus munkakörökre előírt, illetőleg a 
kötelező óraszámban tartandó tanítási nevelési és a tanulókkal való egyéb közvetlen 
foglalkozási feladatok, továbbá a tanítás, a foglalkozás előkészítésével, a tanórán kívüli 
foglalkozásokkal szorosan összefüggő olyan feladatok ellátása, amelyek a pedagógus 
szakértelmét igénylik. 
-A tanár felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. 
Munkakörének, kötelezettségének tartalmát és kereteit az intézmény pedagógiai programja, a 
pedagógiai és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv és a nevelőtestület határozatai, 
továbbá az igazgató és a felügyeleti szervek útmutatásai alkotják. 
- Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Ennek érdekében 
figyeljen fel az iskolai élet problémáira, segítse a helyes kezdeményezések kibontakozását, a 
hibák megszüntetését. 
- Bírálataival és javaslataival mozdítsa elő az iskola pedagógiai programjának 
megvalósulását. 
- Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesüljenek a kultúrált 
érintkezés szabályai. 
- Nevelő munkája során ismerje fel és támogassa a tehetségeket, továbbá adjon segítséget a 
hiányos ismeretekkel rendelkező diákok felzárkózásához. 
- A nevelő-oktató munka eredményessége céljából tartson rendszeres kapcsolatot 
tanítványainak szüleivel, továbbá az ellenőrző könyv útján - szükség szerint - tájékoztassa 
őket. Vegyen részt - az iskolában kialakult rend szerint - szülői értekezleteken, és tartson 
fogadó órákat. 
- Egy tanítási napon az osztályközösség csak két, a tanmenetben betervezett témazáró 
dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előre bejelenti a tanulóknak. 
Írásbeli feleletek esetén két héten belül, témazáró felmérőket, dolgozatokat három héten belül 
értékelni kell (kivételt képeznek a következő esetek: a pedagógus betegsége, illetve a 
szünetek ideje). A fenti időponton belül ki nem javított témazáró dolgozat kihirdetésekor a 
tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beíratásra kerüljön-e. 
- Az iskolában szervezett ügyeleti szolgálatot, a helyettesítéseket, az igazgató által kijelölt 
tanórán kívüli teendőket, a munkakörével kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs 
tevékenységét (napló vezetése, bizonyítvány, anyakönyv, ellenőrző kitöltése, folyamatos 
vezetése, a túlóra elszámolások, szakkörök, öntevékeny körök, sportkörök, korrepetálások, 
előkészítők stb. naplóinak vezetése) a működési szabályzat és az igazgató utasításai szerint 
pontosan és szakszerűen végzi. 
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- A nevelő a személyi adataiban és lakcímében történő változásokat, továbbá szabadsága 
idején tartózkodási helyét jelentse be az iskolában. 
- Az iskola érdekében ellátandó délutáni felügyeleti és tanulószobai órákat lehetőség szerint 
arányosan és az iskolai érdekek figyelembe vételével kell felosztani. 
- Hosszantartó betegség, GYES, tanulmányutak, továbbképzések stb. miatti helyettesítést - ha 
azt az állományban lévő tanárok nem vállalják - külső óraadók alkalmazásával kell 
megoldani. 
- A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő - oktató munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató-
helyettes készíti el. A megbízatások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos 
terhelés. 
 
 
 5. A pedagógus nevelő-oktató munkájával összefüggő teendőkkel való 
megbízásának elvei 
 
- Szakképzettségének, érdeklődésének megfelelő feladatot kapjon. 
- Az egyszemélyi felelős vezető - igazgató - adja ki a megbízást akkor is, ha más szerv 
hozzájárulása szükséges. 
- A megbízás kiadásakor figyelemmel kell lenni a tantestület egyenletes leterhelésére. 
- A megbízások lejárásával, befejezésével az elvégzett munkát értékelni kell. 
- A pedagógus megbízás alapján, alacsonyabb kötelező óraszámmal, vagy a feladatnak a 
kötelező óraszámba való beszámításával, illetőleg pótlékért pedagógiai vezetési, szervezési 
feladatokat is elláthat. 
- A pedagógus megállapodás alapján elláthat az iskola tevékenységével, működésével 
összefüggő egyéb feladatokat. 
- A pedagógus nem bízható meg - időszakosan sem - nevelő - oktató munkájával nem 

összefüggő feladatokkal. Nem kötelezhető ezek ellátására. 
 
 
6. Az iskola nevelőtestülete, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 
átruházása 
 
A nevelőtestület - a Kt. 56 §-a alapján - a nevelési - oktatási intézmény pedagógusainak 
közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 
határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési - oktatási intézmény valamennyi 
pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 
A nevel_testület döntési jogköre 
A nevelőtestületnek a Kt. 57 §- a alapján döntési jogköre van: 
- foglalkozási illetve a pedagógiai program módosítása, illetve elfogadása 
- SZMSZ és módosításának elfogadása 
- éves munkatervének elkészítése 
- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása 
- házirend elfogadása 
- tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés 
- tanulók osztályozó vizsgára bocsátása 
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 
- jogszabályban meghatározott más ügyek 
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A döntéshozó nevelőtestület értekezlet akkor tekinthető határozatképesnek, ha a tantestületi 
létszám 2/3-a jelen van. 
Az értekezlet döntéseit nyilvános szavazással hozza. Az értekezlet dönthet arról, hogy 
döntését titkos szavazással hozza meg. 
A döntések meghozatalához a jelenlévők 2/3-os igenlő támogatása szükséges. A döntés 
meghozatalában való tartozkodás a szavazatok szempontjából nemleges szavazatnak számít. 
. 
A nevel_testület véleményezési jogköre 
- tantárgyfelosztás elfogadása előtt 
- pedagógusok külön megbízatásainak elosztásáról 
- az igazgatóhelyettesek megbízása illetve a megbízás visszavonása előtt. 
 
A nevel_testület értekezletei 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
- tanévnyitó, amelyről jegyzőkönyv készül 
- munkaértekezletek, amelyekről emlékeztető készül 
- félévi és év végi záróértekezlet, amelyről jegyzőkönyv készül amit meg kell küldeni a 
fenntartónak 
- nevelési értekezlet, osztályozó értekezlet jegyzőkönyvet nem szükséges vezetni, 
- a nevelőtestület bármely értekezletén hozott határozatait jegyzőkönyvezni kell 
 
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 
elemzését, értékelését az osztályközösségek problémáinak megoldását mikroértekezleti 
formában végzi. 
- A nevelőtestület mikroértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok 
vesznek részt, kötelező jelleggel. 
- Mikroértekezlet szükség szerint az osztályfőnök megítélése alapján - bármikor tartható az 
osztály aktuális problémáinak megoldására. 
- Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 
megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 51 %- a, valamint az intézmény 
igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 
A rendkívüli értekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A nevelőtestület értekezleteiről felvett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 
- a tanácskozás célját, idejét, helyét 
- a távollévő tantestületi tagok nevét, munkakörét 
- a napirendet 
- viták lényegének tömör összefoglalását 
- a határozatokat 
A jegyzőkönyvet az igazgató által megbízott nevelő vezeti, aki egy héten belül két 
példányban elkészíti, az igazgatóval együtt aláírja. 
 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 
A nevelőtestület a következő ügyeket átruházza a megjelölt célcsoportra: 
 
Feladat Célcsoport 
Tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés Létrehozott fegyelmi bizottság 
Tanulók osztályozó vizsgára bocsátása Egy osztályban tanítók közössége 
A tanulók magasabb évfolyamba lépésének 
megállapítása 

Egy osztályban tanítók közössége 
 

Projektmunka A projektre szervezett munkacsoport 
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Hivatali titok- titoktartási kötelezettség 
A nevelőtestület tagjainak munkájával, személyzeti ügyeivel, a tanulók elbírálásával 
kapcsolatos adatok, a tanácskozások vitaanyaga és az azzal összefüggő részletek a hivatali 
titkok fogalomkörébe tartoznak. 
A hivatali titok megőrzésére fegyelmi felelősség kötelezi a nevelőtestület minden tagját. 
 
 
7. A szabadon szervezhető, valamint a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 
formái, rendje, időbeosztása  
 
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozások vannak, illetve lehetnek: 
napközis foglalkozások, tanulószoba, szakkör, énekkar, diáksportkör-vagy egyesület, 
tanfolyamok, korrepetálás, tanulmányi-és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtár- 
látogatás, hitoktatás, diákönkormányzat rendezvényei, középiskolai előkészítő, stb. 
Ezekről a foglalkozásokról évente a nevelőtestület dönt - igény és lehetőség szerint - idejük 
és helyük a tanórán kívüli órarendben kerül meghatározásra. 
 
Napköziotthon 
- A szülők kérésétől függően, minden évfolyamon működhet, de szervezése elsősorban az 1.-
5. évfolyamon történik. A csoportok kialakításának szempontja elsősorban az évfolyamok 
szerinti működés, de lehet összevont is. 
- A napköziotthon a szorgalmi időszak alatt is működik. A téli-tavaszi szünetben, 
tanításnélküli munkanapokon - igény esetén - összevont ügyelet van. Nyári szünetben is 
szervezünk szünidei foglalkoztatást, ha ezt min. 10 olyan tanuló igényli folyamatosan, 
akiknek mind a két szülője dolgozik és felügyeletük nem megoldott. 
- A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 1600 óráig tart. A 
szülők kérésére ezt követően max. 1700 óráig tartó összevont ügyeletet kell szervezni. 
- Napközis foglalkozásról való elengedés esetén a szülő írásbeli vagy személyes kérelmére 
történhet, a napközis nevelő engedélyével; a rendszeres eltávozásra az osztályfőnök javaslata 
alapján - az igazgatóhelyettes ad engedélyt egész tanévre, figyelembe véve a tanuló iskolai 
előmenetelét és magatartását. 
- A napközi rendjét külön, vagy a házirenddel egybeszerkesztett otthonrend szabályozza, 
melyet évente felül kell vizsgálni. 
 
Tanulószoba 
- A tanulószobai fogalakozások a 6-8. osztályos tanulóknak szervezhetők, a tanulók 
tanulmányi eredményétől függően, igény és lehetőség esetén. 
- A szorgalmi időben, tanítási napokon működik, 1400-1600 óráig. Szaktanár órarendi beosztás 
alapján zárkóztatja fel a gyenge teljesítményű tanulókat a közismert tárgyakból. 
 
Napközis (tanulószobai) foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei: 
Napközi 
- A szülők igénye alapján minden alsós tanuló részére biztosított a napköziotthonba-, 
felsősöknél reális lehetőség esetén a tanulószobába való felvétel. 
- Túljelentkezés esetén a felvételről az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős, az iskolaszék 
bevonásával az igazgató és helyettese dönt, a következő elvek érvényesítésével: 

- Veszélyeztetett v.hátrányos helyzetű 
- Gyenge képességű, felzárkóztatást igényel 
- Szociálisan-v. otthoni helyzet miatt rászoruló 
- Mind a két szülő dolgozik 
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- Létszámcsökkenés esetén az 5. osztályból lehet feltölteni az alsós csoportot. Összevont 
csoportnál a magasabb évfolyamba járók létszáma nem haladhatja meg az összlétszám felét. 
- A felvétel egy tanévre szól. Év közben kimaradó (ezt a napközis nevelőnél jelenti be a 
szülő) vagy kizárt tanuló tanéven belül nem vehető fel újra. Indokolt esetben kivételt az 
igazgató tehet. 
- A következő tanévre a napközibe való felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig 
kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt a tanév elején, illetőleg tanév 
közben kérje (utóbbi esetben a napk. nevelőnél). Az 1. osztályosok jelentkezése a 
beiratkozáskor történik. 
 
Tanulószoba 
- Tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni az osztályfőnöknél, amennyiben erre 
a lehetőség és a feltételek adottak az iskolában. 
- A szülő év közben is kérheti, szaktanár vagy osztályfőnök pedig javasolhatja a tanuló 
felvételét a már működő tanulószobába. 
 
Étkezést a napközis vagy tanulószobai ellátástól függetlenül minden igénylőnek biztosítunk 
(a tanulók rész-étkezést is választhatnak) – megfelelően kulturált viselkedés esetén - 
jelentkezés egy lapon történik a napkös jelentkezéssel. 
 
Szakkörök 
- A szakköröket és tanfolyamokat, diákköröket a szülők igényei, az isko hagyományai és 
lehetőségei szerint szeptemberben hirdetjük meg. A tanulók jelentkezése után, igény szerint 
indítjuk a csoportokat. A foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi idő 
végéig tartanak / ált. május vége/. Időtartamuk heti 1 óra. 
- A szakkörvezetőt az igazgató bízza meg / külső szakember is lehet /, aki a működésért 
szakmailag és pedagógiailag felelős. Munkaterv alapján dolgozik, naplót vezet, lehetőség 
szerint nyílt foglalkozást, bemutatót, szereplést, kiállítást, versenyt szervez 1-1 alkalommal. 
- A tanulóknak a jelentkezés önkéntes, a szülő és osztályfőnök tudtával történik; felvétele egy 
tanévre szól, kimaradása is a szülő és osztályfőnök tudtával történik. 
- A csoportlétszámokat rendelet és a tantestület határozza meg, erőteljes létszámcsökkenés 
esetén a megszűnésről az igazgató dönt. 
 
Énekkar 
Az énekkar a szorgalmi időben, órarendbe rögzített időpontban, heti egy-vagy kétszer 45 
perces időbeosztással működhet. A tanulók önként jelentkeznek, kiválasztásukról a karvezető 
dönt; a részvétel ingyenes. 
 
Diáksport-, tömegsport foglalkozások 
- A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét elsősorban a testnevelő tanárok / tanítók  
szervezik a szorgalmi időben. a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 
megszerettetésére, tehetséggondozásra, versenyre való felkészítésére, edzésre. 
- A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél 
nagyobb számban vegyenek részt. 
- A magasabb szintű versenyfordulókba jutott tanulókat az igazgató mentesíti a tanórákon 
való részvétel alól a verseny idejére és az utazásra. 
 
Korrepetálás, felzárkóztatás 
- A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás, illetve a cigány etnikumhoz tartozó tanulók differenciált fejlesztése. 
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- Az órarendbe illesztett korrepetálás vagy felzárkóztatás a szaktanár, tanító javaslatára 
kötelező jellegű is lehet a tanuló számára. 
- A korrepetálás mértéke tantárgyanként heti egy óra, heti óraszáma osztályonként háromnál 
több nem lehet. A korrepetálás ingyenes. 
 
Hitoktatás 
- A fakultatív hit-és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes, illetve a szülő 
dönt. A tanulókkal az egyház által kijelölt hitoktató foglalkozik. 
- Az iskola együttműködik a községben működő református-és katolikus egyházakkal, igény 
esetén tantermet biztosít, az iskola tanítási rendjéhez igazodva.  
- Az érintettekkel való egyeztetés, a hittanóra beillesztése az órarendbe az igazgatóhelyettes 
feladata. 
 
Középiskolai előkészítő 
A 8. osztályokban - igény esetén- középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk, a 
szorgalmi időben, a felvételi vizsgák előtti időszakban. A résztvétel önkéntes, időkerete 20 
őra, csoportlétszámok a szakköri létszámokkal egyezően. Általában matematika és anyanyelv 
tantárgyakból. 
 
 Iskolai könyvtár 
- A könyvtár nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók 
rendelkezésére. Használati rendjéről a házirend és a helyiséghasználati rend rendelkezik. 
- A könyvtáros kiemelt iskolai feladatai: 

 - Önálló ismeretszerzésre és a szabadidő tartalmas eltöltésére nevelés, oktatás 
- A nevelő-oktató munkához szükséges, illetve kapcsolódó könyvek és folyóiratok 

biztosítása, bibliográfiák készítése 
- Könyvtári órák megtartása 

A kettősfunkciójú könyvtár működési szabályait az IV. fejezet tartalmazza. 
 
Egyéb rendezvények 
-Tanulmányi- szakmai-, kulturális-, sport-versenyek vagy vetélkedők, a diáknap, a 
szórakoztató-és szabadidős rendezvények, a kirándulások, nyári tábor.  Mindegyik része a 
tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés 
feladatait és felelőseit. 
- A tanulók iskolán kívüli szervezet-, egyesület-, intézmény munkájában rendszeresen, vagy 
esetenként részt vehetnek / a szülő tudtával / -ezt az osztályfőnöknek be kell jelenteni. 
 
 
8. Mindennapi testedzés formái, és rendje 
 
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 
Első-negyedik évfolyamon 
- heti három kötelező testnevelés óra, 
- a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás 
- órarendbe iktatott néptánc oktatással / 1-2-3. oszt./ 
- úszásoktatás 2-3. osztály 
 
Ötödik-nyolcadik évfolyamon 
- heti kettő vagy három kötelező testnevelés óra, 
- az iskolai sportkör foglalkozásai, 
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- heti két óra tömegsport foglalkozás, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy 
alkalomra is bekapcsolódhatnak.  
A tömegsport- foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai tantárgyfelosztásban kell 
meghatározni. 
 
A napközi otthonban és a tanulószobán: 
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 
 
Az iskola biztosítja a tanórákon kívüli időszakban a tornaterem, a sport-udvar használatát 
tanulóinak, tanári felügyelettel. 
A helyi sportkörrel való megállapodás alapján tanulóink használhatják a községi sportpályát 
is. 
A tornaterem vagy sportudvar nem adható ki használatra külső személynek vagy 
szervezetnek olyan esetben, ha az iskolai sportrendezvényt zavarna. 
Az iskola támogatja a DSE működését minden felszerelés és létesítmény ingyenes 
használatával, illetve hozzájárul kiadásainak fedezéséhez. / pl. utaztatás, óradíjak/ 
Az iskolavezetés és a DSE. vezetői rendszere napi munkakapcsolata biztosítja a folyamatos 
együttműködést. 

 
 
9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok 
 
A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezésért 
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 
A hagyomány ápolás területei és módjai:  
Tanulási tevékenység 
Évente - változó tartalommal és formában - részt veszünk a különböző 
- tanulmányi versenyeken, helyi és továbbjutó rendszerben / szaktárgyi, levelezős stb. /. 
- Szavaló-, Kazinczy- és nyelvhelyességi versenyek iskolánkban 
- Tantárgyakhoz kapcsolódó szakköröket, tanfolyamokat indítunk.  
 
Művészeti nevelés 
- A sárközi hagyományőrzést fontosnak tartva lehetőséget biztosítunk a népi játékokkal, - 
szokásokkal-, dalokkal- és tánccal való megismerkedésre /órarendben, szakkör / 
- Évente több rajzpályázaton-, vers- és prózaíró pályázaton veszünk részt 
- Tanulóinknak lehetőségük van az iskolai faliújságok készítésében 
 
Sportos nevelés 
- Részt veszünk atlétika, mezei futás, elméleti és játékos sportvetélkedőkön, versenyeken. 
- Közlekedési- vagy kerékpáros versenyt helyi szinten rendezünk. 
 
 
- Bekapcsolódunk a természetjárók és természetvédők tevékenységébe; évente legalább egy 
alkalommal szerveznek az iskolai közösségek közös túrát, kirándulást, zöld napot, 
hulladékgyűjtést, stb. 
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- Oktatási formáink között erdei iskolai oktatás; illetve pihenéssel, nyaralással összekötött 
nyári táborozás is szerepel. 
Hagyományos ünnepeink: 
- Tanévnyitó ünnepély, itt történik az elsősök fogadása 
- Tanévzáró ünnepély 
- Ballagás, a 8.-osok búcsúztatása  
- Nemzeti ünnepeink: okt. 23. és márc. 15. 
- Szalagtűző 
- Iskolai karácsony 
- Tavaszi Karnevál v. Farsangi bál  
- Anyák napja; gyermeknap 
A hagyományápolás külsőségei 
- az iskola tanulóinak ünnepi viselete: fehér ing / blúz és sötét színű nadrág /szoknya/  
- a tanulók egységes sportruházata: fehér póló és kisnadrág.  
 
 
10. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek, valamint eszközeinek 
használati rendje 
 
Általánosan betartandó szabályok: 
- Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem 
előtt tartásával kell használni. 
- Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 
a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,  az iskola rendjének, tisztaságának 
megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért, a tűz-, baleset- és 
munkavédelmi szabályok betartásáért. 
- A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 
- Tanítási idő után a tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 
tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozáson való részvételt a 
szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy 
jóvá. 
- Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, 
átvételi elismervény ellenében szabad. 
- Az épületet és egyes helyiségeket zárni kell, iskolai kulcsaikat csak vezetői engedéllyel 
adhatják át közalkalmazottaink. Minden alkalmazott köteles gondoskodni és meggyőződni 
arról, hogy az épületet csak bezárt állapotban /ablakok is/ hagyja el, tanulót felügyelet nélkül 
nem hagyhat ott. 
- Bármilyen rendellenességet észlelnek haladéktalanul értesítik a leggyorsabban elérhető 
vezetőt. 
 
Egyes helyiségek és létesítmények használata 
- Bejáratok: Az 1. sz. épületben a tanulók kizárólag a két hátsó udvari ajtót használhatják. A 
2.sz. épületben reggeli érkezéskor a főbejáraton és az udvari bejáraton közlekednek, 
napközben és délután az udvari kijáraton is. 
Kerékpárral érkezők a kapuban leszállnak, az udvarra betolják és a kerékpártárolóban 
helyezik el kerékpárjukat; távozáskor csak az utcán szállnak fel.  
- Szellőztetés: lehetőleg órák alatt kell szellőztetni; ha a tanulók nem mennek ki az udvarra 
/rossz időben/, akkor szünetekben is lehet, de ügyelni kell arra, hogy ajtó és ablak ne legyen 
egyidejűleg nyitva. 
- Villamos berendezéseket a tanulók egyedül nem kezelhetik /főkapcsoló 
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- Tantermekben a tanulók általában - reggel 700-tól 1600 óráig tartózkodhatnak, általában a 
saját, vagy foglalkozás szerinti teremben, kivéve a reggeli és délutáni ügyeletet /ilyenkor egy 
teremben vannak. 
A rendért, az ablakok zárásáért az órát tartó nevelők és hetesek felelnek. Tanítás végén a 
tanutó padját tisztán hagyja, székét felteszi a padra. Ugyanez vonatkozik a csoportszobákra 
is. A tanteremből a nevelő jön ki utoljára. 
- Nevelői szobába, igazgatói- vagy más irodába tanulót egyedül lehetőleg nem küldünk be, 
ott egyedül nem tartózkodhat, csak felnőttel együtt. 
Eszközök tárolására kijelölt helyek: tanterem, szertár, nevelői szoba. A nevelőnek 
kötelessége és felelőssége használatkor az oda-vissza szállításról és elhelyezésről 
gondoskodni. 
- WC-t, mosdót minden tanuló köteles rendeltetésének megfelelően használni; hibásodás, 
dugulás, szándékos rongálás esetén jelenteni kell az ügyeletes nevelőnek. 
- Sportudvar, tornatermet általában iskolai és óvodai célra használjuk, igény esetén bérbe 
adható, de nem saját foglalkozások hátrányára. A tornaterem csak tornacipőben használható. 
- A szaktantermekbe csak a nevelővel együtt mehetnek be a tanulók, és az ő felügyeletével 
tartózkodhatnak ott.  
- A könyvtárat a kölcsönzési idő alatt önállóan használják a tanulók. A TV-t, videót csak 
felnőtt kezelheti. Könyvtári órára, más órára vagy foglalkozásra nyitvatartási időn kívül is 
mehetnek tanulók, de csak nevelői felügyelettel. Enni és inni tilos a könyvtárban. 
- Konyhát bérbe adni, nem rendeltetésének megfelelően, másra használni tilos. A konyhában 
csak a konyhai dolgozóink tartózkodhatnak, oda idegen, vagy a dolgozók hozzátartozója nem 
mehet be. Tanulót a konyhába küldeni tilos, szükség esetén a nevelő megy be. Az 
élelmezésvezetőhöz a bejárás az udvaron keresztül történik. 
 
- Az iskolához nem tartozó, külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló 
megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket 
vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek 
betartani a munka-és tűzvédelmi szabályokat. 
 
 
11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
- Az iskola tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek 
részt. 
- Tanévenként meghatározott rendben és időpontokban iskolaorvosi és védőnői vizsgálatokon 
vesznek részt, valamint megkapják a védőoltásokat. A védőnő rendszeres időközönként és 
eseti híváskor is látogatja az iskolát; vezeti a tanulók egészségügyi törzslapját. Az iskolaorvos 
végzi a 8. osztályosok pályaválasztás előtti vizsgálatát is; szakrendelésre utalja szükség 
esetén a tanulókat a szűrővizsgálatok alapján. 
- Az orvos és a védőnő az általánosítható tapasztalatokról tájékoztatja az iskolavezetést, 
javaslatokat tehetnek az egészségnevelés érdekében. 
 
 
12. Intézményi védő, óvó előírások 
 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
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Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan 
- Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskola munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 
rendelkezéseit. 
- Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 
viselkedési formákat. 
- A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 
- Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és 
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 
magatartásformákat.  
- Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 
szabályokkal a következő esetekben: 
 - A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 
  - az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 
  - a házirend balesetvédelmi előírásait, 
  - rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 
katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 
rendjét, 
   - a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 
 - Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 
 - A tanév végén, a táborozás első napján a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a 
tanulók figyelmét. 
 
- A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 
- A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 
osztálynaplóba be kell jegyezni.  
- A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a 
szükséges ismereteket. 
- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 
nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat 
tartalmazza. 
- Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 
- ha szükséges orvost kell hívnia, 
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 
- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 
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- E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 
részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 
csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 
akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
- Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 
vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna a 
baleset elkerülni. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a 
hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 
 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 
alapján 
- A tanuló- és gyermekbaleseteket az OM által meghatározott módon nyilván kell tartani. 
- A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 
és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 
példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú 
tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.  
- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 
bevonni. 
- Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 
- Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, 
a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola 
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
 
 
13. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola 
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 
- a tűz, 
- a robbantással történő fenyegetés. 
 
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 
jogosult felelős vezetővel. 
 
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 
- igazgató 
- igazgatóhelyettes 
 
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  
- az intézmény fenntartóját, 
- tűz esetén a tűzoltóságot, 
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
- személyi sérülés esetén a mentőket, 
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- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító - 
szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

 
A rendkivüli esemény észlelése után az igazgató, vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 
utasítására az épületben tartózkodó személyeket telefonon vagy ügyeletes által értesíteni 
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó 
terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 
 
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 
foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 
 
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
- Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a 
tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 
- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 
segíteni kell! 
- A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az 
épületben. 
- A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a 
nevelőnek meg kell számolnia! 
 
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 
feladatokról: 
- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 
fogadásáról. 
 
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 
- az épület kiürítéséről. 
 
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 
vezetőjének utasításait az iskola minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 
 
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 
napokon be kell pótolni. 
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A tűz esetén szükséges teendők részletes iskolai szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói 
utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 
intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó 
terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza. 
 
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 
 
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 
igazgatója a felelős. 
 
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára 
és dolgozójára kötelező érvényűek. 
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni: 
- nevelői szobákban 
- igazgatói irodában 
- konyhán 
 
 
14. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai  
 
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. §-
atartalmazza. 
- A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanuló 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a 
gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 
más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
- Ha a nevelési - oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat 
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 
- Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős munkájához 
szükséges feltételekről. 
- A tanulókat az első osztályfőnöki órán, szüleiket az első szülőértekezleten tájékoztatni kell a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és 
hol kereshető fel. 
- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 
ifjúságvédelmi munkáját.  
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 
- A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 
megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében család 
látogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 
- Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgatóval történő 
esetmegbeszélés után írásban értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. 
- A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, javaslatot tesz a 
veszélyeztetett gyermek helyzetének javítása érdekében. Szükség esetén együttes 
családlátogatást szervez a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. 
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- Ha a gyermek veszélyeztetettsége a megtett intézkedések ellenére „fokozódik” a 
gyermekjóléti szolgálattal történt megbeszélés után védelembe-vételt kezdeményezhet a 
gyermekvédelmi irodánál. 
- Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 
feladatot ellátó fontosabb intézmények / pl: gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó/ 
címét, illetve telefonszámát. 
- Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 
keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer ellenes program kidolgozásával 
segítse, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének 
kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, szülők és a 
pedagógusok részére. 
 
 
15. Az iskola külső kapcsolatai 
 
 - Gyermekjóléti szolgálat: Iskolánkban az elmúlt tanévtől kezdődően gyermekvédelmi 
felelős dolgozik, heti három órában. Így a kapcsolattartás szinte minden napi, az információk 
pontosak, napra készek. 
- Helyi civil szervezetek: Rendszeres a kapcsolatunk a nyugdíjasok szervezetével. Műsorokat 
adunk számukra (Idősek napja, Mikulás, Karácsony, Anyák napja). Ők a gyermekek számára 
évi két alkalommal játékos foglalkozást tartanak, illetve segítenek a papírgyűjtésben. 
- A Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzat anyagilag támogatja tanulóinkat, az általuk 
meghatározott szempontok szerint. 
- Őcsény Környezetvédelméért Alapítvány szintén anyagi hozzájárulást biztosít számunkra az 
alapító okiratukban megfogalmazott célokkal egybeeső rendezvényeinkhez. 
- Rendszeres a kapcsolatunk a Nevelési tanácsadóval és a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal. Vizsgálják az általunk beküldött tanulókat, 
javaslatot tesznek a tanuló fejlsztésére, melyet gyógypedagógus végez.  
- A középiskolákkal a felvételi során kerülünk kapcsolatba. A kapcsolat felvétele az iskola 
továbbtanulási felelősének, és a mindenkori nyolcadik osztályos osztályfőnöknek a feladata.  
 
16. A belépés és benn tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban az iskolával  
  
A szabályozás célja 
- Biztosítani kell az intézmény zavartalan működését, a nevelő – oktató munka nyugodt 
feltételeihez szükséges körülményeket. 
- A gyermekek és tanulók védelme 
- Az intézményi vagyon magóvása 
 
A szabályozás kiterjed 
A tanulók szüleire: 
- Gyermeküket a bejáratig kísérhetik, illetve a bejáratnál várhatják meg. 
- Szünetekben szükég esetén beszélhetnek gyermekükkel. 
 
- Mindazon személyekre, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs az intézménnyel, hanem 
üzleti tevékenységükkel, bármilyen más eseti ügyekkel kívánnak az intézménybe belépni, 
benn tartózkodni, az illetékes személlyel történő megbeszélés után haladéktalanul kötelesek 
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elhagyni az iskola épületét. Az üzleti tevékenységhez az iskola igazgatója, vagy helyettese 
adhat engedélyt. 
- Iskolánk volt tanítványai:a  titkárságon/tanáriban kötelesek megkérdezni, hogy a keresett 
pedagógus az intézményben tartózkodik-e? Ha a keresett pedagógust nem találják, hagyják el 
az iskola területét. 
- Az iskolai rendezvényekre az arra érvényes program illetve szabályzat szerint történik a 
belépés, benn tartózkodás. 
- A bérlők csak a számukra biztosított helyiségeket használhatják. 
- Vendég tanórára csak kívételes esetben igazgatói engedéllyel mehet be. 
 
 
17. Az iskolai tankönyvellátás rendje 
 
- Az iskola igazgatóhelyettese gondoskodik arról, hogy az iskolai oktatásban felhasználható 
tankönyvek, valamint segédkönyvek hivatalos jegyzéke - megérkezését követő három napon 
belül  eljusson minden pedagógushoz, illetve szakmai munkaközösséghez / ha van/.  
- A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek 
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő 
tankönyveket. 
 
- A pedagógusok január 20.-ig írásban közlik az általuk kiválasztott és használni kívánt 
tankönyvekre és segédkönyvekre vonatkozó igényüket az igazgatóhelyettessel, aki 
összegyűjti és átadja a tankönyv-felelős megbízott alkalmazottnak, aki ezek megfelelő 
összesítésével három munkanapon belül aláírásra elkészíti a rendelést. 
 
- Az iskola igazgatója iskolán kívüli vállalkozóval is megállapodást köthet a tankönyvterjesztés 
lebonyolítására.  
- A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szakmai 
munkaközösségek véleményének kikérésével – évente a nevelőtestület a dönt az alábbiak 
figyelembevételével: A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, 
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – felméri, hány tanuló 
kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a 
napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani.  
- A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylő 
lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt be kell mutatniuk a normatív kedvezményre 
való jogosultságot igazoló iratot. 
- Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú 
tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  
- Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát 
tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására 
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába kerül. 
- Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el.  
- A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget 
az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.  
 
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet 
(közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  
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Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak 
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények 
figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg. 
 
 
18. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje  
 
A belső ellenőrzésnek a szakmai nevelő - oktató munka hatékonyságát, eredményességét kell 
vizsgálnia. 
A pedagógusok - az oktatási törvény keretei között - módszereiket szabadon választhatják 
meg. 
A nevelő-oktató munka mérése értékelése az intézmény Minőségirányítási Programjában 
szabályozott módon történik. (3.2.4.1) 
Területe 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítása órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli 
foglalkozásokra és minden más tevékenységre, amit az iskola vagy napközi szervez, valamint 
a pedagógusok adminisztrációs munkájára is.  
 
Felelősség 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzéséért az igazgató és az iskola vezetősége felelős, a 
feladatmegosztás alapján, saját területükön. 
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét az éves munkatervvel összhangban kell 
tervezni, és nyilvánosságra hozni. Az ellenőrzés lehet folyamatos, időszakos és eseti; ez 
utóbbi az ellenőrzési tervben nem szerepel, lefolytatásáról az igazgató dönt. A tanóra és más 
foglalkozások látogatását - minden, amiről naplót vezetünk - minden látogató a naplóba 
bejegyzi. Az ellenőrzésre jogosultak számára biztosítani kell az órarendi szervezési 
feltételeket az ellenőrzéshez, ez az igazgató és helyettese feladata. 
 
Jogosultak a belső ellenőrzésre 
- az igazgató és helyettese: minden területen, munkaköri osztásuk szerint; az ig.h. beszámol 
az igazgatónak tapasztalatairól 
- a munkaközösségvezetők: a megfelelő tantárgycsoport, vagy nevelési területen; 
tapasztalataikról tájékoztatják az igazgatót vagy helyettesét, a tantestületet 
- megbízott felelősök, osztályfőnökök és nevelők: a megbízás szerinti területen vagy 
feladatnál; tájékoztatják az illetékes vezetőt 
- külső szakember, szaktanácsadó hívható a belső ellenőrzés vagy eredménymérés segítésére, 
sikeres módszerek bemutatására, tanácsadási-, fejlesztési céllal 
- a kezdő nevelő mellé egy évig tapasztaltabb patronáló nevelő kerüljön, aki támogatja 
munkájában. 
 
Az ellenőrzés céljai 
- a tantervi és vizsga-követelményeknek való megfelelés, az eredményesség /kimenet 
ellenőrzést; 
- nevelési követelményeknek való megfelelés, elért szintek; 
- munkatervi feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, folyamatellenőrzés a 
tapasztalatok felhasználásával; 
- egy-egy problémás, vagy különösen fontos terület átfogó ellenőrzése, fejlesztési feladatok 
meghatározásával. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 
- fogja át a pedagógiai munka egészét, 
- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 
- a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére 
- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, 
- a szülői közösség, és a tanuló közösség (iskolaszék, diákönkormányzat) észrevételei 
kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő 
pedagógiai módszer megtalálását, 
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 
megtartását 
 
 
Az ellenőrzések formái, módszerei 
Óralátogatások 
- Az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaözösség-vezető tanév elején - az adott tanévre 
vonatkozó óralátogatási terv szerint végzi, 
- az óralátogatási tervtől való eltérést az aktuálisan jelentkező problémák, feladatok 
indokolhatják. 
- Az óralátogatásokról feljegyzést kell készíteni, a tapasztalatokat az illetékes tanárokkal meg 
kell beszélni. Az óralátogatási tapasztalatok egyik elemét képezik a tanári munka átfogó 
értékelésének. 
- Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos dokumentum megtekintése, ellenőrzése/ 
tanmenetek, naplók, törzslapok, bizonyítványok, veszélyeztetett- és hátrányos helyzet 
nyilvántartása, szükség szerint az etnikai kisebbség foglalkozási feljegyzései, osztályozás 
folyamatossága, jegyek beírása, a szülő tájékoztatása, stb.) Értékelésére a tantestület előtt 
félévenként kerüljön sor. 
- Tanulói munkák vizsgálata - a nevelő javítása - beszámoltatás szóban, írásban 
- mérések végzése, végeztetése és azok elemzése: minimum mérések /témánként és év végén/ 
évvégi /félévi/ felmérések és tantervi követelmények alapján, készségmérések és más 
standartizált mérések, vizsgák - központi mérőlapokkal, összehasonlítási lehetőséggel, 
pedagógiai mérések. 
Értékelés az ellenőrzést mindig követnie kell visszacsatolásnak, értékelésnek, további 
feladatok meghatározásának. Az ellenőrzés, látogatás tapasztalatait a pedagógusokkal 
egyénileg - szükség esetén a munkaközösség tagjaival -meg kell beszélni. Fontos szerepe van 
az önellenőrzésnek és önértékelésnek is. 
Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával tantestületi 
értekezleten összegezni és értékelni kell. 
 
 
19. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága 
 
Az iskola szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai programjának, 
minőségirányítási programjának és házirendjének egy-egy példányát – ha a dokumentumok 
ettől eltérően nem rendelkeznek - a következő helyiségekben kell elhelyezni: 
- könyvtár 
- tanári 
- igazgatói iroda 
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A szervezeti és működési szabályzatról, a pedagógiai programról, a minőségirányítás 
programról és a házirendről a következő fórumokon lehet tájékoztatást kérni: 
- osztályfőnöki órák 
- diákközgyűlés 
- szülői értekezletek 
- fogadóórák 
A fórumok időpontjait az éves munkatervben rögzítjük. 
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III.  
 

ÁMK. Napköziotthonos Óvoda  
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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1. A működés rendje 
 
A gyermekek fogadása és távozása, nyitva tartás 
- Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 
működik. Üzemeltetése a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva tartás alatt szünetel (a szünet 
hosszát – fenntartóval történő egyeztetés után- a mindenkori munkaterv határozza meg), 
ilyenkor történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, valamint a nagytakarítás. A zárva 
tartás idejét a tanév első szülői értekezletén egyeztetni kell a szülőkkel, legkésőbb január 
végéig. Az óvoda karácsony és új év között  zárva tart.  
- A nyitvatartási idő - a szülők jogos igényéhez igazodva a fenntartó döntése alapján napi 11 óra, 
reggel 6,30 -17,30-ig tart. 
- Az óvoda teljes nyitvatartása alatt a gyermekek felügyeletét óvodapedagógus látja el.A 
gyermekek fogadása 1 csoportban történik összevontan, ugyanígy történik a  felügyelet 
délután 16,30  után is a létszámhoz igazodóan. Reggel 6,30-tól..7,30-ig, illetve 16,30-tól 17,30-
ig ügyeletes óvónő látja el a gyermekek felügyeletét. 7,30-tól saját csoportjukban foglalkoztatjuk 
a gyermekeket; a hatékony nevelő - oktató munka érdekében. Az óvodapedagógusnak el kell érnie, 
hogy 8-ig, de legkésőbb 8,30-ig érjenek be az óvodába a gyermekek. 
- Az óvodából való távozás szülői felügyelettel történik. Kivétel, ha a szülő írásban kéri, hogy 
gyermeke egyedűl távozhasson, megjelölve ennek időpontját is, a következők 
szerint:11,30,12,30,16 - órakor. Minden óvodapedagógusnak figyelembe kell venni a szülő azon 
kérését, hogy gyermekét ki viheti el az óvodából és erről évelején írásban nyilatkoznia kell. 
- A nyitva tartást követően az esetlegesen óvodában maradt gyermekről az éppen ügyeletben 
lévő óvodapedagógus köteles gondoskodni: megpróbálja a szülőt, rokont, szomszédot telefonon 
elérni, üzenni, végső esetben haza kísérni a gyermeket. 
 
A működés zavartalanságának biztosítása 
- Az egyes tevékenységek közötti várakozási idő csökkentésére kell törekedni, ezért minden 
év elején az óvodai nevelőtestület úgy alakítja ki és egyezteti a csoportok napirendjét, hogy a 
mosdó és öltöző helyiségek használatában ez ne okozzon fennakadást, 
- A jobb eszközkihasználás biztosításához az óvodapedagógusok minden tanév elején 
egyeztetik a csoportok hetirendjét is, az egyeztetésért felelős az óvodavezető 
- A nevelő - oktató munka zavartalan biztosítása érdekében a gyermekek megkezdett 
tevékenységét tilos zavarni. 

 
A vezetők benntartózkodása 
Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7,30 és délután 16 óra között az 
óvodavezetőnek vagy a munkaközösség-vezetőnek az óvodában kell tartózkodnia. 
 
 
2. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 
Az ellenőrzési tervet a minőségbiztosítási csoport javaslata alapján az óvodavezető készíti el, 
amely tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését, az ellenőrzési terv 
nyilvános. 
Az ellenőrzés célja: az óvodai Nevelési Program követelményeinek való megfelelés, az 
eredményesség az oktató - nevelő munkában. 
A folyamatos ellenőrzések időpontjai és ütemezése az Ellenőrzési tervben szerepelnek. Az 
ellenőrzések és értékelések rendje az óvodai IMIP és a Pedagógus Teljesítményértékelés 
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alapján történik.  
- Az ellenőrzéseket, látogatásokat naptóba fel kell tüntetni. 
- Az óvodában adódó problémák megoldásához az óvoda hívhat külsős szakembert is/ pl.: 
ÁMK igazgató vagy helyettese,  a Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógia 
Szakszolgálat ,a  Egységes Pedagógiai Szolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság   szakembere, gyámügyi előadó, stb./ 

 
 
3. A létesítmények és a helyiségek használati rendje 
 
Az óvoda helyiségeinek használati rendje 
- Az óvoda helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek 
megfelelően lehet használni. Az óvoda tálaló konyhájában csak az étkeztetési feladatot 
ellátók tartózkodhatnak. 
- Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával 
az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 
- Az óvoda helyiségeit külső használók részére az ÁMK igazgató és az óvodavezető által aláírt 
szerződés alapján lehet igénybe venni. A külső használat nem érintheti a csoportszobákat, a 
gyermeköltözőket és a mosdó helyiséget. 
- A hivatalos ügyintézés az óvodavezető irodájában történik. 
 
Nyitás, zárás felelősség 
- Az óvodát reggel a munkarend szerint 6,30-ra érkező dajka nyitja és a munkarendi 
beosztás szerint utoljára távozó dajka zárja. Az utoljára távozó közalkalmazott gyermeket 
nem hagyhat ott. Köteles ellenőrizni az ajtók és ablakok bezárását és a tűzvédelmi szabályzat előírásai 
alapján eljárni és az épületet beriasztania. 
- Az óvoda udvarának rendjéért, az udvari játékok épségéért és megfelelő használatáért, a 
játékok elrakásáért felelős minden pedagógus. A homokozók és az udvar szükség szerinti 
rendbe tételéért felelősek a délutános óvodai közalkalmazottak. 
 
Külső létesítmények használata 
- Az ÁMK tornatermének használatáról minden év elején az óvodavezető és az 
iskolaigazgató állapodik meg,lehetőség szerint heti két alkalommal délelőtti használatot és 
igény szerinti délutáni használatot biztosítva az óvodás gyermekeknek.  
- Az ÁMK könyvtárának és Közösségi Házának használata  is csoportosan, óvodapedagógus 
vezetésével történik, folyamatosan a nevelési év során. 
 
 
4. A vezetők közötti feladatmegosztás 
 
Az intézményegység vezetése 
-Az intézményegység élén vezető beosztású óvodavezető áll, aki egy szakmai 
munkaközösség-vezető segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. 
- Az óvodavezetőt az ÁMK igazgató bízza meg, 5 éves időtartamra, pályázatalapján. 
- Az óvodavezetőnek az óvoda vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a közigazgatási törvény és munkaköri leírása határozza meg. /1.sz. mellékletben /. 
Kizárólagos jogkörébe tartozik: 
-az óvodai nevelőtestület vezetése, 
- az óvodai pedagógiai munka irányítása, 
- óvodai tanügy-igazgatási döntések meghozatala, 
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- az óvodai közalkalmazottak feletti részleges munkáltatói jogkör gyakorlása, 
- a dajkák munkájának szervezése és irányítása, 
- a helyettesítés megszervezése az óvodában, 
- a munka - és tűzvédelmi tevékenység felelőse az óvodában, 
- ellátja a jogszabályok által az intézményegység vezetői hatáskörbe utalt feladatokat, 
- tagja a vezetői tanácsnak, 
- belső továbbképzések szervez. 
 
Az óvoda vezetőjének feladata az óvodáztatási támogatás folyósításával kapcsolatban 
- A szülők megfelelő információval való ellátása, segítségnyújtás, tájékoztatás a kérelem 
benyújtásával kapcsolatban 
- A jegyző határozatban fogalmazza meg, hogy az óvoda a gyermek óvodai nevelésben való 
részvételének időtartalma alatt mely időpontokra, milyen igazolást és milyen tartalommal kell 
megküldenie részére (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 20/A. §) 
 
A szakmai munkaközösség-vezető 
- tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása alatt végzi. 
- A nevelés területein közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában; 
valamint a helyettesítési beosztás elkészítésében. 

- Felelős: - az óvodai SZMK működésének segítéséért, 
        - felelős az intézmény zavartalan működésének biztosításáért az óvodavezető    
          távollétében 

               - Részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg. 
 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje 
- Az óvodai intézmény pedagógusai Ktv. 58. §.-ának (1) és (2) bekezdése alapján szakmai 
munkaközösségeket hozhatnak létre.  
- As óvodai munkaközösség feladata szorosan kapcsolódik a belső innovációkhoz, 
fejlesztésekhez. A munkaközösség vezetője és az óvodavezető közötti kapcsolat folyamatos 
és kétoldalú. A munkaközösség külön munkatervet nem készít, a tantestület kis létszáma 
miatt, közös megbeszélés alapján az éves munkaterv megegyezik a munkaközösség 
munkatervével. Az éves tevékenységeket, annak eredményeit, a tanézáró nevelőtestületi 
értekezleten beszéljük meg. 
 
A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás 
- Az óvodai munka egészét valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben 
az évente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott 
alkalmazotti értekezleten valósul meg. 
- Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a 
csoporthoz beosztott  dajkával. 
 
 
5. A helyettesítés rendje 
 
- Akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesítését teljes felelősséggel a munkaközösség-
vezető látja el - az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyek kivételével. Az óvodavezető tartós távolléte estén a helyettesítést ellátása az ÁMK. 
igazgató intézkedése alapján történik. 
- Az óvodavezető és a munkaközösség-vezető egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az 
óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában a 
legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus 
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helyettesíti. 
- A reggel 6,30-tól 7,30-ig, illetve 16,30-tól 17,30-ig terjedő időben a vezető 
helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 
óvónők. 
 
 
6. A vezetők és az SZMK közötti kapcsolat formái 
 
- Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű 
ügyekben a csoportvezető óvónő, az óvónő területét meghaladó ügyekben a munkaközösség-
vezető tart kapcsolatot. 
- Az óvodai szintű SZMK vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon 
napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Működési 
Szabályzata véleményezési jogot gyakorol. Az óvodavezető az SZMK vezetőjét és annak 
tagjait évente tájékoztatja az óvodában folyó munkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 
Az óvónő a csoport szülői munkaközössége képviselőjének ad tájékoztatást szükség szerint.  
- Az SZMK véleményezési jogot gyakorol az SZMSZ-nek az ünnepélyek és megemlékezések 
rendjét, valamint a szülői munkaközösség és az óvoda kapcsolattartását érintő ügyekben,a 
házirend megállapításában,a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 
 
Az szülők tájékoztatása 
- Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben 
kezdeményezi a szülőknél a szakszolgálat igénybevételét. 
- A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek fejlődéséről, és javaslatot tesz a 
gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (fejlesztési javaslat). 
 
 
7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása: 
 
- A nevelőtestület a Ktv. 57.§.-ban biztosított döntési és egyéb jogköreit teljes körűen 
megtartja. 
- A nevelési év során az alábbi állandó értekezleteit tartja: tanévnyitó-, tanévzáró, nevelési 
értekezletek. 
- A nevelőtestületi értekezleten az óvodapedagógusok részvétele kötelező, szavazati joggal 
rendelkeznek. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 75%-a jelen 
van. Határozatait szótöbbséggel hozza, ezekről feljegyzés készül. 
- Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 75%-a, vagy az óvodavezető szükségesnek látja, 
rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze. 
 
 
8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 
A pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel az óvodavezető 
tartja a kapcsolatot; így a Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógia Szakszolgálat és 
a  Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársaival.    
-A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásához 
szükség szerint kéri a Nevelési Tanácsadó közreműködését és megállapodik annak 
formáiban. 
- Sajátos nevelési igényű , speciális, halmozottan sérült gyermekek megfelelő  szakemberhez 
való küldése , a megfelelő szakszolgálat igénybevételének kezdeményezése (Tanulási 
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Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság)  
 

A helyi általános iskolával szorosan együttműködik az óvoda, az iskolába kerülő gyermekek 
beilleszkedésének megkönnyítése érdekében: 
- a leendő 1. osztályos nevelőknek lehetőséget kell biztosítani hospitálásra a gyerekekkel 
való megismerkedésre; valamint  a leendő 1 osztályos tanító részt vesz az utolsó 
nagycsoportos szülői értekezleten és ott tájékoztatást ad a szülőknek az iskolakezdéssel 
kapcsolatban, 
- a nagycsoportos óvódások a nevelési év második felében látogatást tesznek az iskolában ( 4. 
osztálynál ), 
- a volt nagycsoportos óvónők nyíltnap keretében látogassanak az 1. osztályban néhány órát. 

 
Az Általános Művelődési Központ és a Napköziotthonos Óvoda kapcsolattartási rendje: 
- Vezetői Tanács 
- Az óvoda vezetője napi kapcsolatban áll az ÁMK intézményvezetőjével. 

 
Az ÁMK Gyermekvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart a helyi: 
- Polgármesteri Hivatal szociális előadójával, a település Gyermekjóléti munkatárával 
valamint a védőnővel, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. 
- A veszélyeztetett - és hátrányos helyzetű gyermekeknél szükség szerint családlátogatást 
végez a csoportvezető óvónővel, esetleg az óvodavezetővel együtt. 
- Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, vagy a gyermekközösség veszélyeztetése érdekében indokolt segítséget kérnie a  
gyermekvédelmi rendszer szakszolgálataitól. 

 
 - Az óvodavezető tart kapcsolatot, illetve képviseli az óvodát a fenntartó, Őcsény község 
Önkormányzata, a szakmai szervezetek, más külső intézmények-, szervezetek-egyházak 
vezetőivel tartott megbeszéléseken. 

 
9. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
Ünnepélyek 
- Amikor a gyermekek műsorral ünnepelnek: karácsony, farsang, anyáknapja,évzáró 
/ballagás/.  
- Kis és középső csoportban anyáknapi ünnepség keretében, nagycsoportban ballagási műsorral 
zárjuk a tanévet. 
- Az anyák napja és az évzáró nyilvános, és azonos időpontban is szervezhetők; 
meghívhatók a szülők és más vendégek is. 
- A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: március 15, húsvét, gyermeknap, 
egészségnap, Mikulás  nap. Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 
 Egyéb alkalmak 
- Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név-és születésnapjáról. 
- Tanulmányi kirándulások, séták és színházlátogatások a munkaterv szerint történnek. 
- A sárközi népi hagyományok, népdal, néptánc, jeles napokhoz kapcsolódó szokások 
megismertetése foglalkozások keretében történik, folyamatosan. Óvodánkban heti 1 alkalommal 
néptánc foglalkozás van minden korcsoportnak, szakképzett oktatóval. 
- Az óvoda épületét március 15-e, augusztus 20-a, és október 23-a előtt fel kell lobogózni. 
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10. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 
rendelkezések 
 
Hiányzás bármely ok miatt 
- Ha a szülő a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, az óvónőt erről 
tájékoztatnia kell és a távolmaradást írásban igazolnia kell. 
- Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg  8 óráig 
be kell jelenteni a csoportvezető óvónőnél, vagy az élelmezésvezetőnél. 
- Két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni, ennél 
rövidebbet a csoportvezető óvónővel. 

 
Hiányzás betegség miatt 
- Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 
- Ha a gyermek előző napon az óvodában beteg lett, a szülő köteles a gyermeket orvossal 
ellenőriztetni és ezt igazolással bizonyítani. 
 
 
11. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 
- Az étkezési térítési díjat a tárgyhó 15-ig köteles szülő befizetni az élelmezésvezetőnél. A 
befizetés az élelmezésvezető által meghatározott időpontban. 
- Amennyiben a befizetés legkésőbb a hó végéig nem történik meg, következő hó első 
munkanapjától a gyermek étkezését nem biztosítjuk; ebben az esetben óvodai ellátásban 
délelőtt 11,30-ig részesülhet a gyermek, a tízórait a szülő biztosítja. 
- Az étkezés befizetése előre történik a tárgyhónapban, a hiányzások a következő hónapban 
kerülnek levonásra. 
- Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8 óráig telefonon vagy személyesen a 
csoportvezető óvónőnél és az élelmezésvetőnél. A lemondás a következő naptól 
érvényes. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 
igényt. 

 
 

12.  A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
- Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó 
orvos és védőnő látja el. 
- Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit, gondoskodik a 
szükséges óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra való kíséretéről. 
- Betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. A 
napközben megbetegedet t gyermek szüleit mielőbb értesíteni kell, ha szükséges orvoshoz 
vinni, és elkülönítve lefektetni, amíg érte jönnek. 
- Ha folyamatos orvosi kezelés alatt áll /pl. asztma, / és rendszeres tabletta szedésre szorul, 
az óvónő köteles az orvos által felírt gyógyszert, a szülő kérésére rendszeresen beadni a 
gyermeknek. 
 
 
13. Intézményi védő, óvó előírások 
- A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat a vonatkozó 
jogszabályok alapján. 
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- Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladata, hogy 

- a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és 

                        - ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá 
- ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket azonnal megtegye , 
- a gyermekcsoport állandó óvodapedagógusi felügyelete 

- Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 
szerint  – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az egészségük és testi 
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható és a tilos 
magatartásformát. 
- A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport 
szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-
megelőzést szolgálják. 
- Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 
feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert, aszerint 
alkalmazni a gyermekek biztonsága érdekében. 
- Ha gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 
elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. 
Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, 
majd azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos 
nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. 
- Az udvari játékok feleljenek meg a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78 / 2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek.  

 

 

14. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők  
- Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 
értesítéséről. 
- Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben 
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
- A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti 
a fenntartót. 
- Bombariadó esetén a  veszélyt észlelő személy értesíti az óvoda vezetőjét, aki riasztja az 
óvodában tartózkodó gyermekeket , felnőtteket és  megkezdődik a gyermekek biztonságba 
helyezése A veszélyt az óvoda vezetője azonnal jelzi a Tűzoltóság felé az intézmény pontos 
nevének és címének megadásával, a veszély jelzésével, ezzel egyidejűleg  jelentési 
kötelezettsége van a fenntartó és a rendőrség felé is. 
- Az intézményben biztosítani kell a tűzoltóság vonulására és működésére szolgáló utak 
közlekedésre alkalmasságát. 

- Az épületben és az óvoda udvarán a menekülésre és a mentésre számításba vett útvonalakat 
leszűkíteni nem szabad, a gyors biztonságos menekülést ezzel is segíthetjük. 

- A nyílászáró szerkezeteket, amíg a helységben emberek tartózkodnak, lezárni tilos! 
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15. A működés rendjét meghatározó dokumentumok és azok nyilvánossága 
Az óvoda törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 
alapdokumentumok határozzák meg: 
- Alapító Okirat 
- Helyi Nevelési Program 
- Éves munkaterv 
- Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
- Minőségirányítási Program 

 

Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről, a házirendről, a minőségirányítási 
programról; a dokumentumok nyilvánosságáról 

- Az óvoda nevelési programját, SZMSZ-ét, házirendjét, minőségirányítási programját, egy-
egy példányban el kell helyezni az óvodavezetői irodában. A dokumentumokat a szülők az 
óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban megtekinthetik. 
- A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől előre egyeztetett 
időpont szerint. 
- Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alkalmával is az óvoda dokumentumairól. 
- A gyermek beiratkozásakor az óvodai házirendet a szülőnek ismertetni kell. 
 

 

16.   Záró rendelkezések 
 
- A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
- A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon 
alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba 
kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit. 
- A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói 
jogkörében intézkedhet. 
- A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  
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Véleményezés, elfogadás, jóváhagyás: 
 
 
 
 
Az ÁMK. Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képező óvodai Működési 
Szabályzatot megismertük és elfogadtuk. 
 
 
 
 
Véleményezte: 
 
 

Szülői Munkaközösség 2009.  
 
 
 

        …………………………….. 
  SZMK elnöke 

 
 
 
 
Elfogadta: 
 

Nevelőtestület 2009. 
 
 
 

        …………………………… 
  Óvodavezető 
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IV. 

 
Az ÁMK. Könyvtárának, teleházának 

 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
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1. Feladatai, tevékenysége, használata, működése: 
 
- A könyvtár feladatai: Kettős funkciójú - iskolai / óvodai / és közművelődési könyvtár, 
amely egységes szervezetben oldja meg az iskola, óvoda és a lakóterület könyvtári ellátását. 
- mint iskolai könyvtár feladata, hogy biztosítsa az alsófokú oktatási intézményben a nevelő-
oktató-képző munkához szükséges könyveket; 
- kielégíti a pedagógusok szakirodalmi és információs igényeit, gondozza az intézményi 
pályamunkákat; 
- segíti a tanulók olvasóvá nevelését, a könyvtári tájékozódását, biztosítja a könyvés 
könyvtárhasználatra nevelést; 
mint a község nyilvános közművelődési könyvtára kielégíti a lakosság könyvtári igényeit, 
közreműködik általános művelődési igényeinek kielégítésében és fejlesztésében, a szabadidő 
hasznos eltöltésében, a szórakoztatásban, a szakirodalmi és egyéb tájékoztatásban. 
 
A könyvtár gyűjtőköre 
Mint területi feladatokat ellátó nyilvános könyvtár gyűjtőköre általános jellegű, a gyűjtés köre 
az ismeretek minden ágára kiterjed. Mint intézményi könyvtár az iskola céljaihoz igazodó 
álománnyal kell rendelkeznie, melynek minden darabja egyúttal munkaeszköz is a tanulók és 
nevelők számára. 
A kettős funkciót figyelembe véve gyűjti: 
- a nemzeti könyvtermésből az Új könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó által is ajánlott 
szak - és szépirodalmat; 
- magyar nyelvű kézikönyvek és általános segédkönyvek I enciklopédiák, lexikonok, 
bibliográfiák, szótárak, stb. / válogatott gyűjteményével rendelkezik; 
- fokozatosan beszerzi a német nyelv oktatásához szükséges könyveket a tanároknak és 
tanulóknak / mószertani, szótár, stb./; 
- törekszik arra, hogy tervszerű állománygyarapító munkával a tudomány és művészet 
minden területén rendelkezzék az alapvető tájékozódás forrásaival, ezzel ki tudja elégíteni az 
oktató-nevelő-képző munka, illetve a lakosság művelődésének napi szükségleteit; 
- az olvasók rendelkezésére bocsájtja jó válogatásban a magyar és világirodalom klasszikus, 
valamint kortárs irodalmi alkotásait, gyermek - és ifjúsági könyveket, a szabadidő kulturált 
eltöltéséhez szükséges értékes szórakoztató irodalmat. Az egyes művekből általában 1 
példányt, a nagyobb érdeklődésre számot tartó / főleg gyermekkönyvekből / 2-3 példányt, az 
iskolai kötelező és ajánlott irodalomból 5, illetve 10 tanulóként 1-1 példányt célszerű 
beszereznie. 
- A pedagógiai szakirodalmat kiemelten fejleszti. Ezen belül gyűjtőkörébe tartoznak: az 
alapvető művek a pedagógia és társtudományai, az iskolai tantárgyaknak megfelelő 
tudományokkal kapcsolatos legújabb művek, az óvodára és általános iskolára vonatkozó 
irodalom. A szaktanárok által kijelölt, az oktatónevelő munkában felhasználandó műveket a 
könyvtár beszerzi. 
- A könyvtár gondoskodik a folyóirat megrendelésről. A kettős funkciónak megfelelően 
napilapokat, hetilapokat, irodalmi, szakmai, pedagógiai, természettudományos folyóiratokat, 
valamint gyermek- és ifjúsági lapokat járat. Megfelelő elhelyezéssel, hozzáférhetőséggel 
helyben használatukat biztosítja / az intézmény-egységekben is /. 
- Gyűjti a helyi képviselőtestület üléseiről készült anyagokat / beszámoló, határozat, 
jegyzőkönyv, tájékoztató, stb. / és helyben-használatukat biztosítja. Lehetőség szerint egyéb 
információszerzést is biztosít /pl.: telefonkönyv, menetrend, pályázati figyelő, stb./. 
- A teljesség igényével nem gyűjti egyetlen szakterület irodalmát sem, de mint a könyvtári 
hálózat tagja - a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével - minden olvasó igényét kielégítheti. 



 51

- A költségvetésben biztosított könyvbeszerzési keretének egyrészére kb. 60,-70% szerződést 
köt a könyvtárellátóval. A gyarapítás során a nevelőtestület igényét és javaslatát is 
figyelembe veszi. 
 
A könyvtár állományának feltárása 
A dokumentumok nyilvántartását cím- és csoportos leltárkönyv, illetve raktári kartoték 
építésével oldja meg. 
A könyvtár használatának szabályzata: 
- A könyvtár használatára jogosultak mindazok, akik beiratkoznak a könyvtár olvasói közé, 
és ezzel a könyvtár szabályait magukra nézve elfogadják. A felnőttek beiratkozása személyi 
igazolvány alapján, a tanulóké adataik közlésével és aláírásukkal történik. A beiratkozás éves 
- Az olvasó egy-egy alkalommal 4 kötete kölcsönözhet. 
- Az elveszett vagy megrongált könyvek pótlásáról gondoskodni kell. - Az olvasó minden 
alkalommal hozza magával az olvasójegyét. 
- A könyvtár állományának következő részei csak helyben használhatóak, nem 
kölcsönözhetők kézikönyvek, periodikák. A folyóiratok esetenként kölcsönözhetőek. 
- A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja olvasóinak azokat a dokumentumokat, 
melyek nem találhatóak meg állományában. A könyvtárközi kérének a kielégítése kb. 2-3 
hetet is igénybe vehet. A kölcsönzési határidőt be kell tartani. 
- A nevelő kérésére a könyvtár letétet ad a tantermekbe, napközis csoportokba. A letéti 
anyagot szeptembertől vehetik át a nevelők, a felelős tanulók bevonásával. A letéti anyagot 
az év során a szükségletnek megfelelően cserélhetik. A letéti anyagot legkésőbb az utolsó 
tanítási napon le kell adni a könyvtárnak. A letéti anyagért az átvevő tanár vállal felelősséget. 
- Egy-egy tanítási órára kölcsönözhetőek a kézikönyvek, folyóiratok - mindig a - tanítási óra 
időtartamára és a tanár nevére. 
- A fogyóanyagként brossura nyilvántartásba vett segédanyagok kölcsönzésére ugyanaz 
vonatkozik, mint a tantermi letétekre. 
 
Foglalkozások, tanítási órák a könyvtárban 
- A tervszerű munka érdekében szükséges, hogy a könyvtárhasználati foglalkozásokat és a 
könyvtári órákat tartalmazzák a tanmenetek is; a könyvtári órák tervét szeptember 30-ig a 
nevelők leadják a könyvtárosnak, szükség esetén egyeztetnek. A könyvtári órák tervének 
elkészítéséért a nevelők-, az egyeztetésért a könyvtáros felelős. A könyvtárhasználati órákat a 
könyvtáros tartja; a könyvtárban megtartott tanítási órákért, csoportos foglalkozásokért a 
tanár a felelős, a könyvtáros segíti, előkészíti ezeket. 
- A könyvtár minden használójától elvárjuk a csendes, fegyelmezett magatartást. 2.5. A 
könyvtárban igénybe vehető szolgáltatások: 

- helyben olvasás /könyv és folyóirat / 
- könyvkölcsönzés, könyvtári kölcsönzés - tájékoztatás, információgyűjtés v. kérés 
- könyvtári rendezvények / könyvtárhasználati foglalkozások,vetélkedő, verseny, 

beszélgetések, szabadidős foglalkozások, rendhagyó órák, stb./ 
- Tv és videó nézés  

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől péntekig: 1300-1700 óráig 
 
2. Könyvtár és könyvtáros az ÁMK keretében  
 
Helyzete az intézmény szervezetében: 
A könyvtár az ÁMK egyik intézmény egysége. A könyvtárost könyvtárvezető munkaköri 
elnevezés illeti meg, tagja az igazgatótanácsnak. A könyvtáros tagja az iskolai 
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nevelőtestületnek, elvégzi az iskolai- és a lakóhelyi közművelődési könyvtárosi feladatokat; a 
munkáltatói jogkört az ÁMK igazgatója gyakorolja felette. Munkaideje heti 40 óra, mely 
nyitvatartásból, könyvtárhasználati órákból, adminisztrációból és kapcsolat-építésből áll. 
A könyvtár működése jellegének megfelelően egész évben folyamatos, de igazodik a tanítási 
év munkarendjéhez is. A könyvtár működését megbízott helyettessel kell biztosítani a 
könyvtáros egyéb huzamos időn át történő hiányzása esetén. 
 
A könyvtár gazdálkodása 
- A könyvtár az ÁMK költségvetésében önálló költséghelyen szerepel. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat az önkormányzat gazdasági munkatársa látja el, a költségvetési 
összeggel a könyvtáros gazdálkodik, egyeztetve az ÁMK igazgatójával. 
- A könyvtárban 3 évenként teljeskörű állományrevíziót kell tartani. Az állományvédelmi 
feladatoknak megfelelően gondoskodni kell az elrongálódott könyvek köttetéséről. 
 
Teleház: 
 A könyvtárral egy épületben, egy szervzeti egységként működik a teleház. Működtetése a 
könyvtáros feladata. A telház elsősorban szolgáltatói feladatokat lát el (pl. fénymásolás, 
spirálozás, fax küldése, internet használat stb). 
 
 
A könyvtár és teleház vezető munkaköri leírása az 1. sz. mellékletben található. 
 
A könyvtár gyűjtököri szabályzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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V.  
 

ÁMK Közösségi Ház  
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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1. Feladatai, tevékenysége, használata, működése: 
 
- Sokrétű közművelődési tevékenység folyik elsősorban az ÁMK Általános Iskolája 
keretében: szakkörök, tanfolyamok, rendezvények, kiscsoportos foglalkozások az ott leírtak 
szerint. 
- Közösségi Ház helyet ad: a községben működő kis csoportoknak, egyesületeknek. 
Szervezzük a képzőművészeti, népművészeti, helytörténeti kiállításokat, szórakoztató, 
ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat. A közösségi ház ad helyet a nyílt iskolai és 
községi ünnepélyeknek. A közösségi házban működik a Baba-mama klub is. A közösségi ház 
biztosít helyet a civil szervezetek egész falut érintő rendezvényeinek is (pl. közgyűlés, 
ruhaosztás, a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa által szervezett programok, 
véradás, stb). A nyári szünetben heti egy délután a gyerekek számára szevezünk különböző 
foglalkozásokat. 
- Az intézmény bevételének egy része a közösségi ház bérbe adásából származik (pl. vásárok, 
bálok, családi rendezvények, lakodalmak). 
- Intézményünk más épületei helyet adnak a civil szervezeteknek, felnőtt szakköröknek 
(Gabóca himzőkör, Csipkeverő szakkör, Őszi Rózsa Nyugdíjas Szervezet, Gránátalma nyári 
tábora, stb) 
- Nyitvatartása: hétfőtől péntekig:  
A nyitva tartás a programok függvényében változhat. 
 
2. A Közösségi Ház az ÁMK keretében  
 
Helyzete az intézmény szervezetében: 
A közösségi ház az ÁMK egyik intézmény egysége. A házban folyó munka szervezését egy 
munkatárs látja el. A munkáltatói jogkört az ÁMK igazgatója gyakorolja felette. Munkaideje 
heti 20 óra, mely nyitvatartásból, adminisztrációból, szervezésből és kapcsolat-építésből áll. 
A közösségi ház működése jellegének megfelelően egész évben folyamatos, de igazodik a 
tanítási év munkarendjéhez is.  
 
A közösségi ház gazdálkodása 
- A közösségi ház az ÁMK költségvetésében önálló költséghelyen szerepel. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat az önkormányzat gazdasági munkatársa látja el, a költségvetési 
összeggel a közösségi ház munkatársa gazdálkodik, egyeztetve az ÁMK igazgatójával. 
 
A közösségi ház munkatársának munkaköri leírása az 1. sz. mellékletben található. 
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VI. A szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatos szabályok 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed 
- Az iskola minden dolgozójára és diákjára. 
- Területileg pedig az intézmény saját létesítményeire. 
 
Az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

Az ÁMK Általános Iskola, illetőleg az ÁMK Napköziotthonos Óvoda nevelőtestülete fogadja 
el az intézményegységekre vonatkozó működési szabályzatokat, amelyek az SZMSZ II. és 
III. fejezetét képezik 

Az ÁMK. - mellékletekkel együtt kezelt -Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
fenntartó hagyja jóvá és az a jóváhagyással válik érvényessé. 
A hatályba lépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 
Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja a 
felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés napja. 
 
Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az ÁMK. 1995. december 24-én 
kelt Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
Az SZMSZ érvényessége: a fenntartói jóváhagyástól számított 3 évig. 
 
Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje 
- Rendszeres felülvizsgálata 3 évenként. 
- Nem rendszeres felülvizsgálat a módosítási igény felmerülése esetén. 
A jogszabályi környezet megváltozása miatt a hivatkozásokban szükséges változtatások nem 
jelentik az SZMSZ módosítását. 
 
Az SZMSZ nyilvánosságra hozatalának módja 
- Az alkalmazottak részére alkalmazotti értekezleten. 
- A diákok részére osztályf_nöki óra keretében. 
- A szülők részére szülő i értekezleteken 
- A nyilvánosságra hozatal határideje a hatályba lépést követ1 hónapon belül 
 
 
 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az ÁMK. valamennyi 
alkalmazottjára kötelező, megszegése estén munkáltatói jogkörben intézkedés tehető. 
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VII. Az SZMSZ mellékletei 
 
1. Munkaköri leírások 

2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

3. Házirendek / iskola, óvoda, a DÖK SZMSZ.-e/ 

4. Magatartás és szorgalom értékelése az iskolában 
 


