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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma és szabályozási köre 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 25.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény 

jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, az 

intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az intézmény nevelőtestülete a 

következőszervezeti és működési szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadja el: 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozóan 

szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket 

- a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban: köznevelési törvény), 
- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R), 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), 
- az 1993. évi LXXIX. tv a közoktatásról, 
- a Református Közoktatási Törvény, 
- a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény, 
- a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
- a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
- az 1999. évi XLII. tv a nem dohányzók védelméről, 
- az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, 
- a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM 

rendelet 
- az intézmény költségvetési szervként való működtetéséről szóló érvényes jogszabályok, 
- és egyéb jogszabályok – az intézmény alapító okiratára figyelemmel – e szabályzat szabályozási körébe 

utalnak, továbbá az intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály 
rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. 

1.2. Az SZMSZ-ben foglaltak megismertetése, megtartása, megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden 

vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása 

azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, 

illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

1.3. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az összes feladatellátási helyre, az intézmény minden  dolgozójára: az intézmény 

igazgatójára, a pedagógusokra és egyéb iskolai alkalmazottakra, az óvodavezetőre, az óvodapedagógusokra az 

óvodai nevelőmunkát közvetlen segítőkre; az intézményben működő közösségekre, a tanuló és gyermekek 

közösségére, a diákönkormányzatra, a tanulók, gyermekek szüleire, illetve azok törvényes képviselőire. 

1.4. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése 

esetén, az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést, a 

szülői vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt a vezetőnek tájékoztatniuk kell a szabályzatban 

foglaltakról, kérve annak megtartását. Amennyiben ez nem vezet eredményre az intézményvezetőt, vagy az 

óvodavezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézmény épületét. 

1.5. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói 

irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

1.6. Ezen SZMSZ nevelőtestületi egyetértése és szülői, diákönkormányzati véleményeztetése, a fenntartó jóváhagyása 

után hatályát veszíti a 2014. augusztus 27-től érvényben lévő SZMSZ. A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés 

meghozatalára a nevelőtestület jogosult, fenntartói jóváhagyással válik érvényessé. Jelen szervezeti szabályzatot az 

intézmény nevelőtestülete 2015.05. 12-i határozatával fogadta el. 
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Az Szmsz célja: Az intézmény jogszerű, biztonságos, kiszámítható és gazdaságos működtetése 

Az Szmsz hatálya: Az SZMSZ-ben leírtak betartása kötelező az intézmény valamennyi dolgozója számára, 

megszegésük szankciót von maga után (pedagógusoknak és alkalmazottaknak) és bizonyos pontjait ismernie kell a 

szülői szervezetnek és a diákönkormányzatnak.  

Az intézmény elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata öt évig hatályos, amennyiben új jogszabály nem ír elő 

módosítást. Öt év elteltével az intézmény igazgatója köteles a szervezeti és működési szabályzatot felülvizsgálni, az 

aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal véleményeztetni, majd a szak-alkalmazotti /alkalmazotti 

közösségnek, nevelőtestületnek elfogadásra javasolni. 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

2.1. Alapító Okirat 

Az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmazza. 

2.2. Munkaterv 

Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. 
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a 
szülői szervezettől és az intézményi közösségtől. 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 

- a feladatok konkrét meghatározását 
- a feladat végrehajtásáért felelős nevét 
- a feladat végrehajtásának határidejét 
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 
 A tanév/nevelési év rendjében meg kell határozni: 
- a nevelés nélküli munkanapokat, 
- a szünetek időtartamát, 
- az ünnepek megünneplésének időpontját, 
- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák időpontját, 
- az intézménybemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok tervezett időpontját, 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a fenntartónak. 
Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
 

2.3. Házirend 

Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: 
- a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírás, 
- a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés, 
- a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, 
- a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 
- a gyermekek által az óvodába behozott dolgok öltözőben való elhelyezése, a bevitel bejelentése. 

 
A házirend elkészítéséért 
– a szülői szervezet véleményének kötelező beszerzését követően – az intézményvezető a felelős. 
A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. 
A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 
 

2.4. SZMSZ 

Az intézmény SZMSZ - e tartalmazza 
- a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek az intézményben való 

benntartózkodásának rendjét, 
- a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 
- a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, 
- az intézmény tagintézményeivel való kapcsolattartás rendjét, 
- a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, 
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- a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 
- az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, 
- a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 
- a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
- a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 

szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 
- a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok 

munkájának segítésében, 
- az intézményi védő, óvó előírásokat, 
- bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
- annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, 
- azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza 

fel, 
- az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 
- az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 
- az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladat-és hatásköröket, munkaköri leírás mintákat, 
- az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény 

területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. 
Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményének kikérését követően az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 
 

2.5. Pedagógiai Program 

Az intézmény a mindenkori hatályos törvények, az  iskola a NAT, az  óvoda az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja (Alapprogram) alapján készíti pedagógiai programját 
Az iskolai pedagógiai program meghatározza 
Az óvodai pedagógiai program meghatározza 

- az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 
- azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, 

közösségi életre történő felkészítését, 
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 
- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 
- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 
- a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, 
- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 
- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 
- a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, szabályokat. 

 
2.6. Egyéb dokumentumok 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum az SZMSZ, valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét 
segítő különféle szabályzatok és egyéb, mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok, dokumentumok: 

- Adatkezelési szabályzat - SZMSZ melléklet 
- Belső ellenőrzési szabályzat 
- Ellátmány és készpénzkezelési szabályzat 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének és helyiségek bérbeadásának szabályzata 
- FEUVE szabályzat 
- Intézményen belül a saját gépjármű használat engedélyezésének eljárási rendje 
- Iratkezelési szabályzat 
- Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei 
- Közbeszerzési szabályzat 
- Munkaköri leírások – (minta: SZMSZ melléklet) 
- Szülői szervezet működési szabályzata 
- Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat 
- Vagyonosodási meghallgatási szabályzat 
- Esélyegyenlőségi intézkedési terv 
- Etikai kódex 
- Gyakornoki szabályzat 
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- HACCP 
- Közalkalmazotti megállapodás 
- Munkahelyi esélyegyenlőségi terv 
- Munkavédelmi szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Továbbképzési szabályzat –Beiskolázási terv 

 

3. Az intézmény legfontosabb adatai 

Alapító neve: Törökszentmiklósi Református Egyházközség 
Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 114 
Az alapiskola létrehozásának éve: 1720. év 
 
Fenntartó neve: Törökszentmiklósi Református Egyházközség  
Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 114. 
 
Működtető neve: Törökszentmiklósi Református Egyházközség presbitériuma 
Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 114. 
Az intézmény felügyeleti szerve: Törökszentmiklósi Református Egyházközség presbitériuma, az alapító közvetlen 
felügyeleti szerve: Nagykunsági Református Egyházmegye 
 
 
Az intézmény megnevezése:  
Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda,  
Rövid név: Bethlen Református Iskola, Óvoda  
Rövidített név: Bethlen Református Iskola, Óvoda 
 
   OM azonosítója: 035899 (általános iskola) 
   OM azonosítója: 035 899(óvoda) 
 
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai 
nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény 
  
Az intézmény feladatellátási helye(i): 
 
Az intézmény székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 
 
Az intézmény telephelyei és címei:  
5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u.1.  
  (általános iskolai nevelés-oktatás)  
 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 103.  
  (általános iskolai  nevelés-oktatás)  
   
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint út 9-13.  
  (tornaterem, sportudvar)  
 
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint út 3-5.  
  (általános iskolai oktatás)  
 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 114.  
(hittanterem) 
 
5200 Törökszentmiklós, Bocskai út 7.  
(ebédlő) 
 
5200 Törökszentmiklós, Petőfi út 33. 
 (óvoda)  
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4. Az intézmény alaptevékenységeinek megnevezése szakfeladatonként, szakfeladatok száma 

4.1. Az intézmény alapfeladata 
  

- óvodai nevelés 
- általános iskolai nevelés-oktatás     
- kiemelt figyelmet igénylő tanulók közül a különleges bánásmódot igénylő tanuló közül: 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye 
alapján beszédfogyatékos, (beszédfogyatékos vagy több fogyatékosság együttes előfordulás 
esetén egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő),  

- a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanuló aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 
minősül sajátos nevelési igényűnek, 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 
 
4.2. A szakfeladatok száma 
 
Ellátandó alaptevékenysége, szakágazati rend száma: 
 
 851011 Óvodai nevelés-ellátása 
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)  
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 

 
4.3. A felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 
 
Az intézménybe felvehető maximális létszám: 495 fő 
Általános iskolai nevelés, oktatás: 420 fő, ebből sajátos nevelési igényű 20 fő 
Óvodai nevelés: 75 fő. 
 
 
Feladatellátási helyenként alapfeladat, szakfeladat és az oktatás munkarendje szerint: 

Székhely/telephely Alapfeladat Szakfeladat Maximális 
létszám 

Oktatás 
munkarendje 

5200 
Törökszentmiklós, 
Bethlen G. u. 1.  

általános 
iskolai 
nevelés 
oktatás 

85852011 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(1-4.évfolyam) 
 

105 nappali 

8852021 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 

210 nappali 
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Székhely/telephely Alapfeladat Szakfeladat Maximális 
létszám 

Oktatás 
munkarendje 

oktatása  
(5-8.évfolyam) 

 

85852012 
Sajátos nevelési 
igényű általános 
iskolai tanulók 

nappali 
rendszerű 
nevelése,                     
oktatása  

(1-4.évfolyam) 
85852022 

Sajátos nevelési 
igényű általános 
iskolai tanulók 

nappali 
rendszerű 
nevelése,                          
oktatása  

(5-8.évfolyam) 

10 nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Kossuth L u. 103 

általános 
iskola 
nevelés 
oktatás 

85852011 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(1-4.évfolyam) 
85852012 

Sajátos nevelési 
igényű általános 
iskolai tanulók 

nappali 
rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(1-4.évfolyam) 

105 
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nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Kutas Bálint u. 9-
13. 

általános 
iskolai 
nevelés 
oktatás 

85852011 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(1-4.évfolyam) 
 

420 nappali 

85852021 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 

oktatása (5-
8.évfolyam) 

 

5200 
Törökszentmiklós, 
Kutas Bálint u. 3-5. 

Általános 
iskola 
nevelés 
oktatás 

85852011 
Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

30 nappali 
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Székhely/telephely Alapfeladat Szakfeladat Maximális 
létszám 

Oktatás 
munkarendje 

(1-4.évfolyam) 
85852021 

Általános iskolai 
tanulók nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(5-8.évfolyam) 
mindennapos 

testnevelés, tánc 

5200 
Törökszentmiklós, 
Kossuth út 114. 

 Hittanoktatás 
852011 Általános 

iskolai tanulók 
nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(1-4.évfolyam) 
852021 Általános 

iskolai tanulók 
nappali 

rendszerű 
nevelése, 
oktatása  

(5-8.évfolyam) 

30  nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Bocskai út 7. 
 

 562913  
iskolai étkeztetés 

420 nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Petőfi s. u. 33. 

óvodai 
nevelés 

851011 
óvodai nevelés-

ellátás 

75 nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Petőfi s. u. 33. 

 562912 óvodai 
étkeztetés 

75 nappali 

 

4.4. Az évfolyamok száma típusonként:  

óvodai nevelés      3 
iskolai nevelés-oktatás    8 
 
 
4.5. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok és korlátai 

A hatályos állami és egyházi jogszabályok alapján a fenntartót illeti meg. 
 
Az intézmény vagyona feletti joggal az intézmény igazgatója rendelkezik. 
Az ingatlanok feletti rendelkezési joga: a hatályos állami és egyházi jogszabályok alapján a fenntartót illeti meg.  
 
Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése 
 
Az intézmény székhelye (Bethlen Gábor u. 1., Hrsz.: 3574 [3732 m2]) és telephelyei a Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség tulajdona, (Törökszentmiklós, Kossuth L. út 114.sz., Kossuth Lajos út 103., Törökszentmiklós, Kutas 
Bálint út 9-13., Törökszentmiklós, Kutas Bálint út 3-5., Törökszentmiklós, Bocskai út 7. (ebédlő)) kivétel a 
Törökszentmiklós, Petőfi út 33. szám alatti épület (óvoda), amely Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
(Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. sz.) tulajdona, de határozatlan ideig használatba vételi jogot biztosít a 
Törökszentmiklósi Református Egyházközségnek. 
Az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök a feladatellátást biztosítják. 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

8 
 

 
4.6. Az intézmény gazdálkodása 

 Az intézmény gazdálkodási jogállása: az intézmény gazdálkodási szempontból teljes jogkörrel rendelkező, 
önállóan gazdálkodó jogi személy. 
 
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetés keretén belül az 
intézmény önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az igazgató gyakorolja.  
 
4.7. Az intézmény egyéb jellemzői  

         Az intézmény adószáma: 18820724-2-16 
         Az intézmény pénzforgalmi száma: 11745066-20005540 
         KSH törzsszám:18820724 8520 552 16 
Egyéb: az intézmény gyermekeinek, tanulóinak nevelése református szellemiségű, de biztosítja más keresztény 
felekezetnek is a keresztény nevelést. 
napközi: az intézmény a tanulók részére kérelem alapján,  ellátást szükség szerint biztosít 
tanulószoba: az intézmény a tanulók részére kérelem alapján,  ellátást szükség szerint biztosít 
étkezés: a gyermekek, tanulók részére kérelem alapján étkezést biztosít 
 
         Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata  

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda  

 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 

Tel.: 56/390-286  Fax: 56/395-552 

Email: bethlen@externet.hu 

www.bethleng.hu 

 

Bethlen Gábor Református, Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 

OTP Bank Rt: 11745066-20005540 

Adószám: 18820724-2-16  TB törzsszám: 721212 

Tel.: 56/390-286  Fax: 56/395-552 

Email: bethlen@externet.hu 

www.bethleng.hu 

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 

 

 

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola,  Óvoda 

Diákönkormányzata 

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 

 

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda  

KÖNYVTÁRA 

Szám: ........................................... 

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. 

 

 

 

4.8. Az intézmény megszüntetése 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 

mailto:bethlen@externet.hu
mailto:bethlen@externet.hu
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4.9.   A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

Az intézmény vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

A Törökszentmiklósi Református Egyházközség presbitériuma jogosult az intézményvezetői pályázat kiírására. A 

pályázati eljárásban a törvényes előírásoknak megfelelően jár el.  

 

Foglalkozási jogviszonyok: 

Az intézményben foglalkoztatottak a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott alkalmazottak.  
 
A munkáltatói jogok gyakorlása: 

- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó képviselője gyakorolja. 
- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető 

belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes munkáltatói jogainak más személy részére 
történő átruházásáról. 
 

- A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 
- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a következő jogokat: 

kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 
- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének előzetes kikérését 

követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyekkel egyeztetve készíti 
el a magasabb vezetők munkaköri leírását,  

-  a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére összeállítják az 
irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezető hagy jóvá, 

-  a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell. 
 
 
 
 

II. A MŰKÖDÉS RENDJE AZ ISKOLÁBAN 

 

1. A tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

Általános szabályok 

Az iskolai tanév helyi rendjét a mindenkor érvényes miniszteri rendelet alapján az iskolai munkaterv határozza meg. 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 
- az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
- a szünetek időtartamát,  
- a magyarság, a reformáció, egyházi ünnepek és nemzeti múltunkra való megemlékezések időpontját: az 

aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja (február 25.), a holokauszt 
áldozatainak napja (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-
ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyházi ünnepek, 
egyéb emléknapok,  

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját. 
 
 
 
A tanulók fogadásának rendje, az intézmény nyitva tartása 

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb 
szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 17 óráig van nyitva. Szükség esetén az iskola – írásbeli kérelem 
alapján – reggeli ügyeletet előbb is tud biztosítani. 
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény 
vezetője adhat engedélyt. A tanítás hétfőtől péntekig délelőttönként folyik 8 órai kezdéssel. Az órák 45 percesek, a 
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szünetek 10 percesek, kivéve a tízórai fogyasztására kijelölt másodikat, amely 20 perces. Hétfőn a reggeli áhítat 
után az órák 40 percesek, a szünetek 10 percesek, kivéve a tízórai szünet, ami szintén 20 perces. 
A tanórán kívüli foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével, a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva 
kezdődnek és legkésőbb 16 órakor befejeződnek. 
Havi egy alkalommal valamint egyházi ünnepeken az intézmény alkalmazottai és tanulói részt vesznek a templomi 
Istentiszteleteken. 

Az intézményben tartózkodás rendje 

Az intézményvezetés: Az iskolavezetés tagjai előre egyeztetett beosztás szerint tartózkodnak az iskolában 7.00 és 
17 óra között, tanítási szünetben ügyeleti beosztás szerint általában szerdai napokon 9 és 13 óra között. Az adott 
tanévre vonatkozó vezetői ügyeletet az éves munkaterv tartalmazza. 

Az alkalmazottak: Az alkalmazottak az intézményben a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, 
illetve az elrendelt túlmunka, valamint az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára 
tartózkodhatnak benn az intézményben. 

Egyéb szabályok 

- Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tartjuk. A szokásos nyitvatartási rendtől 
való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. 

- Az óraközi/foglalkozások közötti szünetekben tanári/óvodapedagógusi felügyelet működik. Az ügyeletes 
pedagógus/óvodapedagógus köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a diákok/gyermekek 
magatartását, az épület rendjének és tisztaságának megőrzését és a balesetvédelmi szabályok betartását 
ellenőrizni. 

- A tanuló a tanítási idő alatt a szülő írásbeli kérésére valamint rendkívül indokolt estben (pl. rosszullét esetén) 
hagyhatja el az iskola épületét. 

- Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskolaépületből kivinni csak igazgatói engedéllyel 
átvételi elismervény ellenében lehet. 

- Az intézményben csak olyan reklámtevékenység folytatható, amelyre az igazgató engedélyt ad és a diákok 
érdekeit szolgálja. 

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja 

- biztosítsa az intézmény törvényes működését, 
- segítse elő a nevelő és oktató munka eredményességét, pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, jó 

gyakorlatok, megfelelő módszerek/ pedagógiai törekvések, szemlélet alkalmazásáról való meggyőződés, 

- segítse az intézmény takarékos szakszerű gazdálkodását, 
- feltárja és jelezze a vezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi előírásoktól való eltérést illetve 

megelőzze azt, 
- megfelelő adatot szolgáltasson a külső és belső értékelések elkészítéséhez, 
- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

- A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- fogja át a pedagógiai munka egészét (tanórai és egyéb foglalkozások, tanügyigazgatás, adminisztráció, 
mérés-értékelés, stb…), 

- legyen korrekt, építő jellegű, ugyanakkor tárja fel a hibákat, 
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, 
-  hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

- az intézmény igazgatója,  
-  az igazgatóhelyettesek, 
-  óvodában az óvodavezető,  
- felkért/delegált külső szakértő, 
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- az osztályfőnökök, az osztályuk és tanulóik vonatkozásában, 
- a csoportvezetők csoportjuk esetében. 

A szakmai közösségek vezetői a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai területen jogosultak ellenőrizni. A 
pedagógiai munka belső ellenőrzésbe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek vezetői (Pl. hitéleti nevelés esetén 
a hittan munkaközösség-vezető). 

A kiemelt ellenőrzési szempontok az éves munkatervben és a pedagógusok/óvodapedagógusok 
teljesítményértékelése dokumentumokban rögzítettek. 

A belső ellenőrzést végző személy/ek jogai és kötelességei: 

- jogosult az ellenőrzéshez kapcsolódóan az intézmény bármely helyiségébe belépni, 
- betekinthet az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumokba, 
- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül is figyelemmel kísérheti, 
- az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban tájékoztatást kérni, 
- köteles az ellenőrzéshez kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni, 
- a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 
- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban az érintett dolgozóval és annak közvetlen felettesével 

közölni, 
- hiányosságok feltárása esetén köteles az ellenőrzést a felettesének utasítására megismételni. 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:  

- az ellenőrzés megállapításait megismerni, 
- az ellenőrzés módjára és megállapításaira írásban észrevételt tenni és az intézmény igazgatójának eljuttatni, 
- köteles az ellenőr munkáját segíteni, 
- a feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat megszüntetni 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:  

- az ellenőrzést a belső szabályzatoknak és az éves ellenőrzési tervnek megfelelően folyamatosan végezni, 
- a feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni.  

A belső ellenőrzésre jogosult személyek:  

- az igazgató, az intézmény valamennyi területén, 
- az igazgatóhelyettesek az oktató-nevelő munka és az adminisztráció területén, 
- az óvodavezető az óvodai nevelőmunka és az adminisztráció területén, 
- a gazdasági vezető, a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli és műszaki területen, 
- a szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösséget érintő oktató-nevelő munkában. 

A részletes ellenőrzési/értékelési feladatokat az érintettek éves munkaköri leírása és az intézményi munkaterv 
tartalmazza. 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel belső 
ellenőrzési feladatra felkérni.   

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 
 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

- szóbeli beszámoltatás, 
- írásbeli beszámoltatás, 
- értekezlet,  
- óralátogatás, foglalkozások látogatása 
- felvételi, továbbtanulókkal kapcsolatos mutatók elemzése,  



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

12 
 

- kompetencia felmérések eredményei, 
- mérések, tesztek, vizsgálatok, vizsgák eredményei, elemzése. 

 
Az iskola, mint közoktatási intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal. 
A minőségirányítási program az intézmény minőségcéljai elérése érdekében meghatározza és rendszerbe foglalja az 
intézményi ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai (pedagógiai munka) ellenőrzésére, illetve 
részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több esetben közvetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka 
színvonalához. 
Mivel a minőségirányítási program keretében meghatározott minőségcélok gyakran közvetlen összefüggésben 
vannak a szakmai munkával, nagy hangsúlyt fektet a rendszer a pedagógiai munka értékelésére. 
Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül: a pedagógus teljesítményértékelés, valamint a teljes körű 
intézményi önértékelés során is. 
 
A pedagógusok teljesítményértékelése rendszerében a pedagógiai munka belső ellenőrzése megtörténik a vezetők, 
a munkaközösség-vezetők, valamint a nem vezető beosztású pedagógusok esetében is. 
Az intézményi önértékelés rendszerében a szisztematikusan gyűjtött oktatási/nevelési eredmények kerülnek 
értékelésre, melyek szintén felfoghatóak a pedagógiai munka ellenőrzésének. 
 
 

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 

intézménnyel 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: 
- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve 
- külön engedély és felügyelet mellett. 

 
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben:  

- a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 
- a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor, 
- az intézményben működő szülői szervezet tagjai a tevékenységük gyakorlása érdekében történő 

intézményben tartózkodáskor, 
- a referenciaintézményi szerepből adódóan gyakorlatukat töltő hallgatók,/jó gyakorlatot átvevő intézmények 

képviselői. 
 
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a tanulót kísérő személy,  
- minden más személy. 

 
A külön engedélyt az intézmény vezetőségétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint 
egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 
 
Az intézményben pedellusi szolgálat működik, melynek célja, hogy biztosítsa a zavartalan munkát, az intézmény 
tanulóinak és dolgozóinak személyi és tárgyi biztonságát, a főbejárat ellenőrzését, az épület és a benne lévő 
eszközök, gépek, és a bútorzat megóvását, valamint az intézménybe érkező vendégek fogadását.  
A pedellus köteles a recepción tartózkodni. Amennyiben el kell hagynia a helyiséget, gondoskodni kell a bejárat 
biztonságos őrzéséről. 
 
A pedellus feladata: 

- az érkező személyek udvarias fogadása, 
- azon személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel a pedellus csengetést követően beengedi, 

az ügyeleti asztalnál rendszeresített nyomtatványra felírja a nevét, az ügyintézés okát, a látogatás időpontját,  
majd ügyintézés céljából  a titkárságra vagy a szülői váróba kíséri  

- a beérkező telefonhívások kezelése, 
- postai küldemény, csomag érkezése, valamint pénzügyi kötelezettség esetén a postás titkárságra/gazdasági 

irodába kísérése, 
- a tantermek kulcsainak kezelése, 
- az aktív táblák, más informatikai eszközök tartozékainak kezelése. 

Gyakorlatra érkező hallgatók, referenciaintézményi látogatók 
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Az intézménybe gyakorlatra/látogatásra érkezőkről az intézményvezetés tájékoztatja a pedellusi szolgálatot, 
ismerteti a gyakorlat/látogatás idejét, intervallumát. Első alkalommal az érkezőt a leendő mentora/igazgatóhelyettes 
fogadja, ismerteti meg az intézményi működés szabályaival (házirend, SZMSZ, ügyeleti és ebédelési rend, stb…). A 
gyakorlat ideje alatt a hallgatók számára is kötelező a házirend és az SZMSZ betartása. A hallgatók/látogatók 
fogadásáról, mentorálásáról külön szabályzat rendelkezik. 

4. A tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje 

 

Szervezeti szintek 
(1) 

A szervezeti szintnek 
megfelelő vezető beosztások 

(2) 

A konkrét vezetői beosztások 
megnevezése 

(3) 

1. Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető igazgató 

2. Magasabb vezetői szint 

intézményvezető helyettes(ek) 
általános igazgatóhelyettes, 

igazgatóhelyettes 
óvodavezető 

gazdasági vezető Gazdasági igazgatóhelyettes 

3. Középvezetői szint 
Munkaközösség-, 

épületegység vezetők 
Munkaközösség-vezető/k 

Épületegység-vezető 

 
Az intézményt az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 
Az intézményen belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó vezetők, illetve 
vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
A szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás: 
A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében. 
Az egységségek koordinált működését az intézményvezető irányító tevékenysége biztosítja. 
Az intézmény szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes egységek 
közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 
A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri 
leírás tartalmazza. 
 

5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti 

feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje 

Általános szabályok: A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: folyamatosság, 
rendszeresség, hiteles információáramlás biztosítása. Az intézményi kapcsolattartás formái: személyes 
megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, írásos tájékoztatás (hetiterv készítése, hirdetők használata, stb…) 
értekezletek (vezetői, munkaközösségi, projekt, nevelőtestületi, alkalmazotti, mentori, szülői, stb…), ülések (DÖK, 
szülői szervezet, stb…). 

A szervezeti egységek kapcsolattartása: 

Napi kapcsolat: Az intézményen belül folyamatos, napi kapcsolat biztosított az óvoda, a Kossuth út 103. sz. alatti 
épületegység és a Bethlen út 1. sz. alatti iskola, valamint az intézmény más telephelyei (ebédlő, sportcsarnok, 
gyülekezeti terem) között.  
A szervezeti egységek vezetői kötelesek minden fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az 
intézményvezető felé. 
 
Heti kapcsolat: A heti rendszerességgel péntekre elkészülő hetitervben minden fontos intézményi program 
megjelenik. A hetitervbe kerülő programokat a pedagógiai igazgatóhelyettesnek kell leadni,  csütörtök délig. Egy-egy 
terület programját az óvodavezető, a munkaközösség-vezetők, az épületegység-vezető és az igazgatóság tagjai 
gyűjtik össze és továbbítják a szerkesztőnek. Ezt a tervet az intézmény minden egysége megkapja pénteken reggel. 

Hétfőnként vezetői értekezletek biztosítják a szervezeti egységek közötti információáramlást. 

Havi/munkatervben rögzített kapcsolattartás: A tanév aktuális feladatai szerint általában havi rendszerességgel van 
tantestületi értekezlet, a munkaközösségek és egyéb szakmai teamek a munkatervükben/projekttervükben 
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meghatározottak szerint cserélik ki a szükséges információkat. Megfelelő időben szerez a nevelőtestület tudomást a 
félévi, év végi osztályozóértekezletek időpontjáról, amelyre felkészülten kell minden pedagógusnak érkeznie. Az 
értekezletekről jelenléti ív és a témának megfelelően jegyzőkönyv vagy írásos feljegyzés készül. A nevelőtestületi 
értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
(mkv.: munkaközösség-vezető) 

 

Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a fenntartó Törökszentmiklósi Egyházközség nevez ki.  Az intézmény 
vezetője képviseli az intézményt. 

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik: 

- az intézmény jogszerű, szakszerű, gazdaságos működtetésének biztosítása, 
- az intézményben dolgozó alkalmazottak vezetése, 
- a nevelő- és oktatómunka, pedagógiai szakszolgálat, és szakmai szolgáltatások irányítása, 
- a nevelőtestület (szak-alkalmazotti közösség) jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk, 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 
- a rendelkezésére álló költségvetés alapján a nevelési - oktatási intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása,  
- az intézmény képviselete, kapcsolattartás a fenntartóval, 
- együttműködés a Szülői szervezettel, a Diákönkormányzattal, a partnerintézményekkel, 
- döntés a tanulók/gyermekek felvételéről és átvételéről, egyéb tanügyi kérdésekről, 
- az intézményi dokumentumok, szabályzatok elkészítése, azok folyamatos aktualizálása és elfogadtatása, 
- a munkakörülmények biztosítása szakszerű, jogszerű gazdálkodás által. 

 Az intézményben helyettesi feladatokat látnak el az igazgatóhelyettesek. 

 A vezetők önállóan, személyes felelősséggel végzik a munkaköri leírásukban rögzített feladat-ellátási felelősséggel, 
egyeztetési kötelezettséggel, döntési jogkörrel vezetői feladataikat. Tanítási, nevelői munkájukra vonatkozóan elvárt 
a példamutatás, értékteremtés és megőrzés.  
 
Az általános igazgatóhelyettes feladatai:  

- az intézményvezetőt a távolléte esetén helyettesíti, 
- irányítja az alsó tagozat szakmai munkáját,  
- szervezi a helyettesítést, követi a tanulói hiányzásokat, 

igazgató igazgatótanács 

igazgatóhelyettes 

 

igazgatóhelyettes 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi, 

napközi v 

Alsós mkv 

 

 

Humán mkv. 

Id.nyelvi mkv. 

Reál mkv 

gazdaság 

vezető 

Konyhavezető 

 hitttan mkv. 

óvoda-

vezető 

dajkák, 

takarítók, 

techn 

személyzet 
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- óralátogatások belső ellenőrzések, 
- irányítja az óvoda-iskola szakmai együttműködésének fejlesztését, 
- intézményi önértékelés, minőségfejlesztés, 
- intézményi PR munka, 
- honlap gondozása, 
- megszervezi az iskolanyitogató foglalkozásokat, 
- pályázatfigyelés, 
- segíti és felügyeli az iskolai rendezvények szervezését és lebonyolítását, 
- segíti a tanulmányi kirándulások szervezését, 
- megszervezi és összehangolja a 4. évfolyam helyi, valamint a javító – osztályozó vizsgákat, előkészíti és 

koordinálja a fogadóórákat és a szülői értekezleteket 

A nevelési igazgatóhelyettes feladatai: 

- az intézményvezetőt a távolléte esetén helyettesíti, 
- a tehetséggondozás intézményi koordinálása, 
- irányítja, a humán, a reál és az idegen nyelvi munkaközösség működését, az osztályfőnökök munkáját, 
- szervezi a belső továbbképzéseket, 
- az intézményi dokumentumok fejlesztése, aktualizálása, 
- pedagógiai értékelés rendszere, az intézményi mérési rend koordinálása, 
- óralátogatások, belső ellenőrzések, 
- versenyek szervezése, 
- elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását, 
- ügyeleti és ebédeltetései rend kialakítása, 
- kompetenciamérés szervezése, kiértékelése, 
- nyolcadikos tanulók középfokra való beiskolázása, 
- tájékoztató táblák aktualizálása, 
- statisztika készítése, 
- heti rend, templomi jelenlét szervezése. 

A gazdasági vezető feladatköre: 

- közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági dolgozók és a technikai dolgozók munkáját, valamint 
szünetekben a dajkák takarítási feladatait, 

- a jogszabályoknak az illetékes felügyeleti szerv előírásainak megfelelően elkészíti az intézmény 
költségvetését, illetve a költségvetési beszámolót, 

- gondoskodik az intézmény szükséges pénzellátásáról,  
- ellenőrzi az intézmény könyvelését, 
- gondoskodik az intézmény vagyonának leltárba vételéről, 
- elkészíti a bér- és munkaügyi dokumentumokat, 
- ellenőrzi a szigorú számadású bizonylatokat, 
- minden gazdasági és munkajogi vonatkozású kérdésben segíti az igazgató munkáját. 

 
A vezetők munkáját szakmailag segítik a munkaközösség-vezetők (1.sz. ábra) 
 
A munkaközösség-vezető: 

- a munkaközösség tagjait szakmai értelemben irányítja, illetve közvetíti számukra a szakmai információkat; 
- a szakterülete szakmai fejlődését követi a szakirodalomban és a helyi fejlesztést irányítja; 
- óralátogatással (havonta legalább 2 alkalommal) és egyéb módon ismeri és segíti a szaktanárok munkáját;  
- összefoglaló értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület és az 

iskolavezetőség számára félévkor és év végén; 
- képviseli a munkaközösséget a kibővített iskolavezetőségi ülésen; 
- gondoskodik a szaktanterem, szakleltár stb. rendjéről és folyamatos fejlesztéséről; 
- tervezi a szakterülete iskolai versenyét, szakmailag irányítja a lebonyolítást; 
- közreműködik a pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetésében. 

 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

16 
 

 

 

A gyermek - és ifjúságvédelmi felelősök (óvoda, iskola) tevékenysége  

Az igazgató minden tanév elején tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a gyermekvédelmi-felelős személyéről. 

- összeállítja a veszélyeztetett gyermekek/tanulók névsorát, és róluk információt gyűjt személyes 
beszélgetések, indokolt esetben családlátogatás alapján, 

- az osztályokat, csoportokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat, hogy milyen problémával, hol, mikor 
fordulhatnak hozzá, 

- gyermekbántalmazás vélelme esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 
- a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi az illetékes önkormányzati szervnél, 

A pedagógusok és óvodapedagógusok munkaköre 

Az intézmény pedagógusai/óvodapedagógusai munkájukat a köznevelési törvény és a református közoktatási 
törvény, a pedagógiai program/óvodai nevelési program, és az évenként megújított munkaköri leírásaikba foglaltak 
alapján végzik. Élnek a pedagógiai szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelik a tanulók/gyermekek érdekeinek és 
a munkaközösségi vagy nevelőtestületi döntéseknek. A pedagógiai programban, a helyi óvodai nevelési 
programban, az éves munkatervben, a szervezeti és működési szabályzatban és házirendben rögzítettek, továbbá a 
nevelőtestületi döntések a nevelőtestület minden tagjára nézve kötelező érvényűek. 

Az iskola pedagógusainak feladatai különösen: 

- nevelő-oktató munka: az éves munka megtervezése adott tanulócsoportra,  
- felkészülés a tanórákra,  
- a tanórák megtartása, pontos órakezdés és befejezés (köteles megjelenni 10 perccel tanítási, foglalkozási, 

ügyeleti beosztása előtt),  
- dolgozatok javítása, a tanulók személyiségének formálása, 
- osztályfőnöki teendők ellátása, 
- folyamatos önképzés,  
- az iskolavezetés által kért szaktanári és osztályfőnöki adminisztrációs teendők ellátása: kiemelten a naplók, 

hiányzások pontos, vezetése, az osztályzatok naprakész beírása  az osztályozó naplóba,  
- értekezleteken, ünnepélyeken, iskolai rendezvényeken való részvétel,  
- partneri kapcsolat a szülőkkel, szülői fogadóórák és szülői értekezletek tartása, 
- ügyeleti feladatok ellátása, 
- kötelesek az egyes helyi szakmai fórumokon (egy osztályban/egy évfolyamon tanítók) megjelenni és aktívan 

részt venni, 
- a fentieken kívül az iskolavezetőség egyéb más megbízatást is adhat a pedagógusoknak. 

Az intézményi munka tervezése 

Az iskolát a törökszentmiklósi reformátusok 1720-ban alapították. Az államosítását követően általános iskolaként 

működött, majd 1991-ben a Református Egyházközség Presbitériuma ismét fenntartásába vette, különös figyelme, 

vezetése, pedagógusai által és Isten kegyelméből tovább erősödött, a jelenlegi széles képzési struktúrát kínálva az 

igénybevevőknek.   

2011. szeptemberétől az intézményben óvodai intézményegység működik. 

A stratégiai dokumentumokban meghatározott célok elérése érdekében a nevelőtestület éves munkaterv alapján 
végzi a munkáját.  Az igazgató által előterjesztett pedagógiai programot és IMIP-et a nevelőtestület fogadja el, a 
diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezi és a fenntartó szakértői vélemény alapján hagyja jóvá. Az IMIP 
értékelése a tanév végi nevelési értekezleten történik meg. Az értékelő beszámoló elkészítéséért felelős a 
minőségirányítási vezető és az igazgató. Az értékelést a nevelőtestület fogadja el és küldi meg a fenntartónak 
minden tanév június 30-ig.  
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Az éves munkaterv tartalmára az intézményvezetés tesz javaslatot, majd a munkaközösség vezetők és a 
diákönkormányzat ennek alapján készíti el munkatervét.  A munkaterv végleges változatát a javaslatok és a 
jogszabályok összehangolásával az igazgató állítja össze, és a tanévnyitó értekezleten szóbeli kiegészítés 
lehetőségével a nevelőtestület elé terjeszti. 

Az intézmény előkészítő foglalkozások (1. évfolyam), szintfelmérések alapján (5. évfolyam) tájékozódhat a tanulók 
képességeiről, felekezeti hovatartozásáról (MRE 1995.évi I.törvény),illetve a tanulók képességeiről, amelyek 
figyelembe vételével dönt a tanuló felvételéről, ill. osztályba sorolásáról. 

Az intézményt, mint költségvetési szervet az igazgató képviseli. 

Az intézmény magasabb vezetői minden héten egy alkalommal rendszeres megbeszélést tartanak, melyen a 
vezetők beszámolnak a munkatervi és heti szakmai feladatok teljesüléséről, a szakterület aktuális kérdéseiről. 
Havonta/kéthavonta a munkatervnek megfelelő feladat- és időtervet készítenek. Az értekezleteket az igazgató vezeti. 

A nevelőtestülettel való szervezett kapcsolattartás módjai: 

- pedagógiai munkát értékelő értekezlet félévente, 
- értékelő, feladat-meghatározó munkaértekezletek havonta, 
- munkaközösségi szakmai értékelő, egyeztető megbeszélések munkaterv szerint, szükségesen, 
- a heti feladatellátás biztosítása hetirend útján hetente, valamint helyettesítési rend alapján szükség szerint, 
- szakmai munkaközösségi értekezletek a tanév során több alkalommal (minimum négy) az éves  

munkatervben tervezve, 
- egy osztályban tanító tanárok értekezlete évente minimum két alkalommal (osztályozó), munkatervben 

ütemezve, 
- egy évfolyamon tanítók értekezlete évi egy alkalommal, a munkatervben ütemezve, 
- elektronikus úton szükség szerint 

A nevelőtestület hatásköre, jogköre 

Döntési jogkörébe tartozik:  

- a pedagógiai program elfogadása, 
- az éves munkaterv elfogadása, 
- az SZMSZ és módosításának elfogadása, 
- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
- a továbbképzési program elfogadása, 
- a házirend elfogadása, 
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, 
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, 
- tankönyvtámogatás módjának elfogadása a szülői közösség és a DÖK véleményének meghallgatásával, 
- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. 

Véleményezési jogkörébe tartozik: (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet, alapján) 

Javaslattevő és véleményt nyilvánító jogköre kiterjed, minden az intézményt érintő kérdésre, különösen 

- a tantárgyfelosztás elfogadása előtt; 
- az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 
- az órarend elkészítése előtt; 
- az egyes pedagógusok/óvodapedagógusok külön megbízásának elosztása során; 
- az igazgatóhelyettesek megbízásának, illetve annak visszavonása előtt. 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
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Az intézmény egyes aktuális feladatainak megoldására alkalmi munkacsoportok alakulhatnak, melynek tagjait 
választhatja a nevelőtestület vagy megbízhatja az igazgató. 

 

 

6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Képviselet 

Az intézményt az igazgató jogosult képviselni. Jogában áll ezt a feladatot helyetteseire vagy az intézmény más 
alkalmazottjára/szakalkalmazottjára ideiglenesen átruházni. Mindenkor kötelező a református szellemiség jegyében, 
az intézmény érdekeit szem előtt tartva képviselni az intézményt. (megjelenés, magatartás, szóbeli megnyilatkozás, 
stb…) 

Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen az, hogy mely 
munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetői szinten lévő 
dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell gondoskodnia. 
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a 
megfelelő helyettesítésről.  

A helyettesítő felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett 
tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 

7. A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai közötti  

kapcsolattartás formája, rendje 

A szülői szervezet jogköre, a kapcsolattartás formái és rendje 

A szülői szervezet dönt a saját működési rendjéről és munkaprogramjáról, annak módosításáról. 
A kapcsolattartás módja: az iskolavezetés évi két alkalommal biztosítja a szervezett információ- áramlást, az iskolát 
érintő fontos kérdésekben és ad tájékoztatást a szervezet felé. 
A szülői közösségek véleményét és javaslatait a közösség választott képviselői juttatják el az intézmény 
vezetőségéhez a szülői választmányi összejöveteleken. A szülői szervezet véleményt nyilváníthat az iskola egészét 
érintő érdemi kérdésekben. 
Egyetértési jog illeti meg: a jogszabályban meghatározott kérdésekben. 
Véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik: a pedagógiai program és az éves iskolai munkaprogram 
összeállításában, iskolai rendezvények szervezése tekintetében. 
A gyermekközösségek (osztályok, csoportok) szülői közösségével a közvetlen kapcsolatot a gyermekközösségért 
felelős pedagógus (osztályfőnök, a csoportot tanító tanár) és a gyermek - és ifjúságvédelemért felelős tanár tartja. 
Az intézmény a munkatervben rögzített időpontokban - tanévenként két alkalommal - szülői értekezletet és 
tanévenként két alkalommal szaktanári fogadóórát tart. A tanító és az osztályfőnök évente két alkalommal – előre 
egyeztetett időpontban a gyermek fejlődéséről személyesen is tájékoztatja a szülőket. 
Amennyiben a szülő a munkatervben rögzített fogadóórán kívül is beszélni szeretne gyermeke tanárával, telefonon 
vagy írásban kell időpontot egyeztetnie az érintett pedagógussal.  

Az iskola vezetősége a tanév elején közölt időpontokban tart fogadó órát. 

A szülők javaslataikkal, sérelmeikkel szóban és írásban fordulhatnak a tanuló osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz és a 
szülői szervezethez. Írásos beadvány esetén a szülői szervezet vezetője és az igazgató köteles erre 30 napon belül 
írásban érdemi választ adni. 

Az igazgatótanács jogköre, a kapcsolattartás formái és rendje 

Az igazgatótanács: határozathozó szervezet. Saját alapszabályozásban meghatározott kérdésekben dönt, 
egyébként szakmai kérdésekben tanácsadó is. 
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- működése: az igazgató tanács üléseit (évi minimum két alkalom) a fenntartó éves munkaterve tartalmazza. 
Témái a tanév szakmai feladatai, valamint aktuális kérdések, amelyeket a fenntartó határoz meg. (a 
költségvetés elkészítése, költségvetési beszámoló, nagyobb horderejű szakmai kérdések, beszámolások) 

- tagjai: az igazgató, az egyik igazgató helyettes, a gazdaságvezető, a fenntartó képviseletében a lelkész 
elnök és további 3 fő. 

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezések 

Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (1) bekezdésének figyelembe vételével a következők szerint 

szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: bizottságára, szakmai munkaközösségre, szülői 

szervezetre, a diákönkormányzatra.  

A nevelőtestület jogszabály alapján nem ruházhatja át a következő jogköreit: pedagógiai program elfogadása, a 

szervezeti és működési szabályzat elfogadása, a házirend elfogadása. 

Az intézmény nevelőtestülete a fegyelmi ügyek lebonyolításában a fegyelmi bizottságot jogosítja fel döntéshozatalra.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár. 

Más esetekben nem él ezzel a lehetőséggel. 

 

9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 

szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében az intézmény vezetősége állandó munkakapcsolatban 
áll az alábbi szervezetekkel: A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

Az intézményben a külső kapcsolatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény minőségirányítási 
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programja, valamint a teljes körű intézményi önértékelési rendszere határozza meg a partnerekkel kapcsolatos 
előírások között. 

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat: 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 
- az intézmény megfelelő szakmai színvonala, törvényes gazdaságos működése 
- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 
- az intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési programjának, házirendjének, SZMSZ-nek 

jóváhagyására, ellenőrzésére, 
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanulóbalesetek megelőzése 

érdekében tett intézkedéseket, valamint 
- az intézményben folyó szakmai, hitéleti munka értékelésére, 
- A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló adása, dokumentum 

átadás jóváhagyás céljából, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, a fenntartó által 
kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információszolgáltatás az intézmény 
pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel, különösen a református intézményekkel jó szakmai kapcsolat 
kialakítására törekszik. Ezek területei szakmai/munkaközösségi, kulturális (tehetségnap),  sport, és egyéb jellegűek 
(pl.:referenciaintézményi). 
A kapcsolatok formái: egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról, 
rendezvények, versenyek, szakmai napok, képzések. 
Az intézmény felsőoktatási gyakorlóhelyként valamint referenciaintézményként működik a kéttanítós modell és a 
tehetséggondozás témakörben. Ezekkel a külső intézményekkel való kapcsolattartást külön szabályzat rögzíti. 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás  

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 
az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a 
támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú 
információigénye kielégíthető legyen. 
 
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 
Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás 
Az intézmény kapcsolatot tart: a Kormányhivatallal, más az oktatás területén létrehozott hivatalos szervvel. 
A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti. 
A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el. 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás 

Kiemelten tart kapcsolatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a megyei pedagógiai és a Református Pedagógiai Intézettel.  
A pedagógiai szakmai szolgáltatások és az intézmény a következő területeken működik együtt: a pedagógiai 
értékelés, a szaktanácsadás, tantárgygondozás,a pedagógiai tájékoztatás,a tanügy-igazgatási szolgáltatás, a 
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,a tanulmányi, sport- és 
tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. 
 
A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való kapcsolattartás 
 
Az intézmény közvetlen, szoros kapcsolatot tart fenn a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 
ellátó intézményekkel, hatóságokkal. 
Az intézmény segítséget kér, ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 
 
A kapcsolattartás formái, eddigi gyakorlatai: 

- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 
- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása miatt,  
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
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- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a 
közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolai- egészségügyi feladatokat 
ellátó helyi egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek 
folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az 
intézménynek.  
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen tárgyalja. 
 
Kapcsolat a Magyarországi Tehetségkutató Társulattal, a Debreceni Egyetemmel, a tehetségpontokkal, az 
Iskolai Tehetségfejlesztésért Alapítvánnyal 
 
Ezekkel az intézményekkel folytatott szakmai kapcsolattartás a tehetséggondozás témakörét tartalmazzák, annak 
fejlesztése érdekében aktiválódnak. Az egyes szakmai alkalmak az intézményi munkatervben (pl.: mérések) 
találhatók. A szakmai konferenciákon, rendezvényeken való részvétel eseti. Az alapítvány ösztöndíjrendszerét saját 
szabályzata szerint működteti, annak elemi a házirendben olvashatók. 
 

10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése. 
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy 
az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

Az intézmény minden tanévben megtervezi a hagyományos állami és egyházi ünnepek megtartását az alábbiak 
szerint: 

- Református egyház ünnepeinek és a hozzájuk kapcsolódó programok iskolai /óvodai szintű megrendezése 
(Reformáció, bibliai történetmondó verseny, adventi zenés áhítat, adventi kibocsátó Istentisztelet, 
Virágvasárnap, húsvéti és pünkösdi ünnepkör, konfirmáció) 

- Témahét, különböző témakörben (pl.: egészséges életmód),  
- Alapítványi bál „Az óvodáért, az iskoláért, a templomért” 
- Három hétnél hosszabb projekt 
- Családi nap – minden tanév májusában 
- Iskolai kirándulás minden tanév júniusában 
- Tanulmányi versenyek  
- Tehetségnap 
- Farsang 
- Ballagás 
- Ünnepélyek (hagyományos tanévnyitó és záró ünnepségek, nemzeti ünnepeink A hagyományok ápolása 

nem zárja ki a folyamatos újítást. Az ünnepélyek rendjét az éves munkatervek tartalmazzák.  
11. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok 

munkájának segítésében 

A köznevelési törvény 71.§ - a és  a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet 4.§ alapján az iskolában szakmai munkaközösségek 
működnek. 
A munkaközösség-vezetők választása, megbízása a munkaközösségbe tartozók javaslata alapján az igazgató által 
történik.  
A szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az intézményvezetővel az 
intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében, értékelésében; ezen belül: 

- részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában, 
- az iskolai tanulmányi versenyek programjának elfogadása, 
- döntés a továbbképzési programokról,  
- a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket összehangolják az intézményi 

célok megvalósítása érdekében, 
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- a szakmai munkaközösségek egy adott témában együttműködhetnek más intézmény (református iskolák) 
hasonló munkaközösségével. 

- A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 
- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az igazgató és az igazgatóhelyettesek 

irányítják, gondoskodnak a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz szükséges 
kapcsolatok fenntartásáról; 

- a szakmai munkaközösségek a kapcsolattartási rendje ld. az általános részben a 12. pont elején. 
- A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed: 
- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra (szakirodalmi, módszertani ajánlás),  
- a szakmai munkaközösség éves munkatervében szereplő tevékenységek megvalósításának segítésére, 
- a szakmai tapasztalatcserére,  
- tanórák látogatására, annak megbeszélésére, konzultatív jellegű segítségre, 
- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység hatékonyságának 

vizsgálatára. 

A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az éves munkatervében 
is meghatározhatja. 

A munkaközösségek feladatai: 

- az iskolában folyó nevelés-oktatás minőségének állandó javítása, 
- az éves munkatervvel összhangban megtervezni a munkaközösség éves szakmai programját, 
- megismerni és alkalmazni a korszerű szakmódszertant, 
- az éves munka megtervezésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, 
- a helyi, városi, megyei és országos versenyeken való részvétel és a felkészítés megszervezése, a kíséret 

koordinálása, 
- egységes követelményrendszer és mérési dokumentáció kialakítása, 
- az oktatáshoz szükséges tankönyvek és tanulói segédletek jegyzékének összeállítása, 
- a pályakezdők és az "új alkalmazású" pedagógusok munkájának segítése – mentorálás, 
- javaslattétel a tantárgyfelosztásra, 
- javaslattétel a jutalmazásra, kitüntetésre, 
- a szertárakért és szakleltárakért minden tanár személyes erkölcsi felelősséggel tartozik, 
- a szakmai fejlesztésekhez az iskolavezetőség számára a javaslattétel, 
- javaslattétel a pedagógusok szakmai továbbképzésére. 

12. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az iskola-egészségügyi 
ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

A gyermek - és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személyről és elérhetőségéről minden év elején az osztályfőnökök 
tájékoztatják a tanulókat és a szülőket. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását a Körzeti Orvosi Rendelőben, iskolaorvos és iskolai 
védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az egészségügyi intézményben meghatározott napokon és időpontban rendeli be 
az osztályokat. 

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, 
szűrését az alábbi területeken: 

• belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 
• szemészet: évente egy alkalommal, 
• fogászati szűrés. 
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalommal, illetve az iskola 
jelzése alapján szükség szerint. 

13. Az intézményi védő, óvó előírások 

Általános előírások 

A tanulókkal/gyermekekkel az iskolai tanítási év/nevelési év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás 
stb. előtt ismertetni kell a védő-óvó előírásokat. 
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(Védő-óvó előírás: a tanulók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó 
veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.) 

- A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. 
- Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
- Az intézmény védő-óvó előírásait a tanulóknak/gyermekeknek az intézményben/kiránduláson stb. való 

tartózkodás során be kell tartaniuk. 
Az intézmény a tanév megkezdésekor a tanulókat, illetve a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatja az iskolában 
betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó 
tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. Ugyancsak tanév elején kerül sor a közlekedés (kerékpáros és 
gyalogos közlekedés) szabályainak ismertetésére. Ezek az ismeretek folyamatos frissítése megtörténik tanév 
közben az alábbi tanórákon: technika, informatika, osztályfőnöki órák. Az iskolarendőr a fentiekhez rendszeres 
segítséget nyújt. A tanuló, illetve a tanuló/gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás 
megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni. 
Tanév elején az intézmény vezetője az osztályfőnökökkel, védőnőkkel együtt beszerzi az iskolaorvos 
szakvéleményét a különleges ellátást igénylő tanulók preventív ellátásához, és alap-egészségügyi megsegítésükhöz, 
ezzel egyidejűleg konzultál, és információt cserél a szülőkkel a tanuló állapotáról (orvosi ellátást igénylő tanulók, 
testnevelésből a részleges és teljes felmentettek, allergiában szenvedők stb.) 
A sajátos nevelési igényű tanulók, és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakvélemény 
alapján, igazgatói határozatra kapják meg az előírt ellátást. A határozatot a szülő és az osztályfőnök, valamint a 
fejlesztő-és gyógypedagógus is kézhez kapja. 
A tanév elején és félévkor elkészített ügyeleti beosztás alapján a pedagógusok a tanórák megkezdése előtt és a 
tanórák közötti szünetekben személyes felelősséggel biztosítják a balesetmentességet a tantermekben, az 
iskolaudvaron, folyosókon, a tornatermi-és tánctermi öltözőkben. Az pedagógusok ügyeleti munkájáért az ügyeleti 
rend vezetője felel. 
Az intézmény gondoskodik a pedagógusok és más iskolai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban 
meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. 
Az intézmény egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott helyiségben kifüggesztésre 
kerülnek – különösen: sportlétesítmények, számítógép terem esetében. 
Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a 
balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 
 

14. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt. Az 
intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, a 
fenntartót, a szülőket; megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók, védelmét, biztonságát 
szolgálják. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve az 
oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény egész napos gázszünet, az épület biztonságos 
használhatóságát veszélyeztető körülmény, az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó), járvány, 
melynek során az ellátottak 30 %-a nem tud megjelenni. 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzvédelmi 
szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 

Bomba- és tűzriadó esetén az iskola összes tanulója és dolgozója a lehető legrövidebb idő alatt a kijelölt útvonalon 
(a bomba és tűzriadó tervnek megfelelően) köteles elhagyni az épületet. Az iskola osztályai az órát tartó tanár 
vezetésével az udvarra vonulnak és megvárják az iskola vezetőjének utasításait.  

Az iskola vezetősége tűz esetén azonnal értesíti a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a 
rendőrséget, személyes sérülés esetén a mentőket illetve egyéb katasztrófavédelmi szerveket, ha az szükséges. A 
rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek illetékes képviselőjét az igazgató köteles az eseményről és az addig 
megtett intézkedésekről tájékoztatni. 

A tanórák pótlásának módjáról az iskola igazgatója dönt. 

A tantestület tagjai a bombariadó alkalmával történő intézkedésekről az éves munkavédelmi oktatás keretében 
kapnak tájékoztatást. (Tűz- és bombariadó terv) 
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Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok 

bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

15. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról 

Az intézmény figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. §-át az alábbiak szerint szabályozza a tájékoztatás 
szabályait: 

A pedagógiai program nyilvánossága 

A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők és a tanulók a pedagógiai programot szabadon 

megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai program: 

- papír alapú példányai közül egy példánya az intézmény könyvtárában közvetlenül elérhető legyen, egy 
példánya a nevelői szobákban elhelyezve, egy példány az iskola titkárságán/az intézményvezetésnél 
található. A szülők részére a szülői értekezletek, valamint a szülői szervezet ülésén alkalmával biztosítja az 
intézmény a pedagógiai/nevelési programba való betekintést. 

- elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján, valamint a tanári szobában elhelyezett 
számítógépre fel van telepítve. 

- A tanulók/gyermekek számára az osztályfőnökök, tanítók, óvodapedagógusok, szaktanárok adnak 
tájékoztatást osztályfőnöki órákon, foglalkozásokon. 

 

A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás 

A tájékoztatást lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi, de legkésőbb a feltett 

kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni 

akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a tanuló, vagy 

a szülő jogát, jogos érdekét sértené.) 

A tájékoztatást írásban kell megadni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. 

 A tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát. 

 

A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai 

A házirend nyilvános. A házirend papír alapú példányainak elhelyezésére, elektronikus úton való elérésére 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pedagógiai/nevelési programra. 

A házirenddel összefüggő tájékoztatás 

Az osztályfőnökök tanév elején ismertetik a házirendet a tanulókkal, szülői értekezleten a szülőkkel. A házirend egy 

példánya beiratkozás (óvodai, iskolai) alkalmával, új tanuló/gyermek érkezésekor a szülők számára átadásra kerül.  

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell azzal, hogy 

meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol, hogyan került 

nyilvánosságra hozásra). 

 

A jelen SZMSZ nyilvánossága 

Az SZMSZ nyilvános dokumentum.  

Az SZMSZ papír alapú példányainak elhelyezésére, elektronikus úton való elérésére ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint a pedagógiai/nevelési programra és a házirendre. 
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A szülők tájékoztatása 

Az intézmény igazgatója írásbeli tájékoztatást ad a szülőknek a megelőző tanév végén azokról a tankönyvekről, a 

tanulmányi segédletekről, a taneszközökről, a ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a 

nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztat az iskolától kölcsönözhető a könyvekről, a taneszközökről, más 

felszerelésekről, arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: a megelőző tanév zárása. A tájékoztatóval 

kapcsolatban kötelezni kell a tanulót arra, hogy a tájékoztatást a tájékoztató lapon meghatározott időpontig a szülő 

aláírásával vigye vissza az intézmény részére. 

A szülő részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje. 

16. Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

43.§ (1) Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői 

szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet alapján 

82. § (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles 
elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. 

(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére 
tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 

(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában 
a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(4) A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át 
kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 

(5) A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, 
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához 
szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más 
felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az iskolaszéket, 
óvodaszéket, kollégiumi széket, vagy ha az nem működik, az iskolai, óvodai, kollégiumi szülői szervezetet, 
közösséget és az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

 

17. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

Fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető az a tanuló, aki a kötelességeit vétkesen és súlyosan 
megszegi. Azokban az esetekben, amikor várhatóan fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, az iskolában fegyelmi 
bizottság működik, amely a nevelőtestület által átruházott jogokat gyakorolja. 
 
A fegyelmi tárgyalás lebonyolítása előtt egyeztető tárgyalást kell tartani. Ennek megszervezésére, lebonyolítására az 
ügy jellegétől függően az igazgató bízza meg a nevelőtestület egy tagját. 
 
A fegyelmi bizottság tagjai: 
- állandó tagok: a bizottság elnöke az igazgató vagy igazgatóhelyettes, a DÖK segítő tanár, osztályfőnök, 

megbízott tanár, a DÖK elnöke vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető (lehet a fentiek közül) 
- nem állandó tagok: az érintett tanuló/k osztályfőnöke, két tanára az igazgató kijelölése szerint.  

A fegyelmi bizottság munkáját az elnök irányításával végzi munkamegosztással. A fegyelmi eljárás részletes 
szabályait külön szabályzat tartalmazza. Lásd: Melléklet 
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18. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. 

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat-együttes. Az elektronikus 

dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint 

az egyéb elektronikus dokumentumokra. 

19. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban 
elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) 
Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
- a tanulói/gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
- az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával 
hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése az igazgató elrendelése alapján válhat 
szükségessé. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozott, 
ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy férhet hozzá. 

Az elektronikus okirat kezelési rendje: elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 
rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított irat. 

Az ilyen iratot aláírással kell ellátni, és elektronikusan kell tárolni. 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje: egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton 
létrehozott dokumentum, amely - nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. 

Az ilyen iratokat: amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,  elektronikusan kell 
tárolni. 

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más elektronikus aláírás 
alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. 

Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden adatvédelmi és 
biztonsági előírást megtartani. 

Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési idő lejártáig, vagy 
levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a 
megőrzéshez szükséges feltételeket. 

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket 
az intézményvezető biztosítja.  Ennek érdekében az elektronikus dokumentum kezelője számára rendelkezésre 
bocsátja a szükséges adathordozókat, az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, 
illetve tűzbiztos lemezszekrényt. 

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell jelölni az adathordozón 
tárolt adatokat. 

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat. Ez az iskolatitkár felelőssége. 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az iratkezelési szabályzat 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben az érintett, 
megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a törölt dokumentum 
vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető. 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően történhet törléssel, az 
adathordozó fizikai megsemmisítésével. 

Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az adatkezelési, és az informatikai szabályzatot 
kell alkalmazni. 

20. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás-minták 

Az intézményben a nevelés alapelve: a gyermekeket/tanítványokat segítse abban, hogy művelt, jellemes 
keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, alkotó magyar állampolgárokká váljanak 

 

Tanügyigazgatás terén az elvárások: 

Az osztályfőnök 
- a naplót minden héten lezárja, ami egyben a számozások, beírások ellenőrzését is jelenti. aláírásával 

igazolja, hogy az adott hétre szóló adminisztráció rendben van, amennyiben az adott oldalon hiányosság 
tapasztalható, nem ír alá, a mulasztást elkövető pedagógusokat a hiánypótlásra felszólítja. 

- a tanulók személyi adatait, a tanulmányokkal kapcsolatos információkat köteles beírni az osztálynaplóba, és 
a változásokat vezetni. 

- a tanuló magatartását, szorgalmát (megjegyzések figyelembe vételével is) havonként értékeli  
- a végzős tanuló (8. évf.) továbbtanulási szándékát  köteles beírni a napló értékelő rész feljegyzési 

rovatába,ha a tanuló értesítést kap a középfokú intézménytől a felvételről, a feljegyzési rovatba az intézmény 
nevét, szakát, szakmát tintával kell átírni 
 

- A pedagógus 
- a tanulói/gyermeki hiányzásokat az előírásoknak megfelelően rendezi, az igazolatlanul hiányzó 

gyermekről/tanulóról információt szerez - családlátogatást végez, felszólítást, feljelentést eszközöl, 
- rendszeresen vezeti, aktualizálja a szükséges nevelőmunkához kapcsolódó dokumentumokat  
- a tanulók munkáját a kialakult gyakorlatnak megfelelően a pedagógiai program szerint értékeli, az 

érdemjegyek mellett szóban, írásban is értékel, - törekszik arra, hogy minden tanulónak havonként legalább 
egy érdemjegye legyen - de 3 érdemjegy nélkül tanuló nem osztályozható-az ellenőrző könyvbe az 
érdemjegyek, dicséretek, elmarasztalások aláírással együtt kerüljenek be, 

- a készségtárgyak kivételével – tanmenetben rögzítettek szerint írásbeli szummatív értékelést is alkalmaz, a 
dolgozatokat két héten belül kijavítja, az érdemjegyet pirossal a naplóba rögzíti, s a dolgozatokat 1 tanéven 
keresztül megőrzi. 

- a munkaközösség-vezető és az igazgató aláírásával elfogadott tanmenet szerint halad a tananyaggal - 
esetleges változásokat a megjegyzés rovatba beírja, 2 héttel történő elmaradás esetén az igazgatónak jelez.  

- a tanítási órák megkezdése előtt, és tanórai szünetekben ügyeletesi munkát köteles ellátni, beosztás szerint, 
a helyettesítő nevelő az ügyeleti munkát is köteles helyettesíteni. 

- a tanítás vagy egyéb iskolai rendezvény megkezdése előtt 15 perccel korábban köteles megjelenni, 
akadályoztatása esetén legkésőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel köteles  jelenteni távolmaradását, 
illetve megjelölni annak  okát. 

 
Amennyiben a pedagógus munkájában hiányosságot tapasztal az igazgatóság, külső jelzéseket kap, szakértőket 
kérhet fel a tantárgy vagy tantárgycsoport, vagy pedagógus munkájának értékelésére.  
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Munkaköri leírás-minták: 

Feladat
ok 

Tanítók 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgyak munkaterv 
szerinti szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  Óravázlatot készít a 
másnapi tanítási órák megtartására. Elkészíti a munkaterv által meghatározott szempontok 
alapján az osztálya rendezvénytervét, megtervezi osztálya programjait. Szükség szerint 
speciális nevelési, egyéni fejlesztési tervet készít. 

Szervezés: Szervezi tantárgya/osztálya tanításával kapcsolatos tanórai (ismeretszerzés, gyakoroltatás, 
ellenőrzés, értékelés) és azon kívüli pedagógiai tevékenységeket (versenyeztetés, 
hátránykompenzáció, ünnepi műsor, stb…), iskolai rendezvényeken templomi szereplés, 
szakkörök, „osztálybulik”, sportfoglalkozások, kirándulások, táborok, színház- és 
múzeumlátogatásokon a közreműködést. Szervezi a hozzá tartozó PR munkát. 

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály adott tantárgyi tudásának fejlődését, tanulmányi munkáját, a 
tanulók tevékenységét, figyelembe véve a közoktatási törvény, a NAT, a PP, előírásait, 
követelményeit. Tervszerűen irányítja az osztálya közösségi életét, a tanulók 
személyiségfejlődését, összehangolja az iskolai, egyházi, és iskolán kívüli nevelési tényezőket, 
pedagógiai törekvéseket. Biztosítja az osztály bekapcsolódását az iskola és az egyház nevelési 
rendszerébe. 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a tantárgyi tanórákat. Felkészíti tanítványait a 
helyi és országos mérésekre. Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról 
tájékoztatja az iskolavezetést és a szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában, a munkaterv szerinti 
felelősi rendszerben aktívan részt vesz. Szükség esetén helyettesítést lát el. Rendszeresen 
ellenőrzi az általa tartott tanórák termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi előírások betartását. 
Szükség esetén orvost hív, betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Munkájáról 
rendszeren beszámol a munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek Vezeti a tantárgyával / 
osztályával összefüggő tanügyi dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. Használja az 
aktuális projektek fenntarthatósági szakaszában az indikátoroknak megfelelő módszertani 
eszközöket. Vezeti a szükséges munkaügyi nyilvántartást. Szünetekben meghatározott rend 
szerint ügyeletet lát el.  Elkíséri az osztályát a templomi szereplésekre, ünnepekre. 
Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülői házzal: fogadó óra, szülői értekezlet, egyéni 
elbeszélgetés. 
Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni nyomon követés dokumentumait, az osztálynaplót, a 
bizonyítványt, a törzslapot, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja az ezzel kapcsolatos 
teendőket (felszólítás, feljelentés), szükség szerint felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti 
Szolgálattal. Figyelemmel kíséri az ellenőrző bejegyzéseit. Tartja a kapcsolatot a fejlesztő 
pedagógusokkal.  Elkíséri az osztályt kirándulásra, igény és lehetőség szerint színház-, és 
múzeumlátogatásra. Megtartja az „osztálybulikat”, sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős 
foglalkozásokat.  Rendszeresen ellenőrzi, értékeli a tanulók szorgalmát, magatartását, 
közösségi és tanulmányi munkáját, arról tájékoztatja az iskolavezetést és a szülőket. 
Negyedévente személyesen értékeli a szülőnek a tanuló fejlődését. Figyelemmel kíséri a tanulók 
iskolai és iskolán kívüli életét, egészségi állapotukat, rendszeres szabadidős tevékenységét, 
családi körülményeit és azok változásait. 
Figyelemmel kíséri és elemzi tanulóinak személyiségének fejlődését, változásait. Tartja a 
kapcsolatot az osztályban tanító nevelőkkel, velük rendszeresen konzultál.  

 

Feladatai: Szaktanárok 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgy 
munkaterv szerinti szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  
Óravázlatot készít a másnapi tanítási órák megtartására. Szükség esetén egyéni 
fejlesztési tervet készít. 

Szervezés: Szervezi tantárgya tanításával kapcsolatos tanórai (ismeretszerzés, gyakoroltatás, 
ellenőrzés, értékelés) és azon kívüli pedagógiai tevékenységeket (versenyeztetés, 
hátránykompenzáció, ünnepi műsor, stb…), iskolai rendezvényeken templomi szereplés, 
szakkörök, „osztálybulik”, sportfoglalkozások, DÖK, utazások, kirándulások, táborok, 
színház- és múzeumlátogatásokon a  közreműködést.  

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály adott tantárgyi tudásának fejlődését, tanulmányi 
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munkáját, a tanulók tevékenységét, figyelembe véve a közoktatási törvény, a köznevelési 
törvény, a NAT, a PP előírásait, követelményeit. 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a tantárgyi tanórákat. Felkészíti 
tanítványait a helyi és országos mérésekre. 
Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról tájékoztatja az 
iskolavezetést, osztályfőnököket, és a szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában aktívan részt 
vesz. 
Szükség esetén helyettesítést lát el. 
Rendszeresen ellenőrzi az általa tartott tanórák termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi 
előírások betartását. 
Szükség esetén orvost hív, betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
Munkájáról rendszeren beszámol a munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek 
Vezeti a tantárgyával összefüggő tanügyi dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. 
Vezeti a szükséges munkaügyi nyilvántartást. Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni 
nyomon követés dokumentumait, az osztálynaplót, regisztrálja a hiányzásokat, és 
adminisztrálja az ezzel kapcsolatos teendőket. Figyelemmel kíséri az ellenőrző 
bejegyzéseit. Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal 
Szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lát el. 
Használja az aktuális projektek fenntarthatósági szakaszában az indikátoroknak megfelelő 
módszertani eszközöket. 

 

 

Feladatai: Osztályfőnökök 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgy 
munkaterv szerinti szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  
Óravázlatot készít a másnapi tanítási órák megtartására. Szükség esetén egyéni 
fejlesztési tervet készít. 
Az osztályfőnök elkészíti a munkaterv által meghatározott szempontok, a rendezvényterv, 
az osztály neveltségi és szociometriai helyzete szerinti tanmenetet az adott osztályra. 
Óravázlatot készít minden osztályfőnöki órára, és egyéb szervezett foglalkozásra, 
kirándulásokra. Szükség szerint speciális nevelési, egyéni fejlesztési tervet készít. Tervezi 
az osztálya és a tanulók pedagógiai mérését, a mérések elemzését és visszacsatolását. 

Szervezés: Szervezi az osztály nevelésével kapcsolatos tanórai és azon kívüli pedagógiai 
tevékenységeket (versenyeztetés, hátránykompenzáció, ünnepi műsor, , stb…), iskolai 
rendezvényeken templomi szereplés, szakkörök, osztályrendezvények, 
sportfoglalkozások, DÖK, utazások, kirándulások, táborok, színház- és 
múzeumlátogatásokon a  közreműködést.  

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály tudásának fejlődését, tanulmányi munkáját, a tanulók 
tevékenységét, személyiségfejlődését, figyelembe véve a közoktatási, köznevelési 
törvény, a NAT, a PP, előírásait, követelményeit. 
Tervszerűen irányítja az osztálya közösségi életét, a tanuló személyiségfejlődését, 
összehangolja az iskolai, egyházi, és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai 
törekvéseket. Biztosítja az osztály bekapcsolódását az iskola és az egyház nevelési 
rendszerébe 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a osztályfőnöki és fejlesztő órákat. 
Felkészíti tanítványait a helyi és országos mérésekre. 
Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról tájékoztatja az 
iskolavezetést és a szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában, a munkaterv 
szerinti felelősi rendszerben meghatározottak szerint aktívan részt vesz. 
 Rendszeresen ellenőrzi osztálya termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi előírások 
betartását. 
Szükség esetén orvost hív, betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, 
elsősegélyt nyújt. 
Munkájáról rendszeren beszámol a munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek. 
Vezeti az osztályával összefüggő tanügyi dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. 
Vezeti a szükséges munkaügyi nyilvántartást. 
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Szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lát el. 
Megtartja az osztályfőnöki órákat. Elkíséri az osztályát a templomi szereplésekre, 
ünnepekre. 
Családot látogat szükség szerint.  
Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülői házzal: fogadó óra, szülői értekezlet, egyéni 
elbeszélgetés. 
Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni nyomon követés dokumentumait, az 
osztálynaplót, a bizonyítványt, a törzslapot, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja 
az ezzel kapcsolatos teendőket (felszólítás, feljelentés), szükség szerint felveszi a 
kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. Figyelemmel kíséri az ellenőrző bejegyzéseit. 
Tervezi együttműködve a családdal és a tanulóval együtt a továbbtanulást, és 
adminisztrálja a továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat. 
Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal.  
Elkíséri az osztályt kirándulásra, igény és lehetőség szerint színház-, és 
múzeumlátogatásra. Megtartja az „osztálybulikat”, sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős 
foglalkozásokat.Figyelemmel kíséri, szervezi a DÖK-ben végzett munkát. 
 Rendszeresen ellenőrzi, értékeli a tanulók szorgalmát, magatartását, közösségi és 
tanulmányi munkáját, arról tájékoztatja az iskolavezetést és a szülőket. Negyedévente 
személyesen értékeli a szülőnek a tanuló fejlődését.Figyelemmel kíséri a tanulók iskolai és 
iskolán kívüli életét, egészségi állapotukat, rendszeres szabadidős tevékenységét, családi 
körülményeit és azok változásait. 
Figyelemmel kíséri és elemzi tanulóinak személyiségének fejlődését, változásait. 
Tartja a kapcsolatot az osztályban tanító nevelőkkel, velük rendszeresen konzultál. 
Használja az aktuális projektek fenntarthatósági szakaszában az indikátoroknak megfelelő 
módszertani eszközöket. 

21. Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény 

működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített 

szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni 

A tankönyvellátás rendje a tankönyvpiac rendjéről szóló rendelet és a házirendben leírtak szerint történik. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az ezzel megbízott vezető a felelős. A tankönyvjegyzékből a tanterv 
alapján a szülői szervezet véleményének figyelembe vételével a szakmai munkaközösségek javasolják a 
megrendelésre kerülő tankönyveket. 
A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket a kiadott űrlapon jelentik be. Ezzel egyidejűleg bemutatják a 
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumokat a gazdasági vezetőnek. 
A felmérésről az iskola igazgatója tájékoztatja a tantestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot és kikéri 
véleményüket tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 
A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, melyről az iskola igazgatója a szülőket értesíti. 
Az igazgató minden tanévben a jogszabályban meghatározott időpontig köteles a szülők és a diákok tudomására 
hozni a következő tanévre megrendelt tankönyvek listáját.  

Az iskolától kölcsönzött tankönyvek elvesztése vagy megrongálása esetén ugyanazok a kártérítési szabályok 
vonatkoznak, mint a könyvtári állományban lévő egyéb könyvekre. 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei  

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés meghatározott időre adható a dolgozónak többletfeladatok 
elvégzéséért. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének működtetése alapján az igazgató dönt a 
juttatásról. 

A tanuló által előállított dolgok értékesítése, hasznosítása során a tanulót megillető díjazás 
 
Jelen szabályzathoz nem kerül csatolásra a vonatkozó melléklet, mivel ilyen jellegű vagyonátruházás az intézmény 
vonatkozásában nem fordul elő. A tanulók/gyermekek által a tanórán/foglalkozáson, szakkörön előállított nagyobb 
dolgokról a házirend rendelkezik. 
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A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök 
 
Az intézmény jelentős informatikai struktúrával rendelkezik, melynek megóvása minden használó kötelessége. Az 
informatikai módszertani kultúra fejlesztése az intézményben kiemelt jelentőségű.  
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra: 

- számítógép, nyomtató a nevelői szobákban, több pedagógus által közös használattal, 
- tanári lap-topok személyre szólóan kiadva, 
- elektronikus adathordozók, név szerint személyre szólóan kiadva, 
- a tantermekben felszerelt interaktív táblák, 
- rögzített és hordozható projektorok, 
- tanulói lap-topok, 
- internet elérhetőség. 

 

Az intézmény innovációs eljárási rendje 

A szakmai munka és a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése, az intézmény innovációja adatokra, tényekre 
támaszkodó elemzést követően valósul meg. A kulcsfontosságú adatokat az önértékelési rendszerben leírtak szerint 
szisztematikusan gyűjti az intézmény. Teljes körű önértékelést négyévente végez. Ezen kívül évente elemzi az 
országos kompetencia mérés intézményi eredményeit, azokat felhasználva tervezi meg szakmai fejlesztéseit 
különös tekintettel az alapkészségek, a probléma-megoldó gondolkodás, a kreativitás és a tanulói együttműködés 
fejlesztésére. 

A pedagógusok/óvodapedagógusok teljesítményértékelését tanév végén a kidolgozott eljárásrendnek megfelelően 
szervezi és végzi az intézményvezetés. 

Az intézményi innovációkról, a legfontosabb tudnivalókról a honlapon keresztül tájékozódhatnak a partnerek. 

Az intézmény használatában lévő vagyona és a felette való rendelkezési jog.  
 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

- Igazgató, 
- Igazgatóhelyettesek,  
- vezető óvónő, 
- gazdasági vezető, 
- iskolatitkár, 
- pénztáros, 
- az iskolavezetőség külön engedélye alapján, a tanítók, az osztályfőnökök. 

A bélyegző kiadmányozási joggal rendelkező vezető aláírásával használható. 

A gazdasági szervezet felépítése és működése 

Az iskola önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény. A számvitelről szóló többször módosított 
hatályos jogszabály alapján készíti el a számlarendjét, határozza meg előirányzatait, és készíti el féléves, illetve éves 
beszámolóit. A jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

A gazdasági vezető munkáját az igazgatótól kapott munkaköri leírás alapján teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel 
végzi. A gazdasági ügyintéző/k munkaköri leírását a gazdasági vezető készíti el, akik szintén teljes anyagi és 
erkölcsi felelősséggel dolgoznak a megjelölt területeken. A gazdasági ügyintézők végzik a könyvelési tevékenységet, 
a térítési díjak beszedését, a pénztárosi munkát, valamint a számlákkal kapcsolatos ügyintézést.  

Az intézmény dolgozóit a jogszabályok által meghatározott munkakörökben, a szükséges létszámban az igazgató 
alkalmazza. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Közvetlen napi munkájukat a gazdaságvezető irányítja. 
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22. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli egyéni, vagy csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a 

tanulók fejlődését szolgálja. 

Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások: sportköri foglalkozás, napközis, foglalkozás, szakkörök, 
további egyéb foglalkozások. A szakköröknek kiemelt jelentősége van, mivel a tanulók igényeinek, érdeklődési 
körének megfelelően szerveződnek, a vezetőket az iskola igazgatója bízza meg, a foglalkozások meghatározott 
rendben, tematika szerint történnek, a foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

További egyéb foglalkozásokhoz tartoznak: a tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák 
közötti versenyek, bajnokságok, diáknap; az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 
nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a projektnap, környezeti nevelés, a kulturális, 
illetőleg sportrendezvény. 

Az intézményben szervezhető, igény szerinti foglalkozások/programok 

- Szakkörök, tehetséggondozás, képességfejlesztés, versenyekre vagy felvételire történő felkészítés, 
- felzárkóztató foglalkozások, 
- 1-4.évfolyam részére napközi, az igénylő tanulók számára menza, 
- délutáni tömegsport,  
- tanulási gyengeség esetén szakszolgálati fejlesztés SNI, BTMN tanulók fejlesztése 
- a diákönkormányzat megbeszélései és rendezvényei, 
- házi tanulmányi és sportversenyek, 
- osztály klubdélutánok és egyéb osztályrendezvények (osztályfőnöki tanmenetben tervezve) 
- projektnapok (az éves munkaterv alapján), 
- családi nap (az éves munkatervben rögzítve), 
- a tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére könyvtár működik, 
- egyéb alkalmankénti rendezvények illetve programok, 
- tanfolyamok/továbbképzések, amit az EGYMI szakmai szolgáltatása szervez. 

A foglalkozások időpontját és helyét az órarend elkészülte után, a szaktanár egyezteti a tanulókkal, és i az órarend 
készítőjével. A foglalkozásokra való jelentkezést és az azon való részvételt az iskola házirendje szabályozza. 

Intézményen kívüli programok szervezése: 

- az iskola tanárai az igazgató előzetes engedélyével és a szülőkkel egyeztetve a tanulók számára túrákat, 
kirándulásokat, táborokat szervezhetnek, 

- kirándulás szervezése az egész intézmény számára az éves munkatervben meghatározott helyre és időben. 
23. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, 

a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek(helyiségek, berendezések használata, költségvetési 

támogatás biztosítása 

Az osztályközösség az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók közössége, az intézmény 
diákönkormányzatának legkisebb egysége. A diákok az osztályfőnöki órákon beszélik meg az őket érintő ügyeket. 
Javaslataikat az osztályfőnök és a diákönkormányzat - képviselő útján juttathatják el az iskolavezetőséghez. Az 
iskola diákönkormányzata a tanulóközösség által elfogadott és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és 
működési szabályzat alapján tevékenykedik. A Diákönkormányzat heti rendszerességgel tartja gyűléseit, ahol 
megbeszélik a következő hetek/hónapok legfontosabb diákprogramjait.   

Az intézmény minden tanévben diákközgyűlést tart, amely alkalmat ad az iskola vezetősége, nevelőtestülete és a 
diákok közötti párbeszédre. A diákok választott képviselőik útján kérdéseket, véleményt és javaslatot nyújthatnak be 
az iskola igazgatójának. 

 A DÖK és az iskolavezetés kapcsolatát a diákönkormányzatot segítő tanár koordinálja, a tanulók többségét érintő 
programok, fegyelmi ügyek, diák-érdekvédelem, önkormányzatiság témakörökben. Az iskola igazgatója részt vesz a 
diákközgyűléseken. Lehetőségei szerint biztosítja a diákvezetők éves felkészítését. 

A DÖK felépítését és működési rendjét a DÖK alapszabályzata tartalmazza, melyet a nevelőtestület hagy jóvá. 
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Döntési jog: 
- a saját működési rendjéről és munkaprogramjáról, annak módosításáról,  
- egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a tantestület egyetértő véleményének kikérése után, 
- saját eszközei/ felhasználásról, 
- tájékoztatási rendszere létrehozásáról, működtetéséről. 

Véleményezési, javaslattevő jog: 
- az intézményi szervezeti és működési szabályzat tanulókat érint kérdéseiről, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elfogadásakor, 
- és az éves iskolai munkaprogram összeállításában, 
- iskolai rendezvények, versenyek, pályázatok szervezése tekintetében,  
- vezetői megbízások előtt, tanulói kedvezmények elbírálása során, 
- az iskolai sportkör és egyéb foglalkozások formáiról, 
- az intézmény eszközeinek felhasználásával összefüggésben, iskolai alapítványok eszközeinek 

felhasználásánál, minden olyan kérdésben (pl. erdei iskola, táborozás, tanórán kívüli tevékenységek, 
sportkörök), amely az iskola működését, vagy a tanulók nagyobb csoportját érinti,  

- az intézmény tantermeinek és sportlétesítményeinek igénybevétele esetén. 

A DÖK képviselőjét a tanulókkal kapcsolatos tárgyalásokra/értekezletekre meg kell hívni, számára 15 nappal 
korábban az tárgyalandó anyagot meg kell küldeni. 

24. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Az intézményben különféle sportágaknak megfelelően szervezett iskolai sportkörök, tömegsport foglalkozások 
működnek. A tanév kezdetén az intézményvezetője határozatot hoz arról, hogy milyen sportkörök indulnak az 
intézményben. A tömegsport foglalkozásokat az intézmény testnevelő tanári felügyelettel az órarendben megjelölt 
időpontban a sportudvaron biztosítja. 

Az iskolai sportkörök egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzik munkájukat, mely az éves munkaterv 
része. Az iskolai sportkörök tevékenységéért az intézmény nevelési igazgató helyettese a felelős, irányításával 
működnek a sportkörök. Rendszeresen beszámol a vezetői értekezletek alkalmával a sportköri tevékenységekről, az 
eredményekről, rendszeresen ellenőrzi (negyedévente) a sportköri program végrehajtását, a nevelő-testületi 
értekezleten értékeli a sportkörök és a tömegsport tevékenység éves munkáját és eredményeit 

25. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az iskola igazgatója köteles a tanulók biztonságáról gondoskodni, számukra megfelelő személyi és tárgyi 
környezetet biztosítani. Tanítási idő alatt gondoskodik a tanulók utcai kíséretéről. Megszervezteti és ellenőrzi a 
tanulók balesetvédelmi oktatását. Óraközi szünetekben működteti az ügyeleti rendet, felügyeletet biztosít a tanulók 
számára. Rendszeresen ellenőrizteti az udvari eszközök, tantermi berendezések állapotát, szükség esetén javítatja 
azokat.  

A tantermek, folyosók, járdák csúszásmentesítése érdekében célszerű eljárásokat alkalmaztat a takarító 
személyzettel, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat. Tájékoztatja az intézmény dolgozóit a balesetekkel 
összefüggő tudnivalókról.  

Elsősegélynyújtásra alkalmas személyt bíz meg a feladattal, amelyet az éves munkaterv rögzít.  

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 
annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.  

Minden érdekeltnek ismernie kell, és be kell tartania munkabiztonsági szabályzatot, és a tűzvédelmi utasítást, a 
tűzriadó terv rendelkezéseit.  

A testnevelés, fizika, kémia, technika, számítástechnika, biológia, természetismeret tantárgyak keretében a 
szaktanár balesetvédelmi oktatást tart.  
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Az osztályfőnöki órán (évente 2 alkalommal) balesetvédelmi oktatást kell tartani, melyet az osztálynaplóban rögzíteni 
kell. A tanár köteles az oktatást követően visszakérdezéssel meggyőződni az előírások elsajátításáról. 

Az ügyeletes tanárnak kötelessége a rendet megtartani és a baleset megelőzési szabályokat betartatni. 

A balesetvédelmi előírásokat különös tekintettel alkalmazni kell az egyéb/ tanórán kívüli tevékenységek során. 

Az iskola dolgozóinak (pedagógusok, alkalmazottak) feladata tanulóbalesetek esetén: 

- elsősegélyben részesíti a diákot, 
- a baleset súlyosságától függően értesíti az iskolaorvost vagy mentőt hív, 
- azonnal jelenti a balesetet vagy tanulói rosszullétet az intézmény igazgatójának vagy helyettesének, 
- az igazgatója vagy az igazgatóhelyettes köteles a diák szüleit értesíteni, súlyos balesetet azonnal jelenteni 

kell a fenntartónak is, 
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, 

kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a tanulók ne férhessenek hozzá; 
- javaslatot tegyenek az iskola épületének és az osztálytermeinek és közösségi helyiségeinek még 

biztonságosabbá tételére, 
- Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott óvatossággal 

járjanak el, ügyelve a tanulók biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig 
zárják stb. 

A tanulóbalesetet nyilván kell tartani, a három napon túl gyógyuló sérülésről baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv egy példányát be kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a tanulónak, egy példányt pedig 
az intézménynek meg kell őriznie. 

A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével hozhat be 
a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
 
A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladatai: megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a 
tanulók/gyermekek felügyelete, védelme, kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja. 

 
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó 
tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, 
tárgyi és szervezési okokat; a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető 
rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon); a jegyzőkönyvet továbbítani kell,  a jegyzőkönyv egy 
példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek. 
 
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal 
jelentésre kerüljön, gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
bevonásával történő kivizsgálásáról. 
 
/Súlyos az a tanulóbaleset, amely a gyermek/ tanuló a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől 
számított 90 napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette), 
valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, számára az orvosi 
vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását, súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két 
vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  tekintetében a beszélőképesség 
elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy agyi károsodását okozza./ 
 
Az intézmény igazgatója lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában; intézkedik 
minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne 
történhessen meg.  
 
A pedagógusok feladata: 

- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 
- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető utasítására közreműködik a 

három napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetek haladéktalan kivizsgálásában, 
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- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, 
- súlyos balesetekkel kapcsolatban: a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető 

távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, közreműködik 
a baleset kivizsgálásában,  

- intézkedési javaslat kidolgozása minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 
megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása. 

 
Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbaleseteket 
követő feladatokban. 
 
Mivel a tanulók idejük nagy részét az iskolában töltik ezért különösen fontos, hogy a tantermi világítás, a 

táblavilágítás, a székek minősége, a padok magassága stb. megfelelő legyen. Ennek érdekében  

- - minden évben a gyermek magasságához igazodva alsó tagozaton váltjuk a padokat/ a tantermeket 
-  - minden tanteremben táblavilágítást szereltettünk fel  
- - az ebédlőben minden évben új terítőket vásároltunk  
- - télen váltócipő kötelező  
- - a mellékhelyiségeket felújítottuk 
- - az udvari játékokat biztonsági okokból ellenőriztettük, felújítottuk (2012-ben)  
-  - folyamatosan hívunk mentálhigiénés előadókat 
-  - minden évben egészségnapot rendezünk 
-  - a kertbe minden évben növényeket ültetünk  
- - télen jegesedés esetén csúszásmentesítést végzünk 

 
 
 

26. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

A könyvtár-használat szabályai: 

A hasznos időtöltés színhelye lehet az iskolai könyvtár, mind a diákok mind a pedagógusok részére. A csak helyben 
használható dokumentumok (kézikönyvek) kivételével a könyvtár állománya kölcsönözhető. A könyvtár 
szolgáltatásait csak beiratkozott olvasó veheti igénybe. A beiratkozás feltétele, hogy az olvasó az iskola dolgozója 
vagy tanulója legyen. A beiratkozás egyénileg történik. A tasakos kölcsönzési rendszernek megfelelően a 
legfontosabb adatokat (név, osztály) a tasak borítóján kell feltüntetni. Mivel az iskolai könyvtár zárt könyvtár, ezért a 
többi személyes adat feltüntetése helyett minden esetben az osztálynapló adatait tekintjük háttérnek. A pedagógusok 
névre szóló kártyával kölcsönözhetnek. 

- A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvek és folyóiratok. 
- A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 
- Kölcsönzéskor az olvasó a könyv átvételét aláírásával igazolja. Diákok általában egyszerre csak egy - 

indokolt esetben több - könyvet két hétre kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő szükség szerint újabb két hétre 
meghosszabbítható. Tanárok a tanításhoz szükséges könyveket hosszabb időre is kikölcsönözhetik. A 
kölcsönzésben levő műveket az olvasók előjegyezhetik.  

- A könyvtárból kikölcsönzött dokumentumot az olvasó köteles, a kiszabott határidőre, sértetlenül visszavinni. 
- A dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén, az olvasó köteles a forgalmi értéken azt megtéríteni. 

Rossz szándék feltételezése és bebizonyítása esetén, a dokumentum egészének másolási díját köteles 
kifizetni. A jogszabály nagy értékű eltulajdonítás esetén lehetővé teszi a közjegyzői végrehajtást. 

27.  Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló 

szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos! (Ide értve az 

iskola/óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az iskola/óvoda parkolóját is.) 
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A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

28.  Ha iskolaszék, óvodaszék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai szülői szervezet, 

közösség véleményét kell beszerezni 

 

 

 

III. A MŰKÖDÉS RENDJE AZ ÓVODÁBAN 

 

1. A vezetők óvodában való benntartózkodásának rendje, a helyettesítés rendje 
- Az óvodavezető heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 24 óra. 
- Az óvodavezető feladatait akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes látja el. 
- Az óvodavezető tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét, amelynek idejére a 

helyettesítőt az igazgató bízza meg. 
- Az óvodavezető és óvodavezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a legmagasabb szolgálati idővel 

rendelkező óvodapedagógus látja el a feladatot. 
- Intézkedési jogköre az óvoda működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
- Az óvoda dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, melyből az óvodapedagógusok heti 32 órát köteles 

gyermekcsoportban eltölteni, valamint heti négy (elrendelhető) órában köteles az intézményben felkészülni a 
következő napi feladatokra és ellátni az adminisztrációs feladatokat. 

- Az ettől eltérő kedvezményeket az egyéni munkaköri leírás tartalmazza. 
 
2. Az óvodai pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 
Az óvoda belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az óvodavezető a felelős. 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az óvodában folyó szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési 
feladatokat. 
A szakmai ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi éves munkaterv 
melléklete. 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének alkalmazott módszerei: 

- látogatás, 
- vizsgálat, 
- helyszíni ellenőrzés, 
- beszámoltatás szóban és írásban, 
- dokumentumok ellenőrzése, 
- adatok bekérése, 
- munkaértekezlet, konzultáció. 

 
A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 

- Az óvodavezető az éves ellenőrzési ütemterve alapján végzi munkáját, ellenőrzi és értékeli az 
óvodapedagógusok és dajkák munkáját, a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan 
működése érdekében. 

- Az ellenőrzési terv tartalmazza: 
- az ellenőrzési területeket, 
- az ellenőrzés formáját, módszerét, 
- az ellenőrzés főbb szempontjait, 
- az ellenőrzött időszak meghatározását, 
- az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 
- az ellenőrzés időpontját, 
- Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
- A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 

mérése. 
- A nevelési év során valamennyi dolgozó munkája értékelésre kerül. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
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Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 
- az óvodavezető 
- a szakmai munkaközösség 
- a szülői szervezet. 
- Az ellenőrzés kiterjed: 
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, 
- minőségére 
- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 
Az ellenőrzés fajtái 

- Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint. 
- Spontán, alkalomszerű, a problémák feltárása, megoldása érdekében, valamint a napi felkészültség 

felmérése miatt. 
Az ellenőrzés tapasztalatait mindenkor értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell. 
 
Az óvodák belső ellenőrzésre jogosultak 

igazgató (minden tevékenységet jogosult ellenőrizni) 
óvodavezető (az óvodában  minden tevékenységet jogosult ellenőrizni) 

munkaközösség vezető(k) (az adott évben kiemelt nevelési feladatok teljesítését ellenőrizheti(k) az óvodavezető 
felkérésére 
 
Visszacsatolás az ellenőrzésre 

- azonnali megbeszélés az ellenőrzött személlyel, 
- munkamegbeszélések keretén belül, 
- munkaközösségi foglalkozásokon, 
- nevelési évet értékelő nevelőtestületi értekezleteken. 

 
Az ellenőrzés szempontjai: 

- a törvényesség betartása 
- a pedagógiai program teljesítése 
- az intézmény működését meghatározó szabályzatok betartása 
- a dolgozó munkaköri leírásának teljesítése 
- pedagógiai eredményesség 
- szakmai, módszertani kultúra. 

Mindenkori szempont a gyermek fejlettségi-, neveltségi, viselkedési szintjének, szokás-, szabályrendszerének, 
társakhoz való viszonyának, játék tevékenységének megfigyelése, illetve az évente elfogadott szempontok alapján. 
 
Az ellenőrzés követelményei 

- Az óvodapedagógusok személyiségének, egyéniségének, egyéni adottságainak megfigyelése. 
- (Az ellenőrzött személy véleményét – önreflexióját meg kell hallgatni, az eredményesség számonkérése 

érdekében) 
- Az ellenőrzést mindenkor értékelésnek kell követnie, amelynek segítenie kell a fejlesztést, az elemzés után 

konkrét feladatokat kell meghatározni, határidővel. 
- Az ellenőrzésnek mindenkor reális helyzetet figyelembe vevőnek, elfogulatlannak kell lennie. 
- Az ellenőrzési szempontokat minden nevelési év elején kell ismertetni. 
- Az ellenőrzés eredményeiről, az ellenőrzésre jogosult(ak), óvodavezetőnek, írásban kötelesek beszámolni. 
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3. Belépés és benntartózkodás azok részéről, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 
 
 
 
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a következők szerint 
történhet 
A gyermeket kísérő szülő kivételével az óvodában, a jogviszonyban nem álló személyeket a dajka az 

óvodavezetőnek (akadályoztatása esetén a helyettesnek) jelenti be. 

- A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt 
egyeztetés szerint történik. 

- A tagóvodába érkező személyt az őt fogadó alkalmazott az óvodavezető irodájába kíséri, ahol a belépni 
kívánó személy a szükséges engedélyt intézheti. Ilyen esetben a személy felett folyamatos felügyeletet kell 
gyakorolni. 

- Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását külsős személyek (kivéve a szülők) részére az 
óvodavezető – az intézményvezetővel történt, előzetes egyeztetés után – engedélyezi. 

 
 
 
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére 
jogosult személy arra az időtartamra, amely 

- a gyermek érkezésekor a gyermek átöltöztetéséhez és az óvodapedagógusnak felügyeletre átadásához, 
valamint a kísérő távozásához szükséges, 

- a gyermek távozásakor a gyermek óvodapedagógustól való átvételéhez, átöltöztetéséhez, valamint 
távozáshoz szükséges. 

 
 
 
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az óvoda nyitvatartási rendjében 
meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

- valamint minden más személy. 
- A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint, 

egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 
 
 
 
Nem kell a benntartózkodásra engedélyt kérni 

- a szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra való érkezésekor; 
- a meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 
 
Az óvodai bejárati ajtót vagy kaput a Házirendben közzétett módon és időpontban zárva tartjuk, a gyermekek 
biztonsága és a vagyonvédelem miatt. 
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4. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti 
feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti 
kapcsolattartás rendje 

 
Általános szabályok: A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: folyamatosság, 
rendszeresség, hiteles információáramlás biztosítása. 

A kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, írásos tájékoztatás (hetiterv 
készítése, hirdetők használata, stb…) értekezletek (önálló óvodai nevelőtestületi, munkamegbeszélések,  
munkaközösségi, munkatársi, mentori, szülői, stb…) 

A szervezeti egységek kapcsolattartása: 

Napi kapcsolat: Az intézményen belül folyamatos, napi kapcsolat biztosított az iskola és óvoda között. 
Az óvodavezető köteles minden fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. 
 
Heti kapcsolat: A heti rendszerességgel, a péntekre elkészülő hetitervben minden fontos intézményi program 
megjelenik. A hetitervbe kerülő programokat az óvodavezető a pedagógiai igazgatóhelyettesnek adja le,  csütörtök 
délig. Ezt a tervet az  - egész intézményre vonatkozóan -  az óvoda megkapja pénteken reggel. 

Hétfőnként vezetői értekezletek biztosítják a szervezeti egységek közötti információáramlást. 

Havi/munkatervben rögzített kapcsolattartás: A tanév aktuális feladatai szerint általában havi rendszerességgel van 
összevont tantestületi értekezlet. A munkaközösségek és egyéb szakmai teamek a munkatervükben 
meghatározottak szerint cserélik ki a szükséges információkat. 

Az óvodai nevelőtestület megfelelő időben szerez tudomást a félévi, év végi értekezlet időpontjáról, amelyre minden 
óvodapedagógusnak felkészülten kell érkeznie. 

Az értekezletekről jelenléti ív és a témának megfelelően jegyzőkönyv vagy írásos feljegyzés készül. A nevelőtestületi 
értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
Az igazgatótanács: határozathozó szervezet. Saját alapszabályozásban meghatározott kérdésekben dönt, 
egyébként szakmai kérdésekben tanácsadó is. 

- működése: az igazgató tanács üléseit (évi minimum két alkalom) a fenntartó éves munkaterve tartalmazza. 
Témái a tanév szakmai feladatai, valamint aktuális kérdések, amelyeket a fenntartó határoz meg. (a 
költségvetés elkészítése, költségvetési beszámoló, nagyobb horderejű szakmai kérdések, beszámolások) 

- tagjai: az igazgató, az egyik igazgató helyettes, a gazdaságvezető, a fenntartó képviseletében a lelkész 
elnök és további 5 fő. 

 
Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a fenntartó Törökszentmiklósi Egyházközség nevez ki. Az intézmény 
vezetője képviseli az intézményt. (Feladatai az iskolai részben olvashatók.) 
Az intézményben helyettesi feladatokat látnak el az igazgatóhelyettesek. 

 
 

Az óvodavezető (igazgatóhelyettes) feladatai 
- Teljes felelősséggel irányítja, szervezi és segíti az óvodában folyó szakmai munkát. 
- Folyamatosan követi az óvodával kapcsolatos jogszabályi változásokat, gondoskodik az óvoda 

házirendjének és szervezeti működési szabályzatának betartatásáról. 
- Felelősséggel tartozik a gyermekek után igényelt normatívának megfelelő létszámot biztosítani. 
- Tervek, elemzések, értékelések készítéséhez összeállítja az óvodára vonatkozó adatokat, összegzéseket. 
- Javaslatot tesz az óvoda feladat és időtervére, részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol tájékoztatást ad az 

óvoda működéséről, az ott folyó szakmai munkáról. 
- Előkészíti a megbízatások, helyettesítések és egyéb feladatok elosztását, a szabadságok ütemezését, 

valamint elkészíti az óvodapedagógusok munkarendjét, majd azt az intézmény igazgatójával egyezteti. 
- A nevelőmunka tervezésében és szervezésében érvényt szerez a közösség és a vezetés megfelelő szintű 

részvételének. 
- Ellenőrzi, segíti, értékeli az óvodában folyó pedagógiai munkát. 
- Kezdeményezi a pályázatokban való részvételt, források keresését. 
- Az óvodai nevelőközösség jogköreinek érvényesítésével, az igazgatóval egyeztetve koordinálja az óvoda 

kapcsolatait (család, iskola, egyház stb.). 
- Egyezteti az óvodai technikai jellegű feladatokat, a munkálatok ésszerű megszervezését. 
- Teljes anyagi felelősséggel elkészíti a hó végi jelentéseket. 
- Feladatai teljesítése során érvényesíti az intézményi Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatban a 
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munkakörére előírtakat. 
- Javaslatot tesz az óvodai tárgyi eszközök állományának fejlesztésére, a dolgozók erkölcsi-anyagi 

elismerésére. 
 
 
Az óvodapedagógusok feladatai 

Az óvodapedagógusok munkájukat a köznevelési törvény és a református közoktatási törvény, a pedagógiai 
program, és az évenként megújított munkaköri leírásaikba foglaltak alapján végzik. Élnek a pedagógiai szabadság 
lehetőségeivel, de ezt alárendelik a gyermekek érdekeinek és a munkaközösségi vagy nevelőtestületi döntéseknek. 

A pedagógiai programban, az éves munkatervben, a szervezeti és működési szabályzatban és házirendben 
rögzítettek, továbbá a nevelőtestületi döntések a nevelőtestület minden tagjára nézve kötelező érvényűek. 

Az óvoda pedagógiai programjának/szakmai céljainak megvalósítása az óvodapedagógusok feladata. 
Közreműködnek a hitéleti nevelésben. 
 

- Az óvodapedagógusok a keresztyén értékrend, a református szellemiség, elfogadásával végzik 
nevelőmunkájukat. Segítik a hitoktatók csoportban folytatott munkáját. Elkötelezettségükkel példát mutatnak 
a gyermekeknek, szülőknek. 

- Részt vesznek az ünnepi Istentiszteleteken, valamint havi egy alkalommal a vasárnapi Istentiszteleteken. 
Tagjai a Törökszentmiklósi Református Egyházközségnek. 

- Az óvodás korú gyermeket, egy percre sem lehet egyedül hagyni. Óvodapedagógus jelenléte az óvoda teljes 
nyitvatartási ideje alatt kötelező. 

- A kirándulások, óvodán kívül megtartott programok, megfigyeltetések alkalmával az óvodapedagógusoknak 
bejelentési kötelezettségük van az óvodavezető felé, ha a gyermekekkel együtt elhagyják az épületet. 

- Óvodás gyermekek részére programokat csak az óvoda nyitvatartási idejére szervezhetnek az 
óvodapedagógusok. 

- Pedagógus etika betartása: 
- Helyes viselkedés, öltözködés munkaidőben. 
- Megfelelő magatartás, hangnem, stílus a gyermekekkel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a vezetőkkel és a 

külső szakemberekkel szemben. 
- Az intézményi alapelvek, szabályzók ismerete és betartása. 
- Reális tájékoztatás, személyiségi jogok tiszteletben tartása. 
- Rendezett, kiegyensúlyozott magánélet. 

 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, a gyermekek között kötelezően előírt idő a az érvényes jogszabályok 
által meghatározott. A fennmaradó időt a napi nevelőmunkára való felkészülésre, írásos dokumentumok 
elkészítésére, szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások lebonyolítására kell fordítani. 
Szabad-, és munkaszüneti napokon, ünnepnapokon szervezett munka rendkívüli munkavégzésnek számít, amelyet 
csak az intézmény igazgatója rendelhet el. 

 
A munkaközösség-vezető feladatai: 
 

- a munkaközösség tagjait szakmai értelemben irányítja, illetve közvetíti számukra a szakmai információkat; 
- a választott óvodai terület szakmai fejlődését követi a szakirodalomban és a helyi fejlesztést irányítja; 
- az óvodai tevékenységek látogatásával (évente 3 alkalommal) és egyéb módon ismeri és segíti az 

óvodapedagógusok munkáját; 
- összefoglaló értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület és az 

iskolavezetőség számára félévkor és év végén; 
- közreműködik a pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetésében, az óvodavezető felkérésére az 

ellenőrzésében. 

 

A gyermek - és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 

Az óvodavezető minden tanév elején tájékoztatja a szülőket és a gyermekeket a gyermekvédelmi-felelős 
személyéről, elérhetőségéről, fogadóórájáról, melyet a Házirend is tartalmaz. 

- összeállítja a veszélyeztetett gyermekek névsorát, és róluk információt gyűjt személyes beszélgetések, 
indokolt esetben – a csoportos óvodapedagógusokkal, szükség esetén az óvodavezetővel egyeztetett 
családlátogatás alapján, 

- működteti a jelzőrendszert; gyermekbántalmazás vélelme esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, részt 
vesz az általuk kínált programokon, évente beszámolós készít 
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- a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítását kezdeményezi az illetékes önkormányzati szervnél. 

Az intézmény magasabb vezetői minden héten egy alkalommal rendszeres megbeszélést tartanak, melyen az 
óvodavezető beszámol a munkatervi és heti szakmai feladatok teljesüléséről, a szakterület aktuális kérdéseiről. Az 
értekezleteket az igazgató vezeti. 

A munkatervi programok alapján gondoskodik a megfelelő feladat- és időtervet elkészítéséről. 
 

A nevelőtestülettel való szervezett kapcsolattartás módjai: 
 

- pedagógiai munkát értékelő óvodai nevelési értekezlet félévente, 
- értékelő, feladat-meghatározó munkaértekezletek az óvodában hetente, ill. szükség szerint, 
- munkaközösségi szakmai értékelő, egyeztető megbeszélések munkaterv szerint, szükség szerint, 
- a heti feladatellátás biztosítása hetirend útján hetente, valamint helyettesítési rend alapján szükség szerint, 
- szakmai munkaközösségi értekezletek a nevelési év során óvodában három alkalommal az éves  

munkatervben tervezve. 
 
Az óvodai nevelőtestület hatásköre, jogköre 
 
Az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a köznevelési törvényben és 
más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy véleményezési jogot gyakorol. 
Az iskolával összevont nevelőtestületi értekezleteket az igazgató, az óvodai nevelőtestületi értekezleteket az 
óvodavezető vezeti. 
Az óvodai nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok. 
 
A nevelőtestület – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább 
ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 
 

A nevelőtestület 
dönt 

- a pedagógiai program elfogadásáról, 
- az SZMSZ elfogadásáról, 
- az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 
- a továbbképzési program elfogadásáról, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
- a házirend elfogadásáról, 
- az igazgatói, az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 
- saját működéséről, 
- döntéshozatalának rendjéről, 
- az átruházott hatáskörökről. 

A nevelőtestület 
véleményt 
nyilvánít 

- az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 
 

A nevelőtestület 
véleményét ki kell 
kérni 

- az egyes óvodapedagógusok külön  megbízásának elosztásáról, 
- külön jogszabályban meghatározott ügyekben, 
- a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása előtt. 

 
- A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten - ha jogszabály másként nem rendelkezik – nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza. 
- Titkos szavazást akkor lehet elrendelni, ha azt jogszabály előírja, vagy állásfoglalást igénylő személyi ügyben 

az érintett kéri. 
- A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 

Alkalmi feladatokra alakuló munkacsoportok 

Az óvoda egyes aktuális feladatainak megoldására alkalmi munkacsoportok alakulhatnak, melynek tagjait 
választhatja a nevelőtestület vagy megbízhatja az óvodavezető. 
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5. A helyettesítés rendje 
 
 
Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 
 
 
Képviselet 
Az intézményt az igazgató jogosult képviselni. Jogában áll ezt a feladatot helyetteseire vagy az intézmény más 
alkalmazottjára ideiglenesen átruházni. Mindenkor kötelező a református szellemiség jegyében, az intézmény 
érdekeit szem előtt tartva képviselni az intézményt. (megjelenés, magatartás, szóbeli megnyilatkozás, stb…) 

 
 

A helyettesítés általános rendje 
 

Az intézményvezető a munkaköri leírások rendszerét úgy alakítja ki, hogy abban szerepel az, hogy mely munkakör 
milyen munkakört helyettesíthet. 
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének, óvodában az 
óvodavezetőnek, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell 
gondoskodnia. 
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a 

megfelelő helyettesítésről. A részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A helyettesítő felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett 
tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 
 
 
 
Az óvodavezető vagy óvodavezető-helyettes akadályoztatása esetén 

- Az óvodavezető tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét, amelynek idejére a 
helyettesítőt az igazgató bízza meg. 

- Az óvodavezető és óvodavezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a legmagasabb szolgálati idővel 
rendelkező óvodapedagógus látja el a feladatot. 

- Intézkedési jogköre az óvoda működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 
döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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6. A vezetők és az óvodai szülői szervezet, az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését és a pedagógiai munka eredményességét. 

A szülői szervezet jogköre 

Az óvodájában működő szülői szervezet a csoportokban választott tagokból áll. Az intézményi szülői szervezet 
képviselőit az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint 60%-a választja meg, ők képviselik az óvodai szülői 
közösséget intézményi szintű Szülői Szervezet értekezletein. 
 

A szülői szervezet dönt  saját működési rendjéről, munkatervének 
elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról. 
A szülői szervezet 
véleményt nyilvánít 

 az óvoda működését, munkáját érintő 
kérdésekben. 

A szülői szervezet 
véleményét ki kell kérni 

 az SZMSZ elfogadásakor, 

 az intézmény vezetőjének megbízása, 
megbízás visszavonása előtt, 

 intézményi munkaterv elfogadásakor. 

 

A kapcsolattartás formái és rendje 

Az iskola vezetősége, a nevelési év elején közölt időpontokban, az óvodavezető a házirendben megjelölt 
időpontban tart fogadó órát. 

- Az iskolavezetés évi két alkalommal biztosítja a szervezett információ- áramlást, az intézményt érintő fontos 
kérdésekben és ad tájékoztatást a szervezet felé. Az óvodai beszámolóról az óvodavezető gondoskodik. 

- A szülői szervezet képviselőjével az óvodavezető tart kapcsolatot, 
- a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus tart 

kapcsolatot. 
- A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben (a gyermekek nagyobb csoportja: legalább 25 fő), 

tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, ill. az óvodavezetőtől; 
- a szülők javaslataikkal, sérelmeikkel szóban és írásban fordulhatnak, az  óvodapedagógusokhoz, az 

óvodavezetőhöz az igazgatóhoz és a szülői szervezethez,  a szülői választmányi összejöveteleken. 
- Írásos beadvány esetén a szülői szervezet vezetője és az igazgató köteles – az igazgatótanács véleményét 

kikérve –, erre 30 napon belül írásban érdemi választ adni. 
- A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, 

amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési joga van. 
 
7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezések 
 
Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (1) bekezdésének figyelembe vételével a következők szerint 
szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 
beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: bizottságára, szakmai munkaközösségre, szülői 
szervezetre. 
Más esetekben nem él ezzel a lehetőséggel. 
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 
nevelőtestület megbízásából eljár. 
 
A nevelőtestület jogszabály alapján nem ruházhatja át a következő jogköreit: pedagógiai program elfogadása, a 
szervezeti és működési szabályzat elfogadása, a házirend elfogadása. 
 

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja:a fenntartóval, a pedagógiai szakszolgálatokkal, a 
pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval 
 

Az intézményben a külső kapcsolatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény minőségirányítási 
programja, valamint a teljes körű intézményi önértékelési rendszere határozza meg a partnerekkel kapcsolatos 
előírások között. 
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Az óvodai kapcsolatokra vonatkozó együttműködési elvek, a kapcsolattartás formái a pedagógiai programban 
kidolgozottak. 
 
Az óvoda az igazgatón keresztül tart kapcsolatot a Kormányhivatallal, más, az oktatás területén létrehozott hivatalos 
szervekkel. 

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, az óvoda vonatkozásában elsősorban a 
következő területekre terjed ki: 

- az óvoda megfelelő szakmai színvonala, törvényes gazdaságos működése 
- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 
- a továbbképzési program, a házirend, SZMSZ jóváhagyása, ellenőrzése, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett 

intézkedéseket, valamint 
- az óvodában folyó szakmai, hitéleti munka értékelésére. 
- A kapcsolattartás formái az óvoda részéről: 
- Az óvoda fenntartóval való kapcsolata többnyire közvetve, az intézményvezetőn keresztül valósul meg, 

elsősorban hivatalos, irányító, ugyanakkor támogató, segítő jellegű: 
- szóbeli tájékoztatás; 
- írásbeli beszámoló; 
- dokumentum átadás jóváhagyás céljából; 
- speciális információszolgáltatás a szakmai tevékenységhez kapcsolódóan. 

 
Más intézményekkel való kapcsolattartás 
Városi Óvodai Intézménnyel: 

- évente óvodai felvételi egyeztetés; 
- szükség esetén gyakorlóhely biztosítása dajkák számára 
- szakmai munkaközösségi kapcsolat kiépítése (folyamatban) 

A Szent Kristóf Katolikus Óvodával: 
- külön megállapodás alapján a nyári zárás idejére kölcsönös gyermekfelügyelet biztosítása, saját dajkával 

A város általános iskoláival:  
- évente az első osztályosok meglátogatása  előzetes egyeztetés alapján 
- programok hirdetése – szükség szerint 

A Városi Bölcsődével: 
- évente az óvodai felvétel hirdetése 
- szakmai munkaközösségi kapcsolat kiépítése (folyamatban) 

Közművelődési intézményekkel való kapcsolat 
- évente könyvtárlátogatás bejelentkezés alapján, az óvoda igénye szerint, 
- lehetőség szerint, évente minimum egy alkalommal, mozi, bábszínház, színház, egyéb gyermekelőadás, 

kiállítás  látogatása- igényes válogatással. 
Alapítványokkal, egyesületekkel való kapcsolat: 

- „Apáról fiúra Egyesület”, rendszeres szakmai kapcsolatot ápol az óvodánk a hagyományápolás témakörben; 
évente több alkalommal 

- Kézműves kör – évente kiállítás látogatása 
A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás 

- a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal – iskolai alkalmassági vizsgálatra 
felterjesztés – szükség szerint 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás 
- a Pedagógiai Oktatási Központtal és a Református Pedagógiai Intézettel az igazgatón keresztül tart 

kapcsolatot az óvoda 
- A pedagógiai szakmai szolgáltatások és az intézmény együttműködése az óvodát a következő területeken 

érinti: pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, a tanügy-igazgatási szolgáltatás, a 
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való kapcsolattartás 
- Az intézmény közvetlen, szoros kapcsolatot tart fenn a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot ellátó intézményekkel, hatóságokkal. 

- Az óvoda segítséget kér, ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni. 

- A kapcsolattartás formái, eddigi gyakorlatai: 
- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 
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- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanköteles vagy veszélyeztetett gyermek igazolatlan 
mulasztása miatt, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának kihelyezése az óvodában, lehetővé téve a közvetlen 

elérhetőséget, 
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa  (kapcsolatfelvétel folyamatban) 
Az Iskolai Tehetségfejlesztésért Alapítvánnyal 
Ezekkel az intézményekkel a szakmai kapcsolattartás a tehetséggondozás témakörét tartalmazzák, annak 
fejlesztése érdekében aktiválódnak. 
 
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
• Az óvoda a gyermekek egészségügyi felügyeletét az egészségügyi feladatokat ellátó helyi egészségügyi 
szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A 
szolgáltatást az óvoda az intézményi szolgáltatási szerződés alapján veszi igénybe. 
• A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen tárgyalja. 

 
 

9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok az óvodában 
 
A hagyományápolás az óvoda valamennyi dolgozójának a feladata. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az óvoda hírnevének növelése. 
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy 
az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 
Az óvoda minden tanévben megtervezi és megrendezi a hagyományos állami és egyházi ünnepek megtartását az 
alábbiak szerint: 
 
Három nagy ünnepkört tartunk számon: 
• Karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig) 
• Húsvéti ünnepkör (hamvasztó szerdától, áldozócsütörtökig) 
• Pünkösdi ünnepkör (áldozócsütörtöktől, advent első vasárnapjáig). 
Ünnepeink egy részét megemlékezés formájában visszük közel a gyermekekhez és a hittan keretében beszélgetünk 
az ünnepekhez kapcsolódó eseményekről. 
Október 31. Reformáció ünnepe 
Március 15. 1848-49-es szabadságharc 
Mikulás (Miklós püspök története) 
Advent (Jézus Krisztus születését megelőző négy hét) 
Karácsony (Jézus Krisztus megszületésének, Isten testet öltésének ünnepe) 
Virágvasárnap Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 
Húsvét (Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe) 
Pünkösd Szent Lélek kitöltetése 
Egyéb óvodai programjaink: 
Nevelési évnyitó Istentisztelet 
Mihály napi vásár hete 
„Az iskoláért, az óvodáért, a templomért”- jótékonysági bál 
A farsang hete 
Anyák napja 
Kirándulás a szülőkkel 
Névnapok, születésnapok 
Nevelési évzáró Istentisztelet 
Megemlékezünk: az Állatok napjáról (október 4.), a Víz világnapjáról (március 22.) a Föld napjáról (ápr. 22.), a 
Madarak és Fák napjáról (május 10.). 
A hagyományok ápolása nem zárja ki a folyamatos újítást. Az ünnepélyek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
Rendezvények, ünnepek, ünnepélyek kirándulások óvó-védő rendje 

- A rendezvények, ünnepélyek, kirándulások szervezésére az óvodavezető felelős szervező – vezetőt jelöl ki. 
A megbízást írásban kell rögzíteni, és azt mindenki számára tudatosítani kell óvodai szinten. 

- A megbízottak kötelesek a rendezvény, ünnepség kirándulás alkalmával mindennemű veszélyre felkészíteni 
és dokumentálni a szervezésben és rendezésben résztvevő felnőtteket és gyermekeket. 

- Feltétlenül be kell tartaniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi előírásokat. 
- Gondoskodni kell elsősegélynyújtó hely, és a segélyt nyújtó kijelöléséről, a különleges eszközökről, azok 
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használhatóságáról.(az elsősegélynyújtók továbbképzése, a foglalkoztatás egészségügyi ellátás terve szerint 
történik.) 

- A megbízott az esemény lezajlása után tájékoztatja az óvodavezetőt a rendezvények lebonyolításáról. 
 
10. Az óvodai szakmai munkaközösség(ek) működésének rendje részvétele a pedagógusok munkájának 
segítésében 

 
Az óvodai szakmai munkaközösség-vezető(k) választása, megbízása az óvodavezető javaslata alapján az igazgató 
által történik. A működő munkaközösségeket az 1.sz. ábra mutatja. 
A szakmai munkaközösség(ek) – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az óvodavezetővel az óvodai 
pedagógiai munka tervezésében, szervezésében, értékelésében; ezen belül: 

- az éves szakmai ellenőrzési terv összeállításában, 
- döntés a továbbképzési programokról, 
- a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket összehangolják az intézményi 

célok megvalósítása érdekében, 
-  a szakmai munkaközösségek egy adott témában együttműködhetnek más intézmény (református óvodák) 

hasonló munkaközösségével. 
- Az óvodai szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 
- a szakmai munkaközösség(ek) óvodán belüli kapcsolattartását az óvodavezető sek irányítja, gondoskodnak 

a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz szükséges kapcsolatok fenntartásáról; 
- Az óvodai szakmai munkaközösség(ek) óvodapedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed: 
- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra (szakirodalmi, módszertani ajánlás), 
- a szakmai munkaközösség éves munkatervében szereplő tevékenységek megvalósításának segítésére, 
- a szakmai tapasztalatcserére, 
- az óvodai tevékenységek látogatására, annak megbeszélésére, konzultatív jellegű segítségre, 
-  a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység hatékonyságának 

vizsgálatára. 
- Az óvodai szakmai munkaközösség(ek) feladatai: 
- az óvodai pedagógiai munka minőségének állandó javítása, 
- az  óvodai szakmai munkaközösség éves szakmai programjának megtervezése, 
- korszerű szakmódszertan megismerése, alkalmazása 
- egységes követelményrendszer és mérési, értékelési dokumentáció kialakítása, 
- a pályakezdők és az "új alkalmazású" óvodapedagógusok munkájának segítése – mentorálás, 
- az óvodavezető számára a javaslattétel a szakmai fejlesztésekre, 
- javaslattétel az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére. 

 
 
11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

- Az Nkt. 25 § (5) bekezdése alapján az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda 
gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője látja el, (a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti 
megállapodás alapján). 

- Az egészségügyi ellátás a 26/1997. NM. rendelet alapján történik. (Az orvos és védőnő feladatait külön 
jogszabály tartalmazza.) 

 
A gyermekek ellátása az alábbi területekre terjed ki: 

- tankötelesek iskolai alkalmassági vizsgálata (orvos) 
- szemészeti és hallásvizsgálat évente egy alkalommal, (orvos) 
- fogászati szűrés (orvos). 

Az óvoda védőnője havonta egy alkalommal látogatja az óvodát. Az évi kötelező szűrő vizsgálatok 
megszervezésében részt vesz,(tisztasági vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat). A tisztasági vizsgálatot az óvodavezető   
jelzése alapján szükség szerint szervezi. Az ellátást az óvodában biztosítják. 

- Az óvoda-vezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 
- biztosítani az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit,  
- gondoskodni a szülők tájékoztatásáról kötelezettségükkel kapcsolatosan, 
- szükség szerint előkészíteni a gyermekek védőnői vizsgálatát. 

 
Az egészségügyi szolgáltatások, és intézkedések során biztosítani kell a gyermekek jogainak védelmét (szülői 
beleegyezés). 
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Amennyiben a szülő nem adja meg a hozzájárulást a vizsgálaton való részvételhez az óvodavezető felhívja a szülő 
figyelmét arra, hogy gyermekét vigye orvosi vizsgálatra. Indokolt esetben kezdeményezi az intézkedést a 
gyermekjóléti szolgálatnál a gyermek védelme érdekében. 
 
 
 
12. Az óvodai védő, óvó előírások 

Általános előírások 

A nevelési év elején az óvodavezető a védőnő közreműködésével beszerzi az óvodaorvos szakvéleményét a 
különleges ellátást igénylő gyermekek preventív ellátásához, és alap-egészségügyi megsegítésükhöz, ezzel 
egyidejűleg konzultál, és információt cserél a szülőkkel a gyermek állapotáról (orvosi ellátást igénylő gyermekek, 
allergiában szenvedők stb.). 
A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek szülei 
szakvélemény alapján, határozatra kapják meg az előírt ellátást. A határozatot a szülő és az óvodavezető, az 
illetékes óvodapedagógus, valamint a fejlesztő-és gyógypedagógus is kézhez kapja. 
Az óvodavezető a nevelési év megkezdésekor, az első szülői értekezleten, a gyermekek szüleit  tájékoztatja az 
óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a 
tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a 
tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni. 
A gyermekekkel szükség szerint foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a védő-óvó előírásokat. 
(Védő-óvó előírás: a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt 
járó veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.) 

- A védő-óvó előírásokat az óvodások életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. 
- Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 
- Az óvoda védő-óvó előírásait a gyermekeknek az óvodában és óvodán kívül,  pl. kiránduláson stb. való 

tartózkodás során is be kell tartaniuk. 
Az óvodapedagógusok személyes felelősséggel biztosítják a balesetmentességet a  csoportszobában, az 
óvodaudvaron, folyosókon, a tornatermi öltözőkben. 
Az intézmény gondoskodik az óvodapedagógusok és dajkák tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott 
oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. 
Az óvodában a gyermekek a házirendben tiltott ruhadarabokat, egyéb eszközöket nem viselhetnek, ill. nem 
hozhatnak! 
 
 
13. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 
Katasztrófa, rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem látható esemény, amely a 
nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és 
egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
 
Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa 
- a tűz 
- a robbanással történő fenyegetés. 

Ezekben, az esetekben a lehető legrövidebb időn belül értesítjük a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, 
és megkezdjük a gyermekek mentését az óvodából a „Tűzriadó terv” mentési gyakorlata alapján.  
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, 
valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek csoportvezető óvodapedagógusai a felelősek. 
A gyermekek további elhelyezését a legközelebbi intézményben oldjuk meg, a szülők értesítéséig: Bethlen Gábor 

Református Általános Iskola, Bethlen G. u. 1. 

Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje 
- Tűz esetén a tűzvédelmi szabályzat szerint kötelesek eljárni. 
- Megelőzési Prevenciós Program tartalmazza a katasztrófa veszély időszakára meghatározott feladatok 

végrehajtását. A megelőzést, felkészülést, gyakorlást, veszélyhelyzet kezelését, a keletkezett károk 
helyreállítását, óvodai szintű megelőzési munkacsoport létrehozását. 
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14. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról 
 
Az óvodavezető irodájában megtalálható – az intézményvezető által hitelesített másolati példányban: 

- az intézmény pedagógiai programja; 
- az intézmény szervezeti és működési szabályzata; 
- az óvoda házirendje. 

Ezt a szülők az óvodavezetőtől elkérhetik. 
A szülők az intézményvezetőtől vagy az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról, a 
szülővel történő előzetes megállapodás alapján. 
Az óvoda hirdetőtábláján közöljük a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás idejét. 
Az óvodai beíratások előtt a szülők tájékoztatására az első szülői értekleten, óvodanyitogató keretében,  szervezett 
formában is sor kerül. 
Új beiratkozók részére, a beiratkozás alkalmával a tagóvoda vezető átadja a Házirend egy példányát a szülőnek.  
A dokumentumok megtekinthetők még az intézmény honlapján; www.bethleng.hu 

 
15. Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel 
 
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
43.§ (1) Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői 

szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

A szülői szervezet 
véleményt nyilvánít 

- az óvoda működését, munkáját érintő 
kérdésekben. 

A szülői szervezet 
véleményét ki kell kérni 

- az SZMSZ elfogadásakor, 
- az intézmény vezetőjének megbízása, 
megbízás visszavonása előtt, 
- intézményi munkaterv elfogadásakor. 

 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet alapján 

82. § (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles 
elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. 

(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére 
tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 

(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak 
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(4) A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át 
kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 

 (6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az iskolaszéket, 
óvodaszéket, kollégiumi széket, vagy ha az nem működik, az iskolai, óvodai, kollégiumi szülői szervezetet, 
közösséget és az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

 

16. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
 
Az ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban 
elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) 
Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
- a tanulói/gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
- az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával 
hitelesített formában kell tárolni.  
 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése az igazgató elrendelése alapján válhat 
szükségessé. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozott, ahhoz 
kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy férhet hozzá. 

http://www.bethleng.hu/
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17. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás-minták 

 

Az intézményben a nevelés alapelve: a gyermekeket segítse abban, hogy művelt, jellemes keresztyén 
emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, alkotó magyar állampolgárokká váljanak 

Az óvodapedagógus 
 a gyermeki hiányzásokat az előírásoknak megfelelően rendezi, az igazolatlanul hiányzó gyermekről információt 
szerez - családlátogatást végez, felszólítást, feljelentést eszközöl, 
 rendszeresen vezeti, aktualizálja a szükséges nevelőmunkához kapcsolódó dokumentumokat 
 a gyermekek munkáját a kialakult gyakorlatnak megfelelően a pedagógiai program szerint értékeli.  

 a munkaidő megkezdése előtt, vagy egyéb rendezvény megkezdése előtt 15 perccel korábban köteles megjelenni, 
akadályoztatása esetén legkésőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel köteles  jelenteni távolmaradását, illetve 
megjelölni annak  okát. 
Az óvodában 
Amennyiben az óvodapedagógus munkájában hiányosságot tapasztal az igazgatóság/óvodavezető, külső jelzéseket 
kap, szakértőket kérhet fel az óvodapedagógus munkájának értékelésére. 
 
Munkaköri leírás-minta: 

Felad

at 

Óvodapedagógusok 

Tervezés: A óvodapedagógusként részt vesz az óvoda pedagógiai programja (PP) cél és feladatrendszerének 
csoportra történő lebontásában, az intézmény éves munkatervének szakterületét érintő feladatainak  
tervezésében. 
 A pedagógiai program alapján megválasztja a személyiségfejlesztés, a nevelés módszereit - Az érvényben 
lévő dokumentumok és a PP előírásai és ajánlásai szerint megfelelően  felkészül a tervszerű 
nevelőmunkára. Tervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát. Megtervezi a gyermekek tevékenységet, 
a szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat, nevelési módszereket.  

Szervezés: Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, a gyermek tanulási tevékenységét, beleértve a 
szokáskialakítást, a tapasztalatszerzést, a kérdés-válasz alapján történő ismeretszerzést, a megfigyelést, a 
gyakorlati probléma- és feladatmegoldást, az óvodai foglalkozást. 
Az SZMSZ-ben és a PP-ban rögzített, ill. egyházi ünnepekhez és az óvodai hagyományokhoz igazodva 
megszervezi csoportjában az ünneplés módját. 
Megszervezi a gyermek számára a környezet, a külső világ tevékeny megismerését, alkalmat, időt, helyet, 
eszközt biztosít a tapasztalatszerzésre, gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről. A 
balesetvédelmi szabályoknak és előírásoknak megfelelően gondoskodik a tanulmányi kirándulások 
feltételrendszeréről, és azok dokumentációjáról. 
 

Irányítás: Tervszerűen irányítja  a Bárányka – kiscsoportban -  folyó pedagógiai munkát, a csoportja közösségi életét, 
a gyermekek személyiségfejlődését,  figyelembe véve a közoktatási törvény, a köznevelési törvény, a PP 
előírásait, követelményeit. 
Összehangolja az óvodai, iskolai, egyházi, és óvodán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 
Biztosítja csoportjának bekapcsolódását az iskola és az egyház nevelési rendszerébe. 
Iskolaérettség megállapításához, az óvodai szakvélemény elkészítéséhez javaslatot tesz. 

Végrehajtás: Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, erről feljegyzést készít a 
gyermekek fejlődési naplójában figyelembe véve a köznevelési törvény  az EMMI rendelet, és a PP, 
előírásait, követelményeit. 
Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. 
A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat.  
Nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének 
ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segíti a gyermek képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek speciális 
fejlesztését. 
A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 
elsajátításáról meggyőződik.  
A gyermek természetes mozgását játékos formában fejleszti, segíti a gyermek sporteszközökkel történő 
ismerkedését. Gondoskodik arról, hogy a mozgás, a mindennapos testnevelés minden nap megjelenjen a 
csoportja napirendjében. 
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Határidőre elkészíti és naprakészen vezeti a csoportjával összefüggő tanügyi dokumentumokat, a 
csoportnaplót, a felvételi mulasztási naplót, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja az ezzel 
kapcsolatos teendőket (felszólítás, feljelentés), vezeti az egyéni nyomon követés dokumentumait, a 
szükséges munkaügyi nyilvántartásokat, azokat határidőre elkészíti. Ellátja a csoportmunkához kapcsolódó 
egyéb adminisztrációs feladatokat, a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
Elkíséri  csoportját a templomi szereplésekre, ünnepekre, kirándulásokra, igény és lehetőség szerint 
színház- és múzeumlátogatásra.  
Gondoskodik a megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszközök biztosításáról a különböző játékfajtákhoz. 
Gondoskodik arról, hogy a játék kiemelt jelentőséget kapjon a csoportja napirendjében. valamint arról, hogy 
a mese, a vers, a bibliai történetek minden nap megjelenjenek az óvodások életében. 
Felkelti a gyermek zenei érdeklődését, formálja a zenei ízlését. 
A gyermeket a rajzolással, festéssel, mintázással, építéssel, képalkotással, egyéb kézi munka fajtákkal 
megismerteti. 
A csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.  Ha észleli, hogy a gyermek, balesetet szenved, vagy ennek 
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi. 
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 
körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében. 
A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 
magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására. 
Gondoskodik a kultúrált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról. Az 
intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában, a munkaterv szerinti felelősi 
rendszerben meghatározottak szerint aktívan részt vesz. 
Szükség esetén helyettesítést lát el. 
Rendszeresen ellenőrzi csoportszobája rendjét, a baleset- és tűzvédelmi előírások betartását. Munkájáról 
rendszeresen beszámol a munkaközösség-vezetőnek/ óvodavezetőnek/intézményvezetésnek. 
Családot látogat a kiscsoportban, és szükség szerint a későbbiekben is. 
Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülői házzal: fogadó óra, szülői értekezlet, egyéni elbeszélgetés. A 
szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja. Szükség esetén a szülőt 
figyelmezteti  a gyermek fejlődésének elősegítése érdekében. A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi 
választ ad, tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. 
Nevelési évenként három alkalommal személyesen értékeli a szülőnek a gyermek fejlődését. 
Probléma esetén tájékoztatja az intézmény vezetőjét, felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. 
Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal. 
Figyelemmel kíséri a gyermekek óvodai és óvodán kívüli életét, egészségi állapotát, szabadidős 
tevékenységét, családi körülményeit és azok változásait. 
Szükség esetén részletes pedagógiai jellemzés formájában nyújt be felterjesztéseket a Nevelési 
Tanácsadóba illetve a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz. 
Szervezi az alapítványi bállal kapcsolatos óvodai teendőket. 

 
18. Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény 
működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített 
szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni 
 
Az óvoda működésének szabályozása 
Az óvodai nevelési év rendje 
A nevelési év szeptember. 01-től a következő év augusztus. 31-ig tart. 
 
Nyitva tartás 

- Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. 
- A szülők igényei, a gazdaságosság és takarékosság szempontjainak alkalmazásával, a fenntartóval 

egyeztetve kerül meghatározásra. Időtartama napi 11 óra: 6.00 - 17.00 óráig. 
- Az SzMSz-ben és az éves munkatervben és munkarendben meghatározott munkaidő beosztás rögzíti a 

gyermekekkel való közvetlen foglalkozást és az óvodavezető óvodában való benntartózkodásnak rendjét. 
- Az óvoda nyitvatartási idején belül délelőtti és délutáni időszakban az óvoda vezetőjének vagy helyettesének 

az óvodában kell tartózkodnia. 
- A munkatársak személyre szóló beosztását heti váltással, lépcsőzetes munkarend szerint, az óvodavezető 

saját hatáskörében nevesíti. 
- Az óvodát nyitó dajka és az óvodapedagógus 5.50-re érkeznek, ellenőrzik, szemrevételezik az építmény 

külső és belső állapotát. 6 órától fogadják a beérkező gyermekeket. 
- Egy óvodapedagógus egy csoportban fogadja a 7 óráig beérkező gyermekeket, biztosítja a szabad játék 

lehetőségét. 
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- 7 órától 15.30 óráig az illetékes óvodapedagógusok a gyermekeket saját csoportszobáikba átvezetik. 
- 15.30 órától ismét csoportösszevonás, valamint fakultatív foglalkoztatás történik zárásig. 
- Az óvodai nevelés nyitva tartástól kezdődően – a zárásig a teljes óvodai életet magába foglaló 

tevékenységek keretében folyik, eleget téve az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő  feladatoknak. 

- A házirendben meghatározásra került az  a „ rend”, amelynek a megtartásával szervezzük az óvodai 
tevékenységeket, és amelynek megszakításával vagy folytatása mellett a gyermekek behozatala és 
hazavitele történhet. 

 
Nyári szünet, nevelés nélküli munkanapok 

- Időpontja évente, a fenntartó engedélyezésével kerül meghatározásra oly módon, hogy szülők igényének 
megfelelő ügyelet biztosított legyen. 

- A nyári zárás ütemezéséről, az ügyelet rendjéről a szülőket legkésőbb február 15-ig írásban tájékoztatjuk. A 
szülők írásban nyilatkoznak a tervezett zárás elfogadásáról. 

- A nevelés nélküli munkanapok igénybevételéről az óvoda hét nappal megelőzően tájékoztatja a szülőket. Az 
óvodai munkatervben kerül meghatározásra nevelési évenként a felhasználás pedagógiai tartalma: 
nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés, tapasztalatcsere, szakmai napok. 

 
Értekezletek rendje 

- Óvodavezető részére heti vezetői értekezleten való részvétel 
- Nevelőtestület részére: 

nevelési évnyitó,  félévi, záró értekezlet, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
tartja: intézményvezető/ óvodavezető 

 
A nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül szükség szerint ülésezik az alábbiak 
szerint: 

- rendszeres értekezletek 
- tanévnyitó értekezlet 
- tanévzáró értekezlet 
- nevelési értekezlet (aktualitástól és igénytől függően) 
- rendkívüli értekezletek: rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 

kétharmada, illetve ha az igazgató/óvodavezető, vagy a vezetőség ezt indokoltnak tartja. 
- A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 
- Egyéb nevelési témájú értekezletek megtartására a nevelőtestület igénye szerinti témában és számban kerül 

sor (intézményi szintű, illetve óvodai szintű).     
- Munkatársak részére tart az óvodavezető munkatársi értekezletet (Az aktuális feladatoktól függően szükség 

szerint) 
 
Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések 
Valamennyi dolgozó az SZMSZ és az érvényes munkaköri leírások alapján végzi munkáját. 
A dolgozók munkaidő beosztását - a heti munkaidő, a kötelező óraszámok és az ellátandó feladatok alapján - az 
intézmény érdekeinek és a dolgozók véleményének figyelembevételével az  óvodavezető készíti el. 
Valamennyi dolgozó köteles a munkahelyén olyan időpontban /legalább 15 perccel 
hamarabb /megjelenni, hogy a munkaidő kezdetére, munkára kész állapotban legyen. 
Érkezéskor is, és távozáskor is köteles a Munkaidő elszámolási lapot kitölteni. 
Betegség miatti távolmaradásról időben értesíteni kell az óvodavezetőt, hogy a helyettesítésről gondoskodni tudjon. 
Az óvodavezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjét a munkaterv rögzíti. A dolgozó köteles a 
munkakörébe tartozó munkát megfelelő szakértelemmel, hivatástudattal, hitbéli elkötelezettséggel végezni. A hivatali 
titoktartás minden dolgozóra vonatkozik. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelennel olyan adatot, amely a 
fenntartóra, munkáltatóra, más személyre (gyermek, dolgozó) hátrányos következményekkel járhat. 
 
A munkaidő nyilvántartás vezetése 
Az alkalmazottak munkaidejét havi munkaidő keretben határozzuk meg, ezen belül a pedagógus munkakörű 
dolgozók esetében tanítási időkeretet alkalmazunk. 
A munkaidő nyilvántartásunkat névre szólóan külön-külön vezetjük. 
A munkaidő beosztást legalább 7 nappal korábban és legalább 1 hétre előre közöljük a munkát végző személlyel. 
A „Munkaidő-elszámolási lapon” a munkaidőt, a kötelező órát, a kötelező órán kívüli tevékenységet is jelöljük. 
Feladatellátási-, ill. hetitervben tervben névre szólóan meghatározzuk azokat a tevékenységeket, feladatokat, 
amelyeket az óvodapedagógusnak az óvodán belül kell elvégeznie, illetve azokat, amelyek az óvodán kívül 
elláthatók. Ezeket az igazgató hagyja jóvá, tartalmi megvalósulását az óvodavezető köteles ellenőrizni. 
 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

52 
 

Szabadságok igénybevétele 
A szabadságok igénybevételéről szabadságolási terv készül, igazodva az intézmény és a nevelési év rendjéhez. 
A szabadság kiadásának időpontját az alkalmazott előzetes meghallgatása után a munkáltató határozza meg. A 
dolgozó az alapszabadságának ¼-vel rendelkezik. A dolgozókat megillető és az általuk kivett szabadságról 
nyilvántartás készül. 
Az együttműködési kötelezettsége folytán az alkalmazott érdekeire is tekintettel kell lenni. 
A szabadságok igénybevételére elsősorban a nyári időszakban van lehetőség, óvodapedagógusok, technikai 
dolgozók esetében június 01-től - augusztus 20-ig, vezető besorolású óvodapedagógus esetében augusztus 20-ig, 
illetve téli és tavaszi ünnepközi időszakban. 
Technikai dolgozó a nyári takarítás tartama alatt csak kivételesen indokolt esetben, az intézmény vezető 
engedélyével mehet szabadságra. 
 
Óvodai felvétel szabályairól 
Törökszentmiklósi Református Egyházközség minden évben – a hatályos jogszabály figyelembe vételével - 
meghatározza az óvodai beiratkozás időpontját: közleményben meghirdeti, nyilvánossá teszi az óvodába történő 
jelentkezés módját (min. 30 nappal előtte). 

- Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 
- Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
- A beiratkozáskor, jelentkezéskor a szülő magával hozza a gyermek anyakönyvi kivonatát, be kell mutatnia a 

gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, a kötelező oltásokról szóló igazolást, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát; keresztlevelét, gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot (ha van). 

- Kitölti a jelentkezési lapot, amelyen a legfontosabb adatok szerepelnek: a gyermek neve, születési helye, 
ideje, anyja neve, apja/gondviselője neve, foglalkozása, (nem kötelező megadni), gyermekvédelmi 
támogatásban részesül-e.; valamint a megállapodást, melyben tudomásul veszi, hogy gyermekét az 
óvodában keresztyén szellemben neveljük. Amennyiben a gyermek nincs megkeresztelve, a szülő nyilatkozik 
a keresztség elfogadásáról. Lakcím, dátum, aláírás. 

- Az óvoda megkapja az intézmény vezetőjétől az Óvodai felvételi előjegyzési naplókat. Az adatokat az Óvodai 
felvételi előjegyzési naplóban rögzítjük. 

 
A felvétel elbírálása 
Az óvodai felvételről az igazgató dönt -  figyelembe véve: az óvodavezető javaslatát, a létszámkorlátokat, a 
tankötelezettséget, a szülők gyülekezeti tagságát, a szülők elkötelezettségét a keresztyén értékrend elfogadásáról, 
annak nevelésbeli alkalmazásáról, mérlegeli a gyermek egyéb körülményeit (tartós nevelésben lévő gyermek, 
nemzetiséghez tartozó gyermek, egyéb szociális okok miatt HH vagy HHH gyermek, amennyiben betöltötte harmadik 
életévét, akinek felvételéről a gyámhatóság döntött, mindkét szülő dolgozik, egyedülálló szülő, stb…) 

- A döntésről felvételi értesítés vagy elutasítási határozat készül a szülők számára, amit minden szülő postai 
úton, és kérésére elektronikus úton (is)  kézhez kap. 

- A felvételt nyert gyermekek névsorát nyilvánossá tesszük a helyben szokásos módon. 
- A szülőknek kedvezőtlen elbírás esetén felül bírálati kérelem benyújtására van lehetősége a fenntartóhoz. 
- A fenntartó a törvényesség biztosítása keretében bírálja el a felül bírálati kérelmeket, és másodfokú döntést 

hoz az óvodai felvétellel kapcsolatos eljárásban. Döntéséről a szülőt és az intézményt értesíti. 
- Figyelni szükséges az előjegyzett gyermekek és az óvodai csoportok létszámát, mivel ezek a gyermekek 

folyamatosan kerülnek felvételre. 
 
A gyermekek nyilvántartása 
Felvettnek azt a gyermeket kell tekinteni, aki jogosultságot kapott, óvodai elhelyezése biztosított. Azt az időpontot 
szükséges feltüntetni a felvételi és mulasztási naplóban, amely naptól a gyermek óvodába járhat, vagy köteles 
óvodába járni (a nevelési év folyamán bármely nap lehet). 
Amennyiben az óvodai igénybevehetőség napjától a gyermeket a szülő nem viszi az óvodába, hiányzóként kell 
szerepeltetni. 
 
A gyermekek csoportba való beosztása 
Az egyéni fejlettség megítélését követően, a szülővel és az óvodai nevelőtestülettel történő - teljes körű és 
egyértelmű - egyeztetés után az intézményvezető/óvodavezető dönt, az óvoda nevelési koncepciójának megfelelő 
módon, a köznevelési törvény alapján. 
 
A gyermekek áthelyezése másik óvodába 
A szülő indokai alapján (pl. költözés) biztosított a gyermek más óvodába történő áthelyezése. 
Az áthelyezéssel egy időben a gyermeket az óvodai nyilvántartásból törölni kell, s ezt határozatban szükséges 
rögzíteni. Értesítés óvodaváltoztatásról - beiratkozásról - az átadó-átvevő óvoda feladata. 
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A tankötelezettség 
A tankötelezettség megállapításához két feltételre van szükség: 

- meghatározott életkor elérése 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megléte. 

A pedagógiai programban kerülnek kidolgozásra: a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, az iskolai 
alkalmasság – a testi, lelki, szociális fejlettség mutatói. 
A Nemzeti köznevelési törvény rendelkezése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéséhez szükség fejlettséget 
elérte, abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti, tankötelessé válik. 
 
 Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából, ha 
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének 
nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 
cb) a gyermek nem járt óvodába, 
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy 
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-
e további óvodai nevelésben. 
  
Az óvodapedagógusok a folyamatos megfigyelés tapasztalatai alapján - figyelembe véve az egészségügyi 
vizsgálatok megállapításait - véleményezik a gyermekek fejlettségét. 
Az óvodapedagógus köteles reális tájékoztatást nyújtani a szülők részére a gyermek fejlettségét illetően, az iskolába 
lépés időpontjának együttes meghatározásához. 
A szülő kérelmére, illetve az óvoda javaslatára történő szakértői bizottsági vizsgálatra utalás határideje - január 15-
től, illetve szükség szerint. 
Óvodai szakvélemények kiadása, azaz a gyermek fejlettségének igazolása, a beiskolázási javaslat elkészítése az 
iskolai beíratást megelőző héten történik, melynek elkészítéséért az óvodavezető felelős. 
 
Felmentés óvodába járás alól 
Kivételes esetben az óvodavezető felmentheti a gyermeket az alábbi feltételek mellett: 

 - a gyermek képességeinek felmérése, 
 - szülői, szociális háttér biztonságának vizsgálata, 
 - egyéb szakvélemény, ill. szakértői vélemény alapján. 

Ha a gyermek a szülő előzetes bejelentése alapján hiányzik - nem betegség miatt van távol, orvosi igazolás nélkül 
járhat újból óvodába. 
Betegség miatti hiányzásnál orvosi igazolás szükséges. Betegségre gyanús gyermeket a csoportban fogadni nem 
szabad. 
A napközben megbetegedett gyermeket társaitól lehetőleg el kell különíteni, gondoskodni kell azonnal a szülő 
értesítéséről, illetve a beteg gyermek mielőbbi hazaviteléről. 
Az igazolatlanul mulasztó gyermek felhívása a rendszeres óvodába járásra az óvodapedagógus feladata, amely az 5 
évesek nevelésében fokozott felelősséggel és kötelezettséggel jár. A foglalkozásról távolmaradást a szülő köteles 
bejelenteni.  
Egészséges gyermek hiányzását  az óvoda vezetője előzetes szülői kérvény alapján engedélyezheti. 
A beteg gyermek hiányzását orvosi igazolással kel igazolni. Három-négy éves gyermek igazolatlan, indokolatlan 
hiányzása esetén a szülőt írásban felszólítja az intézmény. Két felszólítás után a 3-4 éves gyermeket töröljük a 
nyilvántartásból. Az ötéves kort betöltő gyermek óvodába járása kötelező. 
 Ha a gyermek a hatályos törvényi előírásnál többet mulaszt, az óvoda vezetője  köteles az intézményvezetőt 
tájékoztatni, az intézmény vezetője  értesíti a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az 
általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt, tanköteles gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálatot és a 
jegyzőt is. 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít 
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a gyermekt veszélyeztető és az 
igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a gyermeki tankötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 
 
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a Nkt. 52. § alapján: 

a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, 
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b) az óvoda vezetője 
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, 
bb) a kifizetés esedékességét megelőzően – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló jogszabályban meghatározott időpontban és időtartamra vonatkozóan – tájékoztatja a jegyzőt 
azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, 

bc) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 
(2) Az Nkt. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolt mulasztásból tíz napot a július–augusztus hónapokra eső 

mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Az intézményben biztosított gyermekétkeztetés 
A térítési díjat a szülők havonta egy összegben kötelesek megfizetni. Szükség esetén pótbefizetési lehetőséggel 
élhetnek. (lsd. házirend) Az étkezési kedvezményeket a jogszabályban foglaltak szerint biztosítja az intézmény. 
Az étkezési kedvezmények biztosításához szükséges nyilatkozatok, igazolások: 

- óvodai beiratkozáskor a szülő nyilatkozata 
- a gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozat (ennek esetleges hiányában az önkormányzat 

igazolása) 
- három-vagy több gyermekes család esetén a Magyar Államkincstár igazolása 
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
- tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás 

Az igazolások benyújtását követő hónapban lép életbe a kedvezményre való jogosultság. 
A szülő az esetleges változásokról köteles nyilatkozatot tenni. 
A térítési díjak befizetésének időpontjáról a szülőket a nevelési év elején tájékoztatjuk. A befizetés pontos dátumát az 
óvodában a hirdető táblákon, egy évre előre kifüggesztjük. 
 
Az óvodapedagógusok, és a gazdasági csoport figyelemmel kíséri a rendszertelenül fizető családokat, szükség 
esetén élnek a figyelemfelhívás egyéb lehetőségeivel, (értesítés, szóbeli tájékoztatás, stb.). A térítési díjat többszöri 
felkérés ellenére sem fizető szülőt írásban kell felszólítani kötelezettsége teljesítésére. 
A gyermek elköltözéséről, óvodaváltozásáról, óvodai névsorból történő törléséről az intézmény vezetőjét az 
óvodavezető tájékoztatja - az új lakcím, intézmény, illetve időpont közlésével - kéri a többlet térítési díjnak a szülő 
részére történő visszafizetését, illetve a hátralék kiegyenlítését. 
Az óvodából való távolmaradást, illetve visszatérést 1 nappal korábban be kell jelenteni, az intézményből betegség 
esetén sem lehet az ebédet elvinni. 
Az óvodában a szervezett intézményi étkezésben résztvevőket tudjuk az igényjogosultság szempontjából figyelembe 
venni. Hiányzó gyermekeknek az ételt nem adhatjuk ki, mivel tálalókonyhánk tevékenysége: a közétkeztetés 
keretében - az étkeztetésen belül kizárólag az étel átvételére, a tálalásra, illetve a felvágott és pékáru előkészítésére 
terjed ki (HACCP tevékenység leírás.) 

 
19. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 
 

Az óvoda megszervezi a fenntartó által térítésmentesen, nevelési időn kívüli biztosított játékos képességfejlesztő 
foglalkozásokat: 

- „Zeneovit”; heti egy alkalommal, kötött foglalkozási keretben, délutáni időpontban, 30’-ben; célja: a 
gyermekek zenei képességeinek fejlesztése, a zenei írás, olvasás előkészítése 

- Gyermek /nép/táncot; heti egy alkalommal, kötött foglalkozási keretben, délutáni időpontban, 30’-ben; célja: 
mozgáskészség fejlesztése, a zene-tánc szeretetének elmélyítése, az iskolai néptánc oktatás megalapozása 

- Ismerkedés az angol nyelvvel;  heti két alkalommal, kötött foglalkozási keretben, délutáni időpontban, 30’-
ben; célja: játékos formában az idegen nyelven történő játék  iránti igény felkeltése, nyelvtanulás 
megalapozása 

- a tornateremben a testnevelés foglalkozások megtartását; heti egy alkalommal, kötött foglalkozási 
keretben; célja:  a fokozot mozgásigény kielégítése, a rendelkezésre álló tér és az eszközök maximális 
kihasználása 

- a rászorulók helyben történő logopédiai ellátását, a logopédus beosztása szerint; célja: egyéni fejlesztési 
tervek alapján a rászorulók beszédjavítása, beszédkészség fejlesztése   

- gyógytestnevelést; heti egy alkalommal, kötött foglalkozási keretben; célja:  a szűrővizsgálat alapján a 
rászorulók számára célirányos, szakszerű egyéni fejlesztés biztosítása 
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20. A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend SZMSZ-ben 
meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek 
megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban 
nem álló más személyeknek 
 
Biztonságos intézmény 

- A balesetveszély elhárítása és elkerülése mindenki számára alapvető feladat. 
- Baleset, tűz, bombariadó esetén az előírások, az intézkedési feladatok betartása kötelező. Az előírásokat, a 

feladatokat az  Szervezeti Működési Szabályzat tartalmazza. 
- Az intézmény egész területén a dohányzás tilos! 

Az alkalmazottak feladatai a prevencióban, a gyermekek egészségének megőrzésében a gyermekbalesetek 
megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az óvodavezető köteles a gyermekek biztonságáról gondoskodni, számukra megfelelő személyi és tárgyi 
környezetet biztosítani. Gondoskodik a gyermekek utcai kíséretéről. Rendszeresen ellenőrizteti az udvari eszközök, 
berendezések állapotát, szükség esetén javítatja azokat. 

A csoportszobák, folyosók, járdák csúszásmentesítése érdekében célszerű eljárásokat alkalmaztat a dajkákkal, 
karbantartókkal, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat. Tájékoztatja az óvoda dolgozóit a balesetekkel 
összefüggő tudnivalókról. 

Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermek részére az egészségük és testi 
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, 
vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden érdekeltnek ismernie kell, és be kell tartania munkabiztonsági szabályzatot, és a tűzvédelmi utasítást, a 
tűzriadó terv rendelkezéseit. 

A balesetvédelmi előírásokat különös tekintettel alkalmazni kell az egyéb/ nevelési időn kívüli tevékenységek során. 

- Az óvodapedagógusok a nevelőmunka minden területén kötelesek szakképesítésük és gyakorlatuk alapján a 
biztonságot és az egészséget nem veszélyeztető életmódra nevelni. 

- A gyermekek egészsége és testi épsége érdekében olyan szokás- és szabályrendszert kell kialakítani az 
óvodában és az óvodán kívül (séta, kirándulás), hogy a tanult ismeretek a gyermekek életformájává, 
követendő magatartásává váljék. (Ennek tényét a csoportnaplóban dokumentálni szükséges!) 

- A gyermekek az óvoda helyiségei közül a csoportszobát, az egyéni foglalkoztatót, mosdót, öltözőt 
használhatják. A tálalókonyhába, szertárba belépésüket megengedni nem lehet. Az óvoda helyiségeiben és 
az udvaron csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak. 

- A dohányzás, az óvoda egész területén tilos. 
- Minden dolgozónak ismernie kell a munka és tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó esetén a tennivalókat, a 

menekülési útvonalat. 
- Veszély észlelése esetén minden dolgozó kötelessége a veszélyforrás lehetőség szerinti megszüntetése/ 

intézkedést tenni az elhárítás érdekében. 
- Az óvoda dolgozóinak (pedagógusok, alkalmazottak) feladata gyermekbalesetek esetén: 
- elsősegélyben részesíti a gyermeket, 
- a baleset súlyosságától függően értesíti az óvodaorvost vagy mentőt hív, 
- azonnal jelenti a balesetet vagy gyermeki rosszullétet az óvodavezetőnek vagy helyettesének, aki köteles a 

gyermek szüleit értesíteni, súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak is, 
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, 

kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 
- javaslatot tegyenek az óvoda épületének, a csoportszobák és egyéb helyiségek még biztonságosabbá 

tételére. 
- Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott óvatossággal 

járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket 
mindig zárják stb. 

A gyermekbalesetet nyilván kell tartani, a három napon túl gyógyuló sérülésről baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv egy példányát be kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a gyermek szüleinek, egy 
példányt pedig az intézménynek meg kell őriznie. 

Az óvodapedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével 
hozhat be a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
 
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó 
gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, 
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tárgyi és szervezési okokat; a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető 
rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon); a jegyzőkönyvet továbbítani kell, a jegyzőkönyv egy 
példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. 
Az óvodában történt kisebb balesetekről, orvost igénylő esetekről is tájékoztatni kell az óvodavezetőt, az 
intézményvezetőt. 
 
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal 
jelentésre kerüljön, gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
bevonásával történő kivizsgálásáról. 
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek/gyermek a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől 
számított 90 napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette), 
valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, számára az orvosi 
vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását, súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két 
vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  tekintetében a beszélőképesség 
elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy agyi károsodását okozza./ 
 
Az intézmény igazgatója lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában; 
intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló 
eset ne történhessen meg. 
 
Az óvodapedagógusok feladata: 

- A gyermek egészsége és testi épsége érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége az esetleges 
veszélyforrásokra felhívni a gyermek figyelmét. Az óvodai tevékenységek előtt/közben a gyermek korának 
megfelelő szinten ismertetni kell az eszközök helyes használatát, meg kell tanítani a helyes magatartást a 
saját és társaik biztonsága érdekében. 

- az óvodavezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 
- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az óvodavezető utasítására közreműködik a három 

napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetek haladéktalan kivizsgálásában, 
-  e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, 
-  jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, 
-   súlyos balesetekkel kapcsolatban: a balesetet jelenti az óvodavezetőnek, illetve az intézményvezető 

távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, közreműködik 
a baleset kivizsgálásában, 

-  intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermek balesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 
megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása. 

- Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermek 
baleseteket követő feladatokban. 

Mivel a gyermekek idejük nagy részét az óvodában töltik ezért különösen fontos, hogy a csoportszobai világítás, a 
székek minősége, az óvodai bútorok magassága stb. megfelelő legyen. Ennek érdekében: 

- minden évben a gyermek életkorához igazodva váltjuk a csoportszobákat;  
- az óvodai étkeztetéshez minden évben új terítőket vásárolunk 
- váltócipő kötelező 
- az udvari játékokat biztonsági okokból ellenőriztetjük, felújítottuk (2014-ben) 
- folyamatosan hívunk mentálhigiénés előadókat 
- minden évben egészségnapot rendezünk 
- a kertbe minden évben növényeket ültetünk 
- télen jegesedés esetén csúszásmentesítést végzünk 

 

Az SZMSZ óvodai mellékletben nem szabályozott kérdésekben az intézményi SZMSZ rendelkezései az 
irányadók. 
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 A dohányzással kapcsolatos előírások 
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos! (Ide értve az 

óvoda/óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az óvoda/óvoda parkolóját is.) 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

Egyéb kérdések 
- A vezetékes / vezeték nélküli telefont csak hivatalos beszélgetésre használjuk, a beszélgetések 

nyilvántartását naprakészen szükséges vezetni. 
- A magántulajdonú mobiltelefon a napirend zavarása nélkül, kötelező óraszámon kívül, használható. 
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IV. Záró rendelkezések 
 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának legitimációja és módosításának szabályai 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

A szervezeti és működési szabályzat érvényessége:  
2015. május ….. visszavonásig 

A szervezeti és működési szabályzat értékelése, felülvizsgálata:  
a mindenkori ellenőrzési tervben meghatározottak szerint történik 

 
A szervezeti és működési szabályzat módosításának lehetséges okai: 

 törvényi előírás (kormányrendelet) 

 ágazati/környezeti változások, a települési igények átalakulása 

 nevelőtestületi javaslat. 
 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat 2015. év május hó 11. napján tartott ülésén 
véleményezte és elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 11.nap. 
 
 
  ……………………………………………………    …………………………………………………… 
    Diákönkormányzatot segítő pedagógus               Diákönkormányzat vezető 
 
 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a szülői szervezet 2015. év május hó 11. napján tartott ülésén 
véleményezte és elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 11.nap. 
 
 
  ……………………………………………………    …………………………………………………… 
      szülő                 Szülői Szervezet elnöke 
 
 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület 2015. év május hó 12. napján tartott ülésén elfogadta és 
jóváhagyásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 12. nap. 
 
 
        …………………………………………………. 
                 Virágné Katona Zsuzsanna 
                igazgató 
 
A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó….………számú 
határozattal  
 

______ év _______________ hó _____ napján jóváhagyta. 
 
 

 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év ………………..hó ……….nap.  
 
 
        …………………………………………………. 
         Szabó József 
          elnök-lelkész 
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V. MELLÉKLETEK 
 
1.sz. melléklet 
 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 
 

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda nevelőtestülete az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 70. §  (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – a következő adatvédelmi szabályzatot 
(továbbiakban: Szabályzat) fogadta el annak érdekében, hogy az információ- és adatkezelésben érintett személyeket 
tájékoztassa az intézményben kezelt, továbbá onnan továbbított személyes adatok és más, jogilag védettséget 
élvező információk védelmének jogtisztaságáról, az adatok kezelésének, védelmének és az adattovábbítás 
folyamatának törvényességéről. 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1.1. Jogszabályi alapok 
 
A Szabályzat jogszabályi alapjai: 
 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.); 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); 
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stv.); 
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 
 
 
1.2. Fogalom meghatározások 
 
A Szabályzat alkalmazása szempontjából: 
 

- Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

- . Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából. 
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az 

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 
 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

60 
 

Különleges adat: 
- a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adat; 

- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (a 
büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással 
összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult 
szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat). 

- Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, 
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a 
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adat. 

- Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. 

- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele. 
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 
1.3. Intézményi specifikáció 

 
A köznevelési intézményben történő adatkezelés szempontjából: 

 
 Adatkezelő és adattovábbító: köznevelési intézmény, melynek nevében az alapító okiratban, illetve a szakmai 

alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el. 
 Adatállomány: a gyermekek / tanulók, szülők (törvényes képviselők), az alkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos, 

jogszabály által előírt módon és formában a köznevelési intézmény által kezelt, feldolgozott és tárolt valamint 
továbbított személyes adat. 

 Adattovábbítás: az Nkt. és végrehajtási rendeletei által a Köznevelés Információs Rendszerébe és más 
adatállományokba történő továbbítása az adatoknak. 

 Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs Rendszerében, az intézmény 
kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.), honlapján és más orgánumokon történő közlése. 

 
 

II. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei 
 
2.1. A személyes adat kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok 
 
 Személyes adat akkor kezelhető, ha 

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
- azt törvény vagy – annak felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat 

rendelete elrendeli. 
 Különleges adatot az adatkezelő nem kezel, kivéve, a vallási hovatartozásra vonatkozó adatot. 
 A jogszabály közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges. 
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa 
átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 
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2.2. Az adatfeldolgozó tevékenységi köre, kötelezettségei 
 

 Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit – jogszabály keretei 
között – az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az 
adatkezelő felel. 

 Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a 
személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. 

 Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az 
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő 
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 
 
2.3. Az adatok védelmének részletes szabályai 

 
 Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból (célhoz kötöttség), jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében (legitimitás) lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan 
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 
alkalmas, s csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (szükségességi kritérium). 

 Fentiek alapján a Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció. 
 Fentiek alapján az adatkezelő – az Infotv. elvi és gyakorlati előírásai szerint, az Mt. 10. §-ában foglaltakkal 

összhangban, – az érintetteknek az Nkt. 41–44. §-aiban és a Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott adatait tarthatja 
nyilván, illetve kezelheti, a Köznevelés Információs Rendszere vonatkozásában az Nkt. Vhr. I. fejezetére tekintettel. 

 Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy kötelező. Kötelező 
adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet – egyértelműen és 
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos célú 
adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az 
adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő 
nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna. A 
statisztikai célú adatgyűjtés tartalmi körét az Stv. vonatkozó rendelkezései határozzák meg. 
Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az intézményhasználók körét: a gyermekeket 
szüleik révén, a tanulókat a diákönkormányzat fórumain és az iskolagyűlések, valamint az osztályfőnöki 
foglalkozások keretén belül, a szülőket a szülői szervezet és a szülői értekezletek. A változtatásokat fel kell tüntetni 
az iskola honlapján is. Az adatkezelésnek mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell 
tükrözniük. 

. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes 
adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, az intézmény előzetesen írásban, elsősorban a tájékoztató 
füzet / ellenőrző könyv segítségével értesíti az érintetteket (a kiskorú tanulók szüleit, illetve gondviselőjét), akiknek 
felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is 
személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

 Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság 
kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem 
minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható 
személyek személyes adataihoz, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

 Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más 
forrásból származó adatokkal vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok 
ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az 
adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. 

 Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az 
adatkezelőt – törvényi kötelezettségének eleget téve –, az átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

 Az intézmény alkalmazottai vonatkozásában az adatok kezelésének eljárásrendjét a nevelőtestület, fórumain, illetve 
a szokásos belső információs csatornák mentén kell ismertetni az érintettekkel. 
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2.4. Különös preferenciájú adatvédelmi kockázatok és kezelésük eljárásrendje 
 

 A Köznevelés Információs Rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő, jogszabályban meghatározott 
gyermeki / tanulói és alkalmazotti adatok kezelése (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) – a gyermekek / 
tanulók nyilvántartásában és az alkalmazottak személyi anyagában található adatok kezeléséhez hasonlóan – a 
személyiségi jogok tiszteletben tartása és az Nkt. 26. alcímében foglaltak szerint történik. A személyes adatot 
kezelő, azt megismerő személy (az adatkezelő, illetve az által megbízott alkalmazott) jogviszonyának fennállása és 
annak megszűnése után is köteles az adattitkot megtartani, ezért jogi felelősség terheli. 
Az adatkezelő (intézményvezető) a KIR online felületének kezelésével, az adatrögzítői feladatok elvégzésével a 
könyvelőt/ iskolatitkárt /munkaügyi/ gazdasági munkatársát bízza meg, azok munkaköri leírásában foglaltak szerint 
Az intézményvezető a KIR Mesterjelszó-kezelő rendszerén keresztül az egyes adatrögzítési feladatok elvégzésével 
(jogosultságok kiosztása és megerősítése) más intézményi alkalmazottakat is megbízhat. 
Az adatkezelésről szóló megbízást írásba kell foglalni, melyben az adatkezeléssel megbízott alkalmazott nyilatkozik 
arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és jogosultságait megértette, azokat betartja. 
Az adatkezelés operatív feladatainak elvégzésével megbízott alkalmazott köteles feladatát az elvárható gondosság 
és a bizalmi viszonyból származó felelősség alapján végezni, és az adattitkot megőrizni. 
A KIR-ből történő adattovábbítás rendjét az Infotv. alapján az Nkt. és más jogszabályok vonatkozó rendelkezései 
határozzák meg. 
A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének alaptörvényi szintű szabályának megfelelően a köznevelési 
intézmény alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából. Ezen 
adatok rögzítése, továbbítása és kezelése céljából az intézményvezető megbízza az intézmény munkaügyi 
munkatársát . 
A KIR-ben előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt dokumentumok kezelésének rendjét az 
intézmény szervezeti és működés szabályzata normalizálja. 

 Az iskolában kötelezően lefolytatott országos mérések, értékelések során – a jogszabályban előírtaknak megfelelően 
– rögzítendő adatok továbbításáért az intézményvezető adatkezelési jogosultsággal ruházza fel a mérés, értékelés 
intézményi lebonyolításáért felelős alkalmazottat- igazgatóhelyettest, aki feladatait önállóan végzi. A feladatellátással 
való megbízást az éves munkatervben is rögzíteni kell, s azt a munkaköri leírás kiegészítéseként is meg kell 
jeleníteni. 
Az országos mérés során az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, tanulási és 
életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára és foglalkoztatására vonatkozó adatokat a nevelési-oktatási 
intézmény nem ismerheti meg. 
Az adatkezelési kötelezettség részét képezi a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettek (tanulók, 
szülők) tájékoztatása arról, hogy a mérési rendszerben generált és használt mérési azonosítóval az Oktatási Hivatal 
egyéni szinten, de személyazonosításra alkalmatlan módon, a köznevelési és felsőoktatási intézmények 
hatékonyságának elemzése céljából közvetlenül összekapcsolhatja a tanuló mérési, illetve egyéb iskolai, érettségi, 
középfokú és felsőoktatási felvételi teljesítményére, eredményére, valamint egyéb, a köznevelési és felsőoktatási 
továbbhaladására vonatkozó, általa nyilvántartott adatokat. 
 

3. Az intézmény érintett felhasználóinak adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogai 
 

 Az intézmény adatkezeléssel érintett felhasználója tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről, 
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 
törlését. 

 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül írásban, közérthető formában megadni az érdemi tájékoztatást. 

 Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt jogszabály, nemzetbiztonsági érdek, vagy 
a honvédelem, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy fenntartói pénzügyi érdekből, 
valamint az adatkezelésben érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az 
említett érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. 

 A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő – amennyiben többoldalúan meggyőződött annak helyes voltáról, 
annak megfelelően – helyesbíteni köteles. 
 A személyes adatot törölni kell, ha: 

kezelése jogellenes; 
- az adatainak kezelésében érintett személy kéri; 
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály 

nem zárja ki; 
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- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt; 
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatában elrendelte. 

 A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelésben érintetteteket, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az adatkezelésben érintett jogos érdekét nem sérti. 
 Az adatkezelésben érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha: 

- a személyes adatok kezelése, illetve továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el; 

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi. 
 Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelésben 
érintett az adatkezelőnek e döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – 
bírósághoz fordulhat. 

 Az adatkezelő az adatkezelésben érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a 
tiltakozás jogosságát megállapította. 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat személyiségi jogainak 
megsértése miatt. 
Az adatok őrzésének időtartamáról a jogszabályban meghatározottak szerint a vonatkozó iratkezelési szabályok és 
az irattári terv rendelkezései az irányadóak. 
 
 

III. Az intézmény informatikai rendszerének működtetésére vonatozó biztonsági szabályok 
 

3.1. Adat- és titokvédelem 
 

 Az intézmény által az iskola alkalmazottainak használatára kihelyezett és telepített számítógépeihez való hozzáférés 
felhasználói névvel és a hozzá kapcsolódó jelszóval védett. Minden szolgáltatás, program és adat elérése csak a 
fenti módon lehetséges. A felhasználók kötelesek jelszót használni, amelynek egyedinek és nehezen 
visszafejthetőnek kell lennie. 

 Évente a felhasználói jelszavakat meg kell változtatni az alábbi feltételeknek megfelelően: 
legalább 8 karakter hosszú legyen; szerepeljen benne betű, szám és egyéb jel (pl.: #, &, $, * stb.). 

 A felhasználót a jelszó megváltoztatására fel kell szólítani. Amennyiben a harmadik felszólításra sem történik meg a 
felhasználói jelszó megváltoztatása, abban az esetben a rendszerbe való belépés automatikusan megszűnik a 
felhasználó számára. A kitiltás után a rendszerbe való újbóli csatlakozás kizárólag az intézményvezető engedélye 
alapján történhet. 

 A számítógépeket bejelentkezett állapotban hagyni hosszabb időre nem szabad. Az ennek következtében 
végrehajtott illetéktelen hozzáférésért és az okozott károkért a felhasználó anyagilag felel. 

 A jogos és illetéktelen hozzáférést naplózni kell. A rendszernaplóból egyértelműen ki kell derülnie a ki- és 
bejelentkezések időpontjának. 

 A jogosultságok által megszerezhető, a tevékenységek naplózásával, a forgalom ellenőrzésével, továbbá más 
számítástechnikai eszközökkel gyűjtött információk csak az informatikai rendszer működésének javítására, a 
rendellenes használat kiszűrésére, a szabálysértő magatartás felderítésére használhatók. Egyéb célra való 
információgyűjtésre vagy felhasználásra kizárólag az intézményvezető adhat írásos utasítást. Ilyen információkat 
csak a rendszergazda vagy az ezzel az intézményvezető által írásban megbízottak gyűjthetnek. 

 Az intézményben kihelyezett számítógépek szabályos használatát az iskola rendszergazdai feladatokat ellátó 
alkalmazottja (a továbbiakban: rendszergazda) végzi. 
 

3.2. Input oldali rendszervédelem 
 

 A rendszerbe elektronikus formában bekerülő ismeretlen adathordozón lévő adatokat, programokat minden esetben 
előzetesen ellenőrizni kell vírusvizsgáló szoftverrel. Ha az ellenőrzés vírust talált, vagy a betöltés során vírusgyanús 
esemény történik, a folyamatot azonnal meg kell szakítani, a számítógépet ki kell kapcsolni, és a rendszergazdát 
haladéktalanul értesíteni kell. 
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 Az intézmény informatikai rendszere is az internet oldaláról nézve elektronikus védelemmel (vírusfigyelő és -irtó 
alkalmazások, tűzfal) rendelkezik. Ennek ellenére azonban előfordulhatnak olyan levelek és a levelekhez kapcsolt 
csatolt fájlok, amelyek vírussal fertőzöttek lehetnek. Ha a vírusveszély bármilyen gyanúja felmerül, a leírtakhoz 
hasonlóan kell eljárni. 
 

3.3. Output oldali adatvédelem 
 

 A rendszerben tárolt adatokat, információkat csak az azok elérésére jogosult felhasználó másolhatja, illetve 
nyomtathatja ki. A fenti rendszerből kikerült adatok és információk kezeléséért annak felhasználója teljes 
felelősséggel tartozik. 
 

3.4.  Mentés, megsemmisítés, archiválás 
 

 A rendszerben tárolt adatokat rendszeresen menteni kell. A mentés történhet mágneses vagy optikai elven működő 
adathordozóra. A sérült vagy használaton kívül helyezett – hivatalos vagy személyes információkat tartalmazó – 
adathordozók megsemmisítése a rendszergazda feladata. Az ilyen tartalmú rontott papíralapú dokumentumok 
megsemmisítését úgy kell elvégezni, hogy azok azonosításra alkalmatlanok legyenek (pl. rontott fénymásolat). 

 A rendszerben tárolt adatok archiválását a rendszergazda az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályozó normái 
szerint végzi. 
 

IV. Záró rendelkezések 
 
 Az intézmény adatvédelmi szabályzata a nevelőtestület általi elfogadását követően válik hatályossá. 
A jóváhagyott adatvédelmi szabályzat egy-egy példányát az intézmény épületének igazgató(ság)i irodájában, illetve 
titkárságán hozzáférhető kell tenni. Rendelkezéseiről az intézmény vezetője és az általa megbízott helyettesei vagy 
e feladattal megbízott alkalmazottak adnak tájékoztatást. 
Az adatvédelmi szabályzatot az intézmény iratkezelési szabályzatával, illetve a szervezeti és működési szabályzattal 
összhangban kell értelmezni. 
Az adatvédelmi szabályzat módosítására az elfogadására irányadó jogszabályi előírások érvényesek. 
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2.sz. melléklet 
Iskolai könyvtár SZMSZ-e (gyűjtőköri szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat, könyvtáros tanár munkaköri leírása, 
katalógusszerkesztési szabályzat, tankönyvtári szabályzat) 
 

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda  

Könyvtárának  

szervezeti és működési szabályzata 

 

 

 

Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

köteles szabályozni az iskolai könyvtár SZMSZ-ét. 

1. Az SZMSZ célja, témakörei 

1.1. Az SZMSZ célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek (továbbiakban: EMMI rendelet) való megfelelés. Ennek érdekében jelen 

SZMSZ szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

 

1.2. Az SZMSZ tartalmazza a következő témaköröket: 

- a könyvtár működtetésének helyi szakmai követelményei, 
- a könyvtár által ellátandó feladatok, 
- a könyvtárhasználó köre, 
- a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja, 
- a szolgáltatások igénybevételének feltételei, 
- a nyitva tartás, kölcsönzés módja és ideje, 
- a könyvtárhasználat szabályai, 
- a tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok, 
- a katalógusszerkesztési szabályzat, 
- a könyvtárostanár munkaköri leírása, 
- a gyűjtőköri szabályzat 

2. A könyvtár működtetésének helyi szakmai követelményei 

2.1. A könyvtár működtetésének általános alapkövetelményei 

 

2.1.1. A könyvtárhelyiség 

 

Az intézmény könyvtára a következő helyen található: 

 

- cím: 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 1. sz. 

- A könyvtár a régi építésű, de korszerűen felújított központi iskolaépületben található.  

 

- A könyvtár az épület földszinti részén, a főbejárat közelében, egyetlen helyiségben helyezkedik el. A helyiség 

egyben informatikai szaktanterem is. A könyvtár állományának egy része (elsősorban az alapvető kézikönyvek, 

kötelező és ajánlott olvasmányok, pedagógiai és módszertani szakirodalom) az intézmény más épületegységeiben, 

az osztálytermekben és a nevelői szobában található, az állandó hozzáférést biztosítandó.  

 

A könyvtárhelyiség megfelel az általános követelményeknek, azaz: 

 

- a könyvtárhelyiség könnyen megközelíthető a könyvtárhasználók számára, 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Szervezeti és működési szabályzat, 2015. 

 
 

66 
 

- az ülőhelyek száma lehetővé teszi egy egész osztály tanulóinak könyvtári óra keretében történő foglalkoztatását, 

alkalmas a tanulók zavartalan könyvtárhasználatára, 

- a könyvtár Internet-kapcsolattal és számítógépekkel rendelkezik, 

- a könyvtárban az állomány szabadpolcos elhelyezése biztosított. 

 

2.1.2. A könyvtár működtetésének személyi feltételei 

 

A könyvtár működtetésének személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek: a könyvtárban megfelelő szakmai 

végzettséggel rendelkező könyvtárostanár tevékenykedik. 

 

2.1.3. A könyvtári dokumentumokkal való rendelkezése 

 

A könyvtári állomány nagysága a rendelet értelmében  elegendő, de tartalmilag még kiegészítésre szorul, illetve 

folyamatban van az elhasználódott, régi kiadványok fokozatos lecserélése. 

 

A gyűjtemény tartalmazza azokat az információhordozókat, amelyekre az iskolai nevelő és oktató tevékenységhez 

szükség van.  

 

Könyvtári kölcsönzés biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az arra rászoruló tanulóknak. 

 

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumok lelőhely-nyilvántartásban vannak. 

 

 

2.1.4. A könyvtár működtetésének egyéb technikai feltételei 

 

A könyvtár a következő egyéb technikai feltételekkel rendelkezik: 

- legalább 30 fő elhelyezéséhez szükséges mennyiségű asztallal és székkel, 

- asztali számítógépekkel, 

- projektorral, 

- interaktív táblával, 

- papír alapú katalógussal, nyilvántartással, 

- fénymásolási lehetőséggel. 

 

2.2. A könyvtár nyitvatartási rendjének követelményei 

 

A könyvtár a hét három napján délután tart nyitva. A délelőtti folyamán – ha szakórát nem tartanak a teremben – 

lehetőség van könyvtári órák tartására. 

 

2.3. Kapcsolattartás más könyvtárakkal 

 

Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központtal. 

3. A könyvtár által ellátott feladatok 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa.  Gyűjtőkörének igazodnia kell a különböző 

tantárgyak, műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola   tevékenységének egészéhez. 

Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendeletben megfogalmazottak szerint: 
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3.1. A könyvtár által ellátott alapfeladatok 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása; 
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról; 
- tanórai foglalkozások tartása (könyvtárhasználati ismeretek a könyvtárostanár által, könyv- és 

könyvtárhasználat szaktárgyakhoz kapcsolódóan szaktanárok, tanítók által); 
- egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása; 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése. 

3.2. A könyvtár által ellátott kiegészítő feladatok: 

 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása; 
- számítástechnikai informatikai szolgáltatások biztosítása ; 
- tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat  ellátó intézményekben 

működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak  dokumentumairól, szolgáltatásairól;  
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása; 
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében; 
- közreműködés a tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok megszervezésében, lebonyolításában.  

4. A könyvtárhasználók köre 

A könyvtárat a következő személyek használhatják: 

 - az intézménnyel jogviszonyban álló: 

  - tanulók,  

  - pedagógusok (beleértve az óraadókat is), 

- az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai. 

 

5. A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja 

 

A könyvtárhasználatra való jogosultság a beiratkozást követően nyílik meg. 

 

A könyvtárba beiratkozni a könyvtár nyitvatartási ideje alatt bármikor lehet,  

- tanulók esetében szükséges a diákigazolvány bemutatása,  

- tanárok, felnőtt olvasók esetében fel kell mutatni a személyi igazolványt. 

 

A beiratkozás során a könyvtáros névre szóló, egyedi sorszámmal ellátott olvasójegyet állít ki. Az olvasójegy szolgál 

a könyvtárhasználó azonosítására. 

 

Az olvasójegyen feltüntetendő adatokat, valamint az olvasójegy konkrét formáját, tartalmát az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

Az olvasójegyen feltüntetett adatok változását a változást követő 30 napon belül kell bejelenteni. A bejelentési 

kötelezettségnek személyesen kell eleget tenni. A változást a bejelentéskor át kell jegyezni az olvasójegyen és a 

központi nyilvántartásban is. 

 

6. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni az alábbi feltételek mellett lehet: 

- A könyvtári szolgáltatásokat csak a könyvtár nyitvatartási idejében lehet igénybe venni. 

- A könyvtár szolgáltatásait igénybe venni szándékozó személynek rendelkeznie kell olvasójeggyel – azaz a 

könyvtárba beiratkozott személynek kell lennie. 

- A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a könyvtárat, annak dokumentumait és 

berendezését a használó rendeltetésének megfelelően használja. 
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7. A nyitva tartás, kölcsönzés ideje, módja 

 

7.1. Könyvtári kölcsönzés a nyitva tartási időben történik. 

 

Kölcsönzési idő 

 

 Délután 

Hétfő 14 –től 15-ig 

Kedd 
 

Szerda 14 –től 15-ig 

Csütörtök 14 –től 15-ig 

Péntek 
 

 

7.2. A kölcsönzés módja: 

 

A könyvtárhasználó: 

- átadja a könyvtárosnak azokat a könyvtári dokumentumokat, melyek ki szeretne kölcsönözni, 
- a könyvtáros megvizsgálja, hogy a könyvtárhasználó hány könyvtári dokumentum további kölcsönzésére 

jogosult, 
- ha a könyvtárhasználó által kölcsönözni szánt könyvek darabszáma meghaladja az általa kölcsönözhető 

dokumentumok számát, tájékoztatja a felhasználható keretről,  
- a könyvtáros rögzíti a nyilvántartási rendszerben a kölcsönzött könyveket, tájékoztatja a könyvtárhasználót a 

könyvek kölcsönzési határidejéről, 
- visszaadja a könyvtárhasználó olvasójegyét, és átadja a kölcsönzött könyveket. 

 

A kölcsönzés módjának további szabályait a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. 

 

8. A könyvtárhasználat szabályzat 

 

A könyvtárhasználat részletes szabályait az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés b) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ 

melléklete határozza meg. 

 

9. A tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok 

 

A tankönyvtári szabályzatot, valamint a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés e) 

pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 

10. A katalógusszerkesztési szabályzat 

 

A katalógus szerkesztési szabályait az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés d) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ 

melléklete határozza meg. 

 

11. A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírása 

 

A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírását az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jelen 

könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 

12. A gyűjtőköri szabályzat 

A gyűjtőkör szabályzatot az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ melléklete 

határozza meg. 
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13. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda – 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 1. –  

(intézményre) terjed ki. 

 

A szabályzat rendelkezéseit a szabályzat aláírását követő napon kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Törökszentmiklós, 2015. május 12. 

 

                                                                                                  

   ……………………………………………………………………… 

Virágné Katona Zsuzsanna 

igazgató 
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2/1. sz. melléklet 

 

Olvasójegy 

 

Az olvasójegynek tartalmaznia kell a következő adatokat: 

- könyvtár neve, 
- könyvtár címe, 
- könyvtár egyéb adatai (pl.: telefonszám), 
- könyvtárhasználó azonosítója, 
- könyvtárhasználó neve, 
- könyvtárhasználó születési helye, ideje, 
- könyvtárhasználó lakcíme, 
- érvényesség ideje. 

 

Az olvasójegy formája: 

 

A könyvtár neve:  

A könyvtár címe: 

Telefonszám: 

 

OLVASÓJEGY 

 

A könyvtárhasználó 

azonosítója: …………… 

neve: 

……………………………………………….. 

születési helye: 

……………………………….. 

születési ideje: 

………………………………… 

lakcíme: 

…………………………………………… 

 

Az érvényesség ideje: …………………….-

ig 
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2/2. számú melléklet 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

 

A könyvhasználati szabályzatot az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés b) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ melléklete 

határozza meg. 

 

1. A könyvtárhasználat célja 

 

A könyvtár használat célja, hogy a könyvtári dokumentumokkal és a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal segítse az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát mind a tanuló, mind pedig a pedagógus részére. 

 

2. A könyvtár használati jogának biztosítása 

 

Tanév elején az intézménybe kerülő tanulók számára biztosítani kell, hogy megismerkedhessen a könyvtárral, valamint 

beiratkozhasson a könyvtárba. 

 

3. Az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások 

 

A könyvtárhasználat során az olvasójeggyel rendelkezők számára  

 - ingyenesen igénybe vehetők a következő szolgáltatások: 

  - könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

  - olvasóterem használat,  

- nem papír alapú, szöveges adathordozó számítógépen történő megtekintése, 

  - zenei CD, illetve DVD lemez lejátszása; 

 - térítés ellenében igénybe vehetők különösen a következő szolgáltatások: 

  - fénymásolat készítés,  

  - számítógépből történő nyomtatás. 

 

3.1. A kölcsönözhető dokumentumok száma és a kölcsönzés határideje 

 

A kölcsönözhető dokumentumok száma és a kölcsönzés határidejére itt meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni a 

tankönyvekre és tartós tankönyvekre, melyekre vonatkozó szabályokat a könyvtár SZMSZ külön melléklete határozza meg. 

 

A tanuló iskolai évfolyama 
Kölcsönözhető könyvek 

száma 
Kölcsönzési határidő 

1-2. évfolyam 1 db 2 hét 

3-4. évfolyam 2 db 2 hét 

5-8. évfolyam 3 db 2 hét 

Amennyiben valamely dokumentum nincs a könyvtárban, mert már kikölcsönözték, kölcsönzési előjegyzés kérhető. Az 

előjegyzésben lévő előnyt élvez más igénylővel szemben. Az előjegyzett kölcsönző számára a könyvtáros a kölcsönzővel 

egyeztetett módon jelzi, ha a könyv a könyvtárban rendelkezésre áll. 

 

Mindig leteltnek kell tekinteni a határidőt a tanév utolsó előtti napján. 

 

3.2. A kölcsönzés határidejének meghosszabbítása 

 

A kölcsönzés határideje lejártáig, a kölcsönző egy alkalommal, kivételesen indokolt esetben 2 alkalommal kérheti a 

kölcsönzési idő újabb 2 héttel való meghosszabbítását. 

 

A kölcsönzési határidő meghosszabbítása történhet: 

- személyesen, illetve 

- telefonon. 
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3.3. Feladatok a kölcsönzési idő végén 

 

A könyvtáros folyamatosan ellenőrizni köteles a lejárt kölcsönzési idejű kiadványokat. 

Az érintett személyeket felszólítja a lejárt kölcsönzési idejű könyvek könyvtárba történő visszajuttatására. A tanulók esetében 

a felszólítás - év végén - az osztályfőnök közreműködésével történik. 

 

4. A könyvtárhasználat általános viselkedési szabályai 

 

A könyvtár használók általános viselkedési szabályai a következők: 

- a könyvtárt csak úgy szabad használni, hogy a könyvtárhasználók egymást magatartásukkal, hangos 
beszéddel ne zavarják, 

- a könyvtárba táskát könyv, dokumentum kivitelére alkalmas tárgyat bevinni nem lehet, azt a könyvtár 
előterében, illetve az iskola más helyiségeiben kell elhelyezni, 

- a könyvtárban elhelyezett dokumentumokban kárt tenni, megrongálni (beleírni) szigorúan tilos. 
 

5. Az olvasójegy használata 

 

A könyvtárhasználat feltétele: 

- A könyvtárba belépéskor a könyvtárhasználatra jogosultnak át kell adni az olvasójegyét a könyvtárosnak. /Ha 
nincs olvasójegye, akkor először be kell iratkoznia./ 

- A könyvtáros érvényes olvasójegy ellenében: 
- az érintett rendelkezésére bocsátja a könyvtárat, 

- visszaveszi a könyvtárba visszahozott könyveket, 

- az olvasójegyre, illetve a saját nyilvántartásába feljegyzi a kölcsönözött könyveket, valamint a kölcsönzés lejárati idejét.  

 

6. Felelősség a könyvtári dokumentumokért 

 

A könyvtárhasználó az általa kölcsönzött és elvesztett, megsemmisült kiadványokat az alábbiak szerint pótolhatja: 

- a kiadvány beszerzésével - melynek meg kell egyeznie a pótolandó kiadvánnyal, 
- a kiadvány árának, forgalmi értékének megtérítésével, 
- a könyvtáros tanárral való egyeztetést követően a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hasonló tartalmú és értékű 

dokumentum átadásával. 
 

A pótlás konkrét feltételeit a könyvtáros határozza meg, ismerve a pótolandó kiadvány jellegét. 

 

A könyvtárnak anyagi kárt okozó könyvtárhasználók listáját a könyvtáros rendszeresen átadja az intézményvezetőnek, 

annak érdekében, hogy a kárrendezés megtörténjen.. 

 

7. A könyvtár egyéb feladatai 

 

A könyvtárban külön elkülönítve szerepelnek az intézmény azon dokumentumai, melyek közzétételéről, nyilvánosságáról 

gondoskodni kell. 

E dokumentumokba a tanulók, pedagógusok, illetve olvasójeggyel nem rendelkezők is betekinthetnek. 

 

A könyvtáros feladata e dokumentumok őrzése, megrongálódásuk, elvesztésük esetén az intézmény vezetőjének értesítése 

a dokumentumok pótlása érdekében. 

 

8. A könyvtár használat további sajátos szabályai 

 

Az intézmény a könyvtárhasználatnak további sajátos szabályait: 

 nem állapít meg. 

 a csatoltak szerint állapítja meg. 
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2/3. számú melléklet 

 

A tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok 

 

A tankönyvtári szabályzatot, valamint a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés e) 

pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 

 

1. Fogalmak: 

 

Tankönyv: tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá az, 

amelyet az oktatásért felelős miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztott, tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a 

szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, 

 

Tartós tankönyv: tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy 

a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja - atlasz esetén 

legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre - a tankönyv változatlan 

kiadását. 

 

2. A könyvtáros közreműködése a tankönyvellátásban 

 

A könyvtáros (/tankönyvfelelős) felméri és tájékoztatást ad az egyes tankönyvek, tartós tankönyvek pontos állományáról 

annak érdekében, hogy az intézmény eleget tudjon tenni a normatív kedvezményre jogosultak ingyenes tankönyvvel való 

ellátási kötelezettségének. 

 

A könyvtáros (/tankönyvfelelős) a tanulói tankönyvigénylés felmérésekor elkészíti és közzéteszi azon tankönyvek, tartós 

tankönyvek jegyzékét, melyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 

 

3. Az iskola által beszerzett tankönyvek, tartós tankönyvek kezelése 

 

A könyvtáros az iskola által beszerzett tankönyveket az alábbiak szerint kezeli: 

- a dokumentumot nyilvántartásba veszi,  

- a dokumentumot ellátja a könyvtári pecséttel, leltári számmal. 

 

A tankönyvek, illetve a tartós tankönyvek a könyvtári dokumentumok külön csoportját alkotják. 

 

4. A tankönyvek és tartós tankönyvek iskolai tankönyvtári példányai 

 

Az iskola által használt tankönyvekből - beleértve a tartós tankönyveket is - egy-egy példányt el kell helyezni az iskolai 

tankönyvtárban. 

(Ezekből a könyvekből biztosítani kell azt, hogy egy-egy példány mindig rendelkezésre álljon, azaz legyen egy-egy 

olvasótermi példány.) 

 

5. Tankönyvkölcsönzés 

 

Az iskola az arra jogosultnak csak a rendes könyvkölcsönzési szabályok betartása mellett adhat át könyvet. 

 

A tankönyv használati jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell biztosítani, ameddig adott tantárgyból 

a helyi tanterv alapján képzés folyik, vizsgát lehet vagy kell tenni. 

 

Ennek megfelelően a tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 

- az egy évfolyamon használt könyvek esetében a tanév, azaz szeptember 1-jétől a tanév utolsó tanítási napja, 

- több évfolyamon használt könyvek esetében legfeljebb öt év. 
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6. A tartós tankönyvek elhasználódása 

 

A tartós tankönyvek esetében tanévenként a következő elhasználódás megengedett: 

- első tanév végén maximum 25 %, 

- második tanév végére maximum 50 %, 

- harmadik tanév végére maximum 75 %, 

- negyedik tanév végére maximum 100 %. 

 

Az intézmény lehetőséget biztosít a tanulóknak a használt tankönyvek értékarányos megvásárlására a tanév végén. 

 

7. A tankönyvek, tartós tankönyvek kölcsönzésével kapcsolatos károk 

 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. 

A megtérítésre vonatkozó részletes szabályokat az intézmény házirendje tartalmazza. 
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2/4. számú melléklet 

 

A katalógusszerkesztési szabályzat 

 

A katalógus szerkesztés szabályait az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés d) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ 

melléklete határozza meg. 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

 

A megfelelő könyvtári szolgáltatás nyújtásának egyik fontos szakmai feltétele:  

- a dokumentumok formai feltárása (a dokumentum-leírás) 
- a dokumentumok tartalmi feltárása (osztályozás), végül 
- a raktári jelzet meghatározása. 

 

E tevékenység eszköze a katalógusrendszer. 

 

 A katalógus funkciója, hogy általa megállapítható legyen, hogy: 

- a keresett könyvvel, dokumentummal a könyvtár rendelkezik-e,  
- a keresett szerzőnek milyen művei állnak rendelkezésre, 
- egy bizonyos kiadványnak milyen kiadásai vannak meg, 
- egy témával kapcsolatban a könyvtár milyen dokumentumokkal rendelkezik. 

 

2. A dokumentumtípusok 

 

Az egyes dokumentumtípusok bibliográfiai leírása a vonatkozó érvényes magyar könyvtári szabványok alapján lehetséges: 

- MSZ 3424/1-78    Bibliográfiai leírás. Könyvek. 
- MSZ 3424/2-82    Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 
- MSZ 3424/9-88    Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok. 
- MSZ 3424/10-92  Bibliográfiai leírás. Video-dokumentumok. 
- KSZ/1                     Bibliográfiai leírás.  Kartográfiai dokumentumok. 
- KSZ/2                     Bibliográfiai leírás.  Elektronikus dokumentumok. 

 

4. A katalógus cédulák tartalma 

 

A katalógus cédulának tartalmaznia kell a következőket: 

- raktári jelzet, 
- a bibliográfiai és besorolási adatokat, 
- ETO szakjelzeteket, 
- tárgyszavakat. 

4.1. Raktári jelzet 

 

Raktári jelzet: a dokumentumok raktári besorolását szolgáló, raktári rend megtartását elősegítő speciálisan képzett számok, 

ill. jelek. 

 

4.2. A bibliográfiai adatok 

 

A bibliográfiai adatok 

- cím és szerzőségi közlés adatcsoport 
- főcím, 

- párhuzamos cím, 

- alcím, 

- szerzőségi közlés, 

- kiadás adatcsoport 
- kiadási adat, 

- megjelenés adatcsoport 
- megjelenés helye, 
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- kiadó neve, 

- megjelenés időpontja, 

- fizikai jellemzők adatcsoportja 
- terjedelem, 

- méret, 

- sorozati adatcsoport 
- sorozat főcíme, 

- ISSN szám, 

- sorozati szám, 

- megjegyzések adatcsoport 
- terjesztés adatcsoport 

- ISBN szám, 

- kötés, 

- ár. 

 

Példányadatok (a dokumentum konkrét példányainak egyedi adatait tartalmazza): 

- azonosító,  
- leltári szám, 
- raktári helye. 

 

4.3. ETO szakjelzet  

 

A könyvtári állomány tartalmi feltárása során a könyvek osztályozása az ETO (az úgynevezett Egyetemes Tizedes 

Osztályozás) alapján történik. 

 

5. A könyvtár katalógusai  

 

5.1. Katalógustípusok 

 

A könyvtár az alábbi katalógusokkal rendelkezik: 

- raktári katalógus, 
- szerző katalógus betűrendes leíró katalógus, 
- cím és sorozatcím szerinti betűrendes leíró katalógus, 
- szakkatalógus. 

A raktári katalógus jellemzői: 

- A raktári katalógus tartalmazza a könyvtár helyrajzi nyilvántartását. 
- A raktári lapon található a katalóguscédula helye. 
- A raktári lapok lelőhely, raktári jelzet és betűrend alapján kerülnek rendezésre. 

Betűrendes leíró katalógus jellemzői: 

- A katalógus kialakítása az általános szabályok (szabványok) szerint történik. 
 

Szakkatalógus jellemzői: 

- A katalógus tagolása csoportképzéssel történik, osztólapok használatával. 
 

5.2. A katalógus formája 

 

A könyvtári katalógus formája: 

- cédula 
- számítógépes (folyamatban). 

 

5.3. A katalógus gondozása 

 

A katalógus gondozása folyamatos, melynek során kiemelt feladat: 

- a törölt, megsemmisült, leselejtezett kiadványok cédulájának kiemelése, 
- a katalógusban észlelt hibák korrigálása, 
- a hiányzó cédulák pótlása. 
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2/5. számú melléklet 

 

A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírása 

 

A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírását az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jelen 

könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 

 

Az intézmény neve/címe:  

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda,  

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 1. sz. 

 

A könyvtárostanár munkaköri leírása 

 

Munkakör megnevezése: könyvtáros FEOR száma:  ......................................................  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  ....................................................................................................................  

A munkakör szakmai irányítója:  .................................................................................................................................................  

Kötelező óraszáma:  .................................................................  

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

  vezető beosztású munkakörök 

( iskolaigazgató,  iskolaigazgató-helyettes,  iskola tagintézmény-vezető,  iskola tagintézményvezető-helyettes,  

iskola intézményegység-vezető,  iskola intézményegység-vezető helyettes) 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

  .................................................................. 

  nincsenek 

 

A munkakör célja: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az intézmény SZMSZ-ében, valamint 

annak részeként a Könyvtár SZMSZ-ében előírtak alapján a könyvtárosi feladatok ellátása. 

 

Helyettesítés rendje: 

 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

  - …………………………………………………….. 

 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
- nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend, 
- Pedagógiai program, könyvtár pedagógiai program, 
- Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

  az intézmény székhelye: Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 1. sz. 

 

  az intézmény telephelye: Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 1. sz. 

 

Az alkalmazás típusa: közalkalmazott 

Besorolás, bérezés: közalkalmazotti illetménytábla alapján 

Feladatellátás módja: megbízatás visszavonásáig 
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A könyvtáros a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők 

iránymutatása alapján látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

Általános szakmai feladatok 

 

A könyvtárosi feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 

- A könyvtáros rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, a könyvtárosi feladatok ellátásához szükséges 
szakmai végzettséggel. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel és a pedagógusokkal a tanulók személyiségének fejlesztésében, 
képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, 
fejlesztése során. 

- Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 
 

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

 

- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott 
minőségpolitikát és minőségcélokat. 

- Fogadja a szülők iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat 
tolmácsolja az intézményvezető felé. 

- Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.  
 

Részletes szakmai feladatok 

 

A könyvtárosi feladatok 

- Közreműködik az iskolai könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás elkészítésében és 
felülvizsgálatában – pl.: A könyvtár szervezeti és működési szabályzata és kapcsolódó szabályzatok. 

- Figyelemmel kíséri, hogy a könyvtár működésének általános alapkövetelményei fennállnak-e, azaz: 
- a könyvtárhelyiség megfelelő-e (könnyen megközelíthető, tágas, a könyvelhelyezés szabad polcrendszerben 

megoldott), 
- a könyvtári alapdokumentumok száma, összetétele megfelelő-e, igazodik-e az iskola által ellátandó 

feladatokhoz, 
- rendelkezésre áll-e a könyvtári dokumentumokról a lelőhely-nyilvántartás, 
- a könyvtár működésének egyéb technikai feltételei biztosítottak-e, pl.: asztalok, székek, fénymásoló, 

nyomtató, könyvtári dokumentumok kiadásához szükséges eszközök stb. 
- Gondoskodik arról, hogy a könyvtár az előre meghatározott nyitvatartási rendben rendelkezésre álljon a 

tanulók, illetve a pedagógusok részére.  
- Indokolt esetben javaslatot tesz a könyvtár nyitvatartási rendjének módosítására. 
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A könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység 

 

- Az intézményvezető számára összeállítja a könyvtári állomány fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, 
melynek során figyelembe veszi: 

  - az oktatás során jelentkező igényeket,  

  - a tanulók jelzéseit,  

  - a pedagógusok elvárásait. 

- Gondoskodik a meglévő könyvtári gyűjtemények gondozásáról, rendezéséről. 
- Tájékoztatást nyújt a könyvtárban található dokumentumokról, részletes információt nyújt az igénybe vehető 

szolgáltatásokról. 
- Közreműködik abban, hogy a könyvtár helyisége tanórai foglalkozás megtartására alkalmas legyen, segít a 

könyvtár működésének, tevékenységének bemutatásában. 
- Ellátja a könyvtárhasználattal kapcsolatos szolgáltatási feladatokat az egyéni, és csoportban érkező 

könyvtárhasználók esetében is. 
- Végzi a könyvtári dokumentumok kölcsönzési feladatait. 
- Ellátja a könyvtár kiegészítő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos tevékenységeket, pl.: 

  - számítógépes információs szolgáltatás,  

  - dokumentummásolás stb. 

 

A könyvtár működésével kapcsolatos feladatok 

 

- Végzi a beiratkozással kapcsolatos feladatokat, kiállítja az olvasójegyet. 
- Segíti a tanulók könyvkölcsönzését, segítséget, tanácsot ad a keresett témával, illetve szerzővel 

kapcsolatban. 
- Biztosítja a nyugodt könyvtárhasználathoz szükséges körülményeket. Indokolt esetben fegyelmezi a 

hangoskodó tanulókat. 
- Külön figyelmet szentel az olvasóterem nyugalmának. 
- Ügyel arra, hogy a könyvtári dokumentumok ne sérüljenek, ne rongálódjanak meg, erre figyelmezteti a 

könyvtárhasználókat. 
- Segíti az elektronikus eszközök (CD, DVD) használatát, és felügyeli azt. 
- Visszaveszi és kiadja a kölcsönzött könyveket, elvégzi a kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos nyilvántartási 

feladatokat. 
- A lejárt kölcsönzési idejű könyvek esetében értesíti a késedelemről a kölcsönzőket. 
- Könyvrongálás, illetve a könyv-visszaszolgáltatás elmulasztása esetén javasolja a kár megtérítésének 

előírását az intézményvezető felé. 
- Ellátja a könyvállomány leltározásával kapcsolatos feladatokat. 
- Őrzi és az érdeklődők számára átadja az iskola szervezeti dokumentumait, így különösen: az SZMSZ-t, a 

Pedagógiai programot, a Házirendet, a Minőségirányítási programot, adatvédelmi szabályzatokat. 
 

 

Könyvtári állománykialakítási, nyilvántartási, állományvédelemi feladatok 

 

- Javaslatot tesz a könyvtári dokumentumok bővítésének keretösszegére. 
- Rendszeresen tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről. 
- A gyűjtőkör, azon belül is a pedagógusok és a tanulók jelzései alapján szerzi be a könyvtár újabb 

dokumentumait. 
- Az új dokumentumokat feldolgozza, állományba veszi. 
- Gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a nyilvántartásokat naprakészen vezeti. 

 

Tartós tankönyvek kezelésével kapcsolatos feladatok 

 

- Gondoskodik a tartós tankönyvek kezeléséről. 
- Nyilvántartásba veszi a könyveket, illetve kiadja azokat az érintett tanulóknak. 
- Ellenőrzi a tankönyvek állapotát, szükség esetén javaslatot tesz selejtezésükre, illetve a kártérítési igény 

érvényesítésére a használóval szemben. 
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Kapcsolattartás 

 

- Az intézményvezető utasítására kapcsolatot tart fenn: 
  - más iskolai könyvtárral,  

  - a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival,  

  - a nyilvános könyvtárakkal, 

  - az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

- Elvégzi a könyvtárak közötti együttműködéssel kapcsolatos szakmai feladatokat. 
- Javasolja a könyvállomány cseréjét az együttműködésben résztvevő könyvtárakkal. 

 

A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

 

- Az iskolai könyvtárostanár munkája pedagógiai tevékenység, a nevelőtestület tagjaként részt vesz az 
intézmény pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait 
megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján megválasztja az ismeretátadás, a nevelés módszereit. 
- A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját. 
- Megtartja a tantervben rögzített könyvtárhasználati órákat. 
- Felkészíti a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk 

elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. 
- Megalapozza a könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával az önműveléshez szükséges 

attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. 
- Közreműködik az alkotó munkára való nevelésben. 
- Megtanítja a tanulókat a különböző szempontok szerinti dokumentumok keresésére a könyvtárban, 

adatbázisaiban. 
- A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más 

felszereléseket kiválasztja. 
 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

 

- Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás-vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő-nyilvántartással 
kapcsolatos feladatokat. 

- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyirat-kezelési feladatokat. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. 
(Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (legalább a 

hétévenkénti továbbképzésben részt vesz). 
 

Informatikai eszközök használata 

 

- Az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és 
irodai műszaki berendezéseit. 

 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása a munka díjazása szempontjából 

 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

  elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 

  részt vesz a nevelőtestület munkájában 
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  részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 

  részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 

 részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, lebonyolítása) 

 részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és lebonyolítása) 

 szervezi a szabadidő hasznos elöltését 

 közreműködik a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában 

 ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 

 

A pedagógus által ellátandó további tevékenység, és azok díjazása 

 

Feladat, tevékenység megnevezése Plusz díjazás 

van/nincs 

Minőségirányítási tevékenység végzése (beleértve a teljes körű intézményi önértékelést, valamint 

a dolgozói teljesítményértékelést) 

 

Gyakornoki munka segítése  

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok  

Szabadidő szervező  

Könyvtáros  

Diákönkormányzatot segítő  

Kötelező tanórán kívüli foglalkozások  

Rendszergazdai feladatok  

     -   

     -   

     -   

     -   

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

- Felelős az átvett eszközökért. 

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

 

Külső kapcsolatok 

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

-  ..................................................................................................................................................................................................  

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

Kelt:  ......................................................................................................  

 

 

 ......................................................................................   ......................................................................................  

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés 

és módosításai tartalmazzák. 
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2/6. számú melléklet 

 

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 
gyűjtőköri szabályzata 

 

A gyűjtőkör szabályzatot az EMMI rendelet 163. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen könyvtár SZMSZ melléklete 
határozza meg. 
 
1. A szabályzat tartalma 
 
A szabályzat a következő témaköröket tartalmazza: 

- az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 
- a szabályzat célja, 
- az állományszervezési stratégia, 
- az állományszervezés alapelvei, 
- a könyvtári állományszervezésnél figyelembe veendő igényszintek, 
- a könyvtári könyv- és kiadvány hatályos stratégia és gyűjtőkör szerinti szerkezetének módosítása, 
- a könyvtár gyűjtőköri szempontjai, típusai, 
- az intézmény gyűjtőkörét meghatározó alapvető tényezők, 
- a gyűjtőkörbe tartozó dokumentum típusok, 
- a gyűjtőköri tevékenység pontos tartalma. 

 
2. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 

 

Neve: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. sz. 

 

Elhelyezése: 52 m2 alapterületű teremben 

A könyvtárhelyiség kettős funkciójú, informatikai szaktanterem is. A tanítási órák tartása időben korlátozza a könyvtár 

működését, és nehezíti az állomány védelmét. 

 

Használói köre: az intézmény tanulói, nevelői és egyéb dolgozói. 

 

3. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a könyvtár a gyűjtőköri szabályzat alapján előre meghatározott, jól átgondolt, felépített, 

megtervezett körben gyűjtse az oktatási, nevelési munka információs bázisát jelentő kiadványokat. 

A könyvtári gyűjtemény folyamatos fejlesztése az intézmény könyvtárának alapfeladata. 

A gyűjtemény fejlesztése – az állományszervezési stratégia figyelembevételével - a jelen gyűjtőköri szabályzatban 

meghatározottak szerint történik. 

 

4. Az állományszervezési stratégia 

 

A könyvtárnak stabil, előre meghatározott állományszervezési stratégiával kell rendelkeznie. 

 

A stratégia több évre szól, melyet évente felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell. 

 

A stratégia módosításának okai elsősorban a következők lehetnek: 

- változik az oktatási intézmény által ellátott feladat,  
- egyes új feladatokhoz kapcsolódó kiadványokra van szükség, 
- a megszűnő feladatokhoz kapcsolódó kiadványokra kevésbé, vagy egyáltalán  nem lesz szükség,  
- az intézmény jelentős átszervezés alá kerül, ezért jelentősen módosulnak a könyvtárral kapcsolatos igények,  
- jelentősen megváltozik az intézmény pedagógiai programja, 
- változik az intézményben a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó foglalkozások, szakkörök 

szakterülete. 
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Az állományszervezési stratégia elkészítéséért és felülvizsgálatáért a könyvtáros, valamint az intézményvezető együttesen 

felelős. 

 

5. Az állományszervezés alapelvei 

 

Az állományszervezés legfőbb alapelve, hogy a rendelkezésre álló könyvek és kiadványok segítsék az oktatási 

intézményben tanulókat és a pedagógusokat abban, hogy 

- az intézmény nevelési-oktatási céljai megvalósuljanak, 
- az intézmény pedagógiai programjában meghatározott célok megvalósíthatóak legyenek,  
- a hátrányos helyzetűek esetében az esélyegyenlőségi elvek érvényesüljenek. 

 

A könyvtár könyv, illetve egyéb kiadványállományának kialakításakor, fenntartásakor, fejlesztésekor a következő alapelveket 

kell figyelembe venni: 

- könyvtárunk gyűjteményének kívánatos összetétele, informatív értéke, használhatósága a gyarapítás és 
apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával érhető el; 

- az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumot vehet fel, nem gyűjtünk 
krimit, lektűr-irodalmat; 

- törekszünk az óvodai és általános iskolai korosztály (3-tól 14 évesig) igényeinek, tudásszintjének megfelelő 
ismeretterjesztő szakirodalomból válogatni, viszont a tanított tantárggyal, szakmával kapcsolatban álló, de 
túlzottan részletező, felső szintű szakirodalom gyűjtését nem tudjuk felvállalni; 

- a könyvek esetében a könyvállomány szervezése alapvetően a könyvtárral szembeni igények alapján 
történik, figyelembe véve a különböző igényszinteket;  

- egyéb kiadványok esetében alapvetően a könyvtárral szembeni igényeket és igényszinteket kell figyelembe 
venni;  

- az ajándékba kapott könyvek, kiadványok esetében az igényszintektől részben el lehet tekintetni;  
- csere esetében a jelenlegi és várható igényekhez, igényszintekhez kell igazodni. 

 

A könyvtári gyűjtemény összetételének alakítása, illetve a könyvtári könyv, valamint kiadvány állomány fejlesztésének 

megvalósítása során figyelembe kell venni még a könyvtár meglévő gyűjteményének jellemzőit, valamint a könyvtár szerepét 

a könyvtári információs rendszerben. 

 

6. A könyvtári állományszervezésnél figyelembe veendő igényszintek 

 

6.1. Törekednünk kell az intézményben oktatott közismereti tárgyak és a hozzájuk kapcsolódó tudományterületek 

szakirodalmának beszerzésére, vagyis: 

- az intézményben alkalmazott tankönyvek és segédletek – a helyi tankönyvellátási rendszerrel összhangban 
történő – fejlesztésére több példány beszerzésével;  

- a kötelező és ajánlott olvasmányok több példányban való beszerzésére, illetve az olvasóvá neveléshez 
szükséges ifjúsági szépirodalom és az ezek feldolgozását segítő filmek, egyéb segédletek beszerzésére;  

- az alapvető szakkönyvek egy-egy példányban történő biztosítására, különös tekintettel a kézikönyvekre; 
- a legfontosabb folyóiratok egy-egy példányban történő beszerzésére. 

 

6.2. Célunk a pedagógiai munkát segítő szakirodalom, elsősorban a pedagógusok szakmai ismereteinek fejlesztését célzó 

szakkönyvek, módszertani és ismeretterjesztő kiadványok beszerzése legalább egy-egy példányban. 

 

6.3. Törekednünk kell kiemelt nevelési célkitűzésünk – a hitélet elmélyítése, a keresztény értékek és erkölcs átadása, a 

tanulók személyiségének keresztyén szellemű formálása – érdekében a cél megvalósítását segítő irodalom beszerzésére. 

 

6.4. Cél, hogy az oktatási intézmény tanulóit leginkább érdeklő területekhez kapcsolódó könyvek és kiadványok 

rendelkezésre álljanak, így különösen: 

- kortárs ifjúsági irodalom, mely alkalmas a tanulók olvasási kedvének, hajlandóságá-nak növelésére,  
- hobbikkal kapcsolatos kiadványok, 
- a sportokkal kapcsolatos kiadványok, 
- a számítástechnikai kiadványok. 
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6.5. Támogatni kell a nyelv iránti érdeklődés keltette igényeket. Ennek érdekében az iskolában oktatott nyelvekkel 

kapcsolatban biztosítani kell: 

- többféle tankönyvet és tankönyvsegédletet,  
- a nyelvismeret fejlesztését segítő irodalmat,  
- idegen nyelvű kiadványokat, 
- nyelvtanulást segítő egyéb segédanyagokat (CD-ket, filmeket stb.). 

Ezen felül biztosítani kell a tanulók érdeklődésének megfelelően az európai nyelvekkel kapcsolatos szótárakat, alapvető 

nyelvkönyveket. 

 

6.6. Be kell szerezni a helytörténeti, helyismereti irodalom dokumentumait is egy-egy példányban. 

 

6.7. A könyvtárban meg kell őrizni minden, az iskolában keletkezett irodalmi jellegű kiadványt, így: az iskolaújságot, 

évkönyveket; ünnepségekről, előadásokról készített videofelvételt, DVD-t stb. 

 

7. A könyvtári könyv- és kiadvány állomány hatályos stratégia és gyűjtőkör szerinti szerkezetének módosítása 

 

A könyvtári könyvállomány szerkezetének módosítása során lehetőség van: 

- a kiadványok vásárlására,  
- ajándék elfogadására,  
- csere felajánlására és elfogadására, 
- tervszerű állományapasztás. 

 

7.1.  A kiadványok vásárlása 

 

A kiadványok vásárlása érdekében adott évre vonatkozó tervet kell készíteni. A kiadási összegre vonatkozó javaslatot 

továbbítani kell a költségvetési tervezést végzők részére. 

 

A könyvek, kiadványok vásárlása az intézményben meghatározott pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, 

utalványozás) gyakorlására jogosult személy joga. 

 

7.2. Ajándék elfogadására 

 

Amennyiben az iskolai könyvtár részére könyv, illetve egyéb kiadvány felajánlás érkezik, vizsgálni kell, hogy azok 

illeszkednek-e a könyvtár gyűjtőkörébe.  

Az oktatási intézmény nevelési-oktatási elveivel, céljaival össze nem illő könyveket, kiadványokat nem szabad elfogadni, 

kivéve, ha azok jellegük miatt más könyvtárak számára értékesek lehetnek, s így csere felajánlásként az iskolai könyvtár 

hasznára válhatnak. 

 

7.3. Csere felajánlása és elfogadása 

 

Az iskolai könyvtár a meglévő kiadványainak, könyveinek hatályos állományfejlesztési stratégiája és gyűjtőkre alapján 

felajánlhatja cserére az iskolai könyvtárba nem illeszkedő kiadványokat, könyveket más könyvtár számára.  

A felajánlott kiadványokért az iskola gyűjtőkörébe jobban illeszkedő kiadványokat lehet elfogadni. 

 

7.4. A tervszerű állományapasztás 

 

Ismeretterjesztő és szakkönyvek esetében az ismeretanyagában, világnézetében elavulttá vált dokumentumokat, valamint a 

már megváltozott adatokat, szabványokat stb. tartalmazó dokumentumokat is ki kell vonni az állományból. A bővített, 

átdolgozott változatok megjelenése után tartalmi elavulás okán szintén ki kell vonni a régebbi példányokat. Az időközben 

megváltozott gyűjtőkör illetve olvasói igény csökkenésével a fölöslegessé vált példányokat is törölni kell az állományból. 

Az állományapasztás egyéb okai közé tartoznak az elrongálódott, olvasó által elvesztett, elemi kár, lopás miatt 

megsemmisült dokumentumok. Az állomány ellenőrzés során hiányzó dokumentumokat is törölni kell az állományból. 
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8. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai, típusai 

 

Gyűjtőkör alatt a dokumentumok különböző szempont alapján meghatározott körét kell érteni. 

 

Az iskolai könyvtár általános gyűjtőkörű könyvtár. Tevékenysége során megőrzi, feltárja és gyűjti a dokumentumokat, a 

rendelkezésre álló kiadványokkal segíti az intézményben folyó oktató-nevelő tevékenységet. 

 

A könyvtár gyűjtőköre tekintetében megkülönböztetésre kerül: 

- a fő gyűjtőkör, valamint 
- a mellék gyűjtőkör. 

 

A fő gyűjtőkörbe tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok.  

Fő elvként ide kell sorolni tehát: 

- a tanulók tantárgyi felkészülését, közismereti tájékozódását, továbbá művelődését segítő kiadványokat, 
valamint 

- a pedagógusok szakmai munkáját, fejlődését célzó kiadványokat. 
 

A mellék gyűjtőkörbe tartoznak azok a kiadványok, melyek közvetlenül nem segítik a tanulók tantárgyi felkészülését, de 

hozzájárulnak az ismereteik elmélyítéséhez, segítik az önképzést, illetve megfelelő szórakozási lehetőséget kínálnak. 

 

9. Az intézmény gyűjtőkörét meghatározó alapvető tényezők 

 

Az intézményi könyvtár akkor tudja betölteni funkcióját, ha  

- a gyűjtőköre az iskolai pedagógiai programjához, azon belül is  
- az iskola alaptevékenységéhez,  

- nevelő-oktató munka feladataihoz igazodik, valamint 

- figyelembe veszi a könyvtár más könyvtárakkal való kapcsolatát. 
 

Az intézmény alaptevékenységei: 

- óvodai és általános iskolai nevelés és oktatás, 
- napközis és tanulószobai ellátás,  
- tehetséggondozás, 
- sajátos nevelésű igényű gyermekek oktatása. 

 

Az iskolában kiemelten fontosnak tartott nevelő-oktató tevékenységek: 

- a református hitélet elmélyítése, a tanulók személyiségének keresztyén szellemű     formálása, 
- az önfegyelem, a helyes önértékelés, önismeret kialakítása a gyermekekben, 
- a képességfejlesztés,  
- hatékony tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása,  
- az önképzés, önfejlesztés és a széles látókörfejlesztése, 
- a tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, 
- a különböző kultúrák és művészetek iránti befogadó készség elősegítése, 
- az idegen nyelvi képzés biztosítása. 

 

Az iskolakönyvtár más könyvtárakkal való kapcsolatát a könyvtárszabályzat tartalmazza. 

 

 

10. A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok 

 

A gyűjtőkörbe a technikai fejlődés okán nemcsak a könyv alapú dokumentumok tartoznak, hanem sok más kiadvány, 

dokumentumtípus is. 

 

A gyűjtőkörbe tartozó jellemző dokumentum-megjelenési formák: 

- írásos dokumentumok, így a könyvek - beleértve a tankönyveket, tankönyv- segédleteket –, újságok, egyéb 
papír alapú kiadványok; 

- auditív dokumentumok: elsősorban CD-k, beleértve a hangos könyveket is; 
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- audiovizuális dokumentumok: DVD, videofelvétel, videofilm; 
- digitális dokumentumok: CD-ROM; 
- vizuális dokumentumok: dia. 

 

11. A gyűjtőköri tevékenység pontos tartalma 

 

A gyűjtőköri tevékenység során az egyes gyűjtőkörbe tartozó konkrét gyűjtési terjedelmet és mértékét a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

11. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat 2015. május 12. napjától lép hatályba. 

 

 

Kelt.: Törökszentmiklós, 2015. május 12. 

 

 

     PH. 

 

        ...................................................... 

        Virágné Katona Zsuzsanna 

         igazgató 
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2/7. számú melléklet 

 

 

 

 

Az intézmény állományszervezési stratégiája 

............. - ............. évre 

 

 

 

 

Az intézmény állományszervezése során a következőkre kell törekedni: 

 

- a gyűjtőkör alapján új könyvek kerüljenek beszerzésre, úgy, hogy lehetőség szerint megfelelő példányszámú 
és korszerű kiadványok álljanak rendelkezésre,  

- a tartóstankönyv-állomány feltöltése érdekében kezdeményezni kell a tanulók által már nem használt, jó 
állapotú könyvek könyvtár számára történő ajándékozását, 

- kiemelt figyelmet kell fordítani a pedagógusok oktató-nevelő munkáját segítő könyvek, egyéb kiadványok 
beszerzésére, a változatos oktatási eszközök, módszerek alkalmazásának lehetőségére, 

- a modern kiadványok beszerzésére (hangoskönyv, CD lemezek, tanulást segítő CD-ROM-ok stb.). 
 

 

Az intézmény állományszervezése során nagy figyelmet kell fordítani: 

 

- a folyóiratok, napilapok beszerzésére, valamint 
- az intézményben, illetve az intézményről szóló kiadványok, egyéb dokumentumok megőrzésére. 
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2/8. számú melléklet 

 

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok, valamint  

a gyűjtés terjedelme és mélysége 

 

 

Fő gyűjtőkörre vonatkozó adatok 

Dokumentumok A dokumentumok terjedelme, mélysége 

- Tankönyvek, tanári segédkönyvek A könyveket a tanított tantárgyakra vonatkozóan kell 
beszerezni úgy, hogy  
- elegendő példány legyen a tartós tankönyv iránti igény 
kielégítésére, valamint 
- segítse a tantárgyak tanítását a pedagógusok által jelzett 
igényeknek megfelelően. 
A tankönyvek, tanári segédkönyvek témakörei: 
- magyar nyelv és irodalom,  
- matematika, 
- tanított idegen nyelvek, 
- természetismeret, környezetismeret, 
- biológia, földrajz, 
- fizika, kémia, 
- tanított művészetek, 
- hon- és népismeret, 
- református hit- és erkölcstan 
- történelem,  
- informatika, számítástechnika, 
- testnevelés és sport. 
 
A fentiek az iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek között 
kerülnek elhelyezésre a teljesség igényével, 1-3 
példányban, a tartós tankönyv esetén igény szerint. 
 

- A kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint az ezek 
feldolgozását segítő olvasónaplók, filmek, egyéb segédletek  

Ide tartoznak a helyi tantervben meghatározott kötelező, és 
ajánlott olvasmányok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban és a kölcsönözhető 
állományrészben, illetve az osztálytermekben és az 
iskolaegységekben kerülnek elhelyezésre. A könyvek 
esetében legalább az érintett osztálylétszám minden 5. 
tanulójára 1 példányt kell biztosítani. 

Szépirodalomi, gyűjteményes művek, szöveg-gyűjtemények Azok a szépirodalmi művek, mely a tananyag szerinti 
feldolgozott műfajokkal, illetve szerzőkkel kapcsolatba 
hozhatók, valamint az olvasóvá neveléshez szükséges 
ifjúsági szépirodalom és az ezek feldolgozását segítő 
olvasónaplók, filmek, egyéb segédletek 
 
A könyvek a kölcsönözhető dokumentumok között kerülnek 
elhelyezésre válogatva, 1-15 pld. 

- A pedagógusok által munkaeszközként, illetve tanulási 
segédletként felhasználható ismeret-terjesztő irodalom 

A helyi tantervhez igazodó munkaeszközök, tanulási 
segédletek 
A könyvek a kézikönyvtárban illetve  kerülnek elhelyezésre 
válogatva, 1-3 pld. 
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- Az iskola névadójához kapcsolódó kiadványok Névadóval kapcsolatos könyvek, egyéb kiadványok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva, 1-3 pld. 

- Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos 
kiadványok 

Az iskolai ünnepségek, versenyek, programok 
megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges irodalmak, 
egyéb dokumentumok  
 
A könyvek a kézikönyvtárban, illetve a kölcsönözhető 
dokumentumok között kerülnek elhelyezésre válogatva, 1-3 
pld. 
 

- Helytörténeti kiadványok A helytörténeti kutatások és a helytörténettel kapcsolatban 
megjelenő kiadványok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva, 1 pld. 

- Egyéb, a tanulók közvetlen tantárgyi felkészülését segítő 
könyvek 

Antológiák, nemzetközi antológiák, népköltészeti művek 
 
A könyvek a kézikönyvtárban, illetve a kölcsönözhető 
dokumentumok között kerülnek elhelyezésre válogatva, 1-3 
pld. 
 

- Az általános, alapvető tájékozódást segítő kiadványok általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, 
atlaszok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva, 1-2 pld.  
A tanulást segítő néhány alap kézikönyv az 
osztálytermekben is megtalálható. 
A szótárakból, atlaszokból válogatva, a tanárok által értékelt 
kiadványokból 1-5 pld. 
 

 
 

Mellék gyűjtőkörre vonatkozó adatok 

Dokumentumok A dokumentumok terjedelme, mélysége 

- A tanult tantárgyakhoz kapcsolódó, az ismeret elmélyítését 
segítő irodalom 

A tanult tantárgyakhoz kapcsolódó részletesebb 
információkat tartalmazó kiadványok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva, 1-4 pld. 

- A pedagógusok számára a tanítási órához felhasználható 
dokumentumok 

Ide tartoznak a pedagógus tanórai felkészülését segítő 
kiadványok, valamint azok a dokumentumok, melyeket a 
tanórákon fel kíván használni: könyvek, diák, filmek, zenei 
anyagok, interaktív tananyagok stb. 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre, illetve 
kölcsönözhető példányuk is lehet; válogatva, 1-3 pld. 
 

- A tanulók tanulását, versenyekre, illetve egyéb 
megmérettetésre történő felkészülését, valamint a 
pedagógus felkészítő tevékenységét segítő dokumentumok 

Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek, egyéb 
dokumentumok 
 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1-3 pld. 
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- A tanulók szórakozását, olvasás iránti kedvét, 
fogékonyságát elősegítő könyvek, egyéb szépirodalmi 
művek 

Ifjúsági regények, beleértve a kortárs siker- regényeket, 
történelmi regényeket, életrajzi regényeket stb. 
 
A könyvek a kölcsönözhető állományrészben kerülnek 
elhelyezésre válogatva, 1-3 pld. 
 

- Pedagógiai módszertani szakirodalom A pedagógiai munkával kapcsolatos módszertani könyvek 
- Hivatali segédkönyvtárban kerülnek elhelyezésre az 
iskolavezetés igazgatási, gazdálkodási, ügyviteli 
tevékenységi körébe tartozó kézikönyvek, 
jogszabálygyűjtemények, segédletek, illetve a tanügy-
igazgatási kiadványok (válogatva 1-2. pl), valamint az 
intézmény nyilvános működési dokumentumai (SZMSZ, 
Intézményi minőségirányítási program, Pedagógiai program, 
egyéb szabályzatok. 
- Könyvtárosi segédkönyvtárban kerülnek elhelyezésre: a 
könyvtári segédletek, bibliográfiák, szabályzatok, olvasásra 
neveléssel kapcsolatos irodalom stb., válogatva 1-2. pl-ban. 

- Az iskola névadójához kapcsolódó kiadványok Névadóval kapcsolatos könyvek, egyéb kiadványok 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1-3. pl. 

- Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos 
kiadványok 

Az iskolai ünnepségek, versenyek, programok 
megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges irodalmak, 
egyéb dokumentumok  
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1-3. pl. 

- Helytörténeti kiadványok A helytörténeti kutatások és a helytörténettel kapcsolatban 
megjelenő kiadványok 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1. pl. 

- Egyéb, tanulók közvetlen tantárgyi felkészülését segítő 
könyvek 

Antológiák, nemzetközi antológiák, népköltészeti művek 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1-3. pl. 

- Az általános, alapvető tájékozódást segítő kiadványok általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, 
atlaszok 
A könyvek a kézikönyvtárban kerülnek elhelyezésre 
válogatva 1-2. pl.  
A szótárakból, atlaszokból válogatva a tanárok által értékelt 
kiadványokból 1-5 pl. 
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3. számú melléklet 
 

A tankönyvellátás szabályzata 
 

A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: 
 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
- A nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény, 
- A nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló 2013. évi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Kormányrendelet,  
- A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 

17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

 
Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés 

helyi rendjének szabályzata 

- Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

- A tankönyvrendelés előkészítésében közreműködő iskolatitkár saját hatáskörben intézkedik arról, hogy az 
oktatási miniszter által évente kiadott tankönyvjegyzék a pedagógusok rendelkezésére álljon. 
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tankönyvjegyzéket a szülői szervezet és a DÖK is megismerje és 
elfogadja 
A tankönyvrendelést a pedagógusok tankönyvválasztását követően lehet összeállítani. 

- A pedagógus az iskola helyi tantervének előírásai alapján és a szakmai munkaközösség véleményének 
figyelembevételével választja ki az általa alkalmazni kívánt tankönyvet, a választást az igazgatóval egyezteti. 

- A tankönyvrendelés elkészítéséhez az igazgató beszerzi az érintett szervek véleményét. Észrevétel esetén a 
szakmai munkaközösség bevonásával érdemi tárgyalásokat folytatnak, s csak ezt követően történik a 
tankönyvrendelés véglegesítése. 
Tankönyvellátást „Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a 
tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata” tartalmazza. 

 
1. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Az adott tantárgyhoz tankönyvet a tárgyat tanító pedagógus választ az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- kapcsolódjon az elfogadott helyi tantervhez, 
- az adott tárgyban érvényesüljön a folyamatosság, az egymásra épülés felmenő rendszerben, 
- elfogadható árfekvésű legyen, 
- az ingyenes tankönyv ellátás finanszírozható legyen. 

A tankönyvrendelésbe azokat a segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, a szakmai 
munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével lehet felvenni. Kivételt képeznek a templomi 
alkalmakon hasznát énekes könyvek. 
A tankönyvrendelés alapján a nevelőtestület határozza meg, hogy a tartós tankönyv, segédkönyv vásárlására 
rendelkezésre álló összeget melyik tankönyv, segédkönyv vásárlására fordítsuk. A tartós tankönyveket, 
segédkönyveket az iskolai könyvtár díjmentesen kölcsönzi a tanulók részére. 
Törvény határozza meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a tanulókat térítésmentesen illeti meg a 
tankönyv. A térítésmentesség fedezetéül szolgáló normatívákat az adott költségvetést meghatározó törvény szabja 
meg. Azokon az évfolyamokon, ahol a tankönyvcsomag ára meghaladja a törvény által biztosított normatívát, a 
különbözet összegét a szülőkkel egyeztetni kell. 
 
 
2. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott 
kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdések 
 
A tankönyvkölcsönzés 
Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a 
normatív kedvezményre jogosult tanulónak. 
Azt, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e a tankönyvhöz, az adott évben 
normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források 
alapján a nevelőtestület minden év január 20-ig dönt. 
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A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony fennállás alatt addig tart, 
amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból 
vizsgát tehet. 

A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év május 31-ig közzétételre kerülnek. (A közzététel módja: legalább 
az iskolai faliújságon való hirdetmény kifüggesztése.) 

A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. 

Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a könyv visszaadásának 
feltételeiről a könyvtáros dokumentumot készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átad. 
 
 
A tankönyv-értékesítés 

A kölcsönzött tankönyvet a normatív kedvezményre jogosult tanuló az iskolai könyvtárból megvásárolhatja. 

A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló 
- a tankönyvet legalább 3 hónapig használja, 
- a tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul vevő árat 
kifizesse. 

A tankönyv csökkentett árára a könyvtáros tesz javaslatot írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató 
hagy jóvá. 

A tankönyv árát a szülő közvetlenül az iskolának fizeti meg. 

 

A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával 
az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 

A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege 
-nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és 
- nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. 
A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még rendeltetésszerűen 
használni, vagy sem. 
Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a 
könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni. 

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet alkalmassá tenni, a 
könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. 

A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot 
az iskolatitkár teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá. 

 

3. A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése 
A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi 
és szociális helyzete indokolja. 
Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével 
kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága. 
A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek 
- 50 %-kal mérsékelhetők, illetve 
- elengedhetőek. 

Az elengedésről, illetve a mérséklésről az igazgató az iskolatitkár javaslatára dönt. 
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Tankönyvigénylés eljárásrendje 
(feladat és időterv) a 

2015/16. tanévre 

feladat felelős határidő dokumentum 

1. A könyvtári kölcsönözhető könyvek (ajánlott és 
kötelező olvasmányok) listájának elkészítése, 
ismertetése a szülők számára 

iskolai 
könyvtáros 

május 31. Jegyzék 

2.Használt tankönyvek felmérése a könyvtárban 
(tankönyvkölcsönzés), szülői igényfelmérés a 
vásárlásról vagy használt tankönyv kölcsönzéséről 

iskolai 
könyvtáros, 
tankönyvfe-lelős 

június 10. Jegyzék 

3. A térítésmentes tankönyvellátásra  jogosult tanulók  
összesítése, az érintett szülők tájékoztatása az 
ingyenes tankönyvellátásról 

tankönyv-felelős június 10. Jegyzék 

4.A szülők tájékoztatása egyéb tankönyv támogatási 
kedvezményről (fenntartó, más támogató speciális 
helyzetekben) 

vezetőség június 15-ig Hirdető 

5. További kedvezményezettek körének meghatározása vezetőség június 15-ig Hirdető 

6. A térítésmentes és a kedvezményezett 
tankönyvellátás jogosultságát igazoló dokumentumok 
összegyűjtése 

tankönyv-felelős június 15. Jegyzék 

7. A szülők, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, 
szülői szervezet, fenntartó tájékoztatása az 
igényfelmérés eredményéről, a tankönyvellátás 
rendjéről, és a tankönyvtámogatásról, valamint 
vélemény kérése az iskolai tankönyvtámogatás 
rendjének meghatározásához 

vezetőség (június 15-ig) 
2015. április 25-ig 

Honlap: tájékoztatás 
(2011.CXC.törv.23.§); 
2011.évi CXC. 
Köznevelési törvény 
46.§ (5); 
2001/XXXVII. 
Tankönyvtörvény 8/A 
§ (4); 
17/2014. (III. 12.) 
EMMI rendelet 5. 
melléklet; 
nevelőtestületi 
értekezlet 
jegyzőkönyve, DÖK 
gyűlés és szülői 
szervezet gyűlésének 
jegyzőkönyve 

8. A nevelőtestület döntése a tankönyvtámogatás 
módjáról 

nevelő- 
testület 

június 17-ig Nevelőtestületi 
értekezlet 
jegyzőkönyve 

9. Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása igazgató június 17-ig Szabályzat 

10. Pedagógus kézikönyvek meghatározása vezetőség Június 30-ig  

11. Szerződéskötés a Könyvtárellátóval  igazgató  17/2014. EMMI  
10. melléklet 

12. Iskolai tankönyvfelelős megbízása igazgató január 05-ig 2001/XXXVII. 
Tankönyvtörvény 
 8/A § (1) 

13.A tankönyvrendelés elkészítése, elküldése vezetőség április utolsó 
munkanapja 

tankönyvlista 
KIR 
Könyvtárellátó 

14. A tankönyvrendelés módosítása, normatív 
kedvezményben részesülők feltüntetése 

vezetőség június 30. KIR 

15. Pótrendelés leadásának határideje vezetőség szeptember 05. KIR 

15. Az ingyenesen szolgáltatott tankönyvek könyvtári 
állományba vétele 

iskolai 
könyvtáros 

augusztus leltárkönyv 

16. Az ingyenesen, valamint az egyéb címen 
szolgáltatott tankönyvek kiosztása az érintett tanulók 
számára 

iskolai 
könyvtáros, 
tankönyv-felelős 

augusztus vége-
szeptember eleje 

átvételi elismervény 

18. A Könyvtárellátó részére visszáruzott tankönyvek 
tárolása 

tankönyv- 
felelős 

szeptember 30-ig Jegyzék 
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