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1. Általános rendelkezések 
A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC 25.§-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A 
szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti 
felépítését, továbbá a működésére vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél és 
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az 
alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
 

2011.évi CXC. Törvény a Nemzeti köznevelésről 

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 

229/2012. (VIII.28) Korm. Rendelet. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 

12/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmény névhasználatáról. 

1999. évi törvény a nemdohányzók védelméről 

2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

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

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

 
A szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben. Jelen szervezeti és működési 
szabályzatot az iskola nevelőtestülete 2012. november 26-i határozatával fogadja el. 
 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 
igazgató jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlanidőre szól. 
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2. Az iskola alapító okirata, feladatai 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 
 
 
 

Az intézmény, gazdálkodásával kapcsolatos változások 
 
 
 
 

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1. napjával Miskolci 
Közintézmény –működtető Központ (3525 Miskolc, Városház tér 13.) névvel önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szervet alapított a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására. 
 

Az iskolaépület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Miskolc Város 
Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény székhelyét képező épületet, telket és 
feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, 
informatikai eszközöket) leltár szerint és az új szemléltetőeszközök felett az iskola rendelkezik.  
 

Az intézmény az általa használt ingatlan tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az 
ingatlant az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem 
adhatja bérbe. Az iskola igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a 
fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme 
nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 

 
 
 

 

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 
 
 
 
A gazdasági szervezet feladatköre 
 
Az intézmény dologi kiadásait az intézmény működését a Miskolci Közintézmény-működtető 
Központ végzi. 
2013. január elsejétől indul az új közoktatási rendszer melynek központja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete (3525 Miskolc, Városház tér 13.) 
Valamennyi iskola a KLIK része, így az ügyek nagy többsége is a KLIK központi rendszerén 
keresztül intéződik. 
Kizárólag a Klebelsberg Intézményfenntartó központ, mint központi költségvetési Intézmény 
rendelkezik számlaszámmal, így a saját intézményének pénzügyi tranzakcióit a KLIK 
bonyolítja. Ennek megfelelően a Magyar Államkincstár által vezetett központi 10027006-
00330273-00000000 számú forintszámlát használhatjuk az intézmény egyedi kötelezően 
alkalmazandó szervezeti egységkódjával. 
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A konyha szervezeti egysége 
 

Az intézmény melegítőkonyhát működtet. A konyha szervezeti egységének feladata a 
tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külső személyek számára az étkezés biztosítása. 
A szervezeti egységben az engedélyezett létszám két fő (konyhalány). 
 

Az étkezés díját a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazolásról szóló 1995. évi XXXI. Törvény 148.§-ban 
meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik 
 

Az iskolában egy gazdasági ügyintéző feladata az étkezés megszervezése a szállítókkal 
történő kapcsolattartás, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, az igazgatóhelyettes 
felelős a közegészségügyi szabályok betartásának ellenőrzése. 
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4. Az intézmény szervezeti felépítése 
 
 
 

ÁLTALÁNOS 
IGAZGATÓHELYETTES 

1 fő 

ISKOLATITKÁR 
1 fő 

IGAZGATÓ 

Diák-
önkormányzat 

vezetője 
 

Alsós, felsős 
munkaközösségi 

vezetők 
2 fő 

Alsós, felsős 
munkaközösség 
tagjai, nevelői, 
osztályfőnökök 

12 fő 

K L I K  

Karbantartó 
1 fő 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 
1 fő 

Konyhai 
dolgozók 

2 fő 

Hivatalsegédek 
(takarítók) 

4 fő 

M K M K  
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Az intézmény vezetője 
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
gyakorolja. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső 
ellenőrzési rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 
 

Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 
esetenként, vagy az ügy meghatározott körében helyettesére, átruházhatja. 
 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 
igazgató és az igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintézők, iskolatitkár, munkaköri leírásukban, 
szereplő ügyekben, az osztályfőnökök (Év végi érdemjegyek törzslapba, bizonyítványba, 
valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beíráskor.) 
 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
Az intézményvezetőt távollétében az igazgatóhelyettes képviseli. Saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett, az azonnali intézkedést igénylő döntések 
meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. 
 

Az intézményvezető által átadott feladatok és hatáskörök 
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat és hatásköreiből 

átadja az alábbiakat. Órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát. Intézményi 
rendezvények szervezésével kapcsolatos teendőket. 
 

Az intézményvezető közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes, és a gazdaságvezető. 
Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg. Az igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény 
határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az 
igazgatóhelyettes feladatait és hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza. Személyileg felel az 
igazgató által rá bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettes távollétében vagy akadályoztatása 
esetén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, vagy rangidős kolléga veszi át munkáját. Az 
igazgatóval egyeztetve bármely olyan döntést meghozhat, amely a távollévő igazgatóhelyettes 
hatáskörébe tartozik. 
 

A gazdasági ügyintéző szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Hatásköre és 
felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírás szerinti feladatokra. A gazdasági 
ügyintéző és a technikai dolgozók felett, a munkáltatói jogot a Miskolci Közintézmény-
működtető Központ gyakorolja. A gazdasági ügyintéző feladata és hatásköre kiterjed az 
intézményi működtetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére,  
az étel szállítási szerződések megkötésének, az iskola megbízási szerződéseinek megkötésének, 
előkészítése a fenntartó MKMK jóváhagyására.. 
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Az intézmény vezetősége 
 
 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 

A vezetőség tagjai: 
 Igazgató 

 Igazgatóhelyettes 

 Szakmai munkaközösségek vezetői  

 
Az iskola vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 
képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői szervezet elnökével, a 
diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal az igazgató tartja a kapcsolatot. Az 
igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét 
megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, 
amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 
 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos levelek, 
kibocsátott iratok és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője 
egy személyben jogosult. 
 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 
pecsétjével érvényes. 
 

A pedagógus munka ellenőrzése 
 

Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az iskolában az ellenőrzés az 
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és 
jól szabályozott ellenőrzési rendszer működése szükséges. E rendszer alapjait az iskola 
vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a pedagógus teljesítményértékelési 
rendszer teremti meg. 
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A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk 
kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és 
egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 igazgatóhelyettes 

 munkaközösség-vezető  

 osztályfőnökök 

 pedagógusok 

 
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat, 

vagy azok másolatát a személyi anyagban, vagy/és irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes 
és munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a 
munkatervben vállalt feladataikon keresztül tesznek eleget kötelezettségüknek.  
 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő 
területek: 

 Tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető) 

 Tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 Az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 Az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán 

 A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

5. Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok 
Az iskola törvényes működését az alábbi-a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg: 

- az alapító okirat 

- a szervezeti és működési szabályzat 

- a pedagógiai program 

- a házirend 

Az iskola tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 
dokumentumok: 

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

- egyéb belső szabályzatok (helységek, eszközök használatának rendje) 
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Az alapító okirat 
Az alapító okirat tartalmazza az iskola legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az iskolaalapító okiratát a fenntartó 
készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

A pedagógiai program 
Az iskola pedagógiai programja képezi az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi, 

szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 
Köznevelési törvény 24.§ (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az iskola pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás 
célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, (2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv 
megnevezéssel) ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a 
kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és 
azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 
biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 
–jogszabály keretei között-a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 
értékelésének, minősítésének formáját. 

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatokat, 

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

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendjét, 

 A tanulóknak az iskola döntési folyamatában való részvételi jogai gyakorlásának 
rendjét. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, eszközöket. 
A pedagógiai programot a nevelők készítik, és a nevelőtestület fogadja el.  
 

Az éves munkaterv 
Az éves munkaterv az iskola hivatalos dokumentuma, amely tartalmazza a nevelési 

célokat feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatok időre 
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az iskolaéves 
munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A 
tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az 
iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét (20/2012. VII.31.) EMMI 
rendelet 2.§ 1-2 bekezdése). 
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A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

a. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, 
b. A Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény, 

c. A 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről. 

 
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Tv. 7. § (1) előírása alapján az iskolai 
tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente az 
iskola igazgatója határozza meg minden év december 15-ig. 
 
Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskola tanulóinak 
tankönyvtámogatását megállapítsa és az iskolai tankönyvellátást megszervezze. A 
tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezi, és működési 
szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, 
szülői szervezet, diákönkormányzat. 

A tankönyvellátás célja és feladatai 
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. Az iskolai tankönyvellátás 
legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljutása. 
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 
lebonyolítása az iskolában történik, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás 
feladatait vagy annak egy részét ellátja az iskola, illetve a tankönyv forgalmazó. Az iskolai 
tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok 
egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. 

Az iskolai tankönyv kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 
kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvhöz. Ha a tankönyv kölcsönzése 
során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló 
elveszti, megrongálja, a tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az 
okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve –határozatban 
állapítja meg. Az iskola tankönyv ellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel vagy elektronikus 
formában teszi közzé. 
 

A tankönyvfelelős megbízása 
Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

különböző tankönyvforgalmazókkal a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és 
az intézmény a tankönyvet a tankönyvfogalmazóktól értékesítésre átveszi. Az iskolai 
tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató 
minden tanévben december 15-ig elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, 
amelyben kijelöli a tankönyv értékesítésében közreműködő személyt (tankönyvfelelőst), aki 
részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 
közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell 
határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. 

Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert az alapító okiratában ez 
a tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a 
normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem. 
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A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 
Az iskola tankönyvfelelőse felméri, minden év november 15-ig, hogy hány tanuló kíván 

az iskolától a következő tanévben tankönyvet kölcsönözni. 
A felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről 

szóló törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre. Ha az 
iskolának lehetősége lesz a leendő elsőosztályosokat ingyen tankönyvhöz juttatni a beíratás 
napján kell a felmérést elvégezni. A normatív kedvezményre vonatkozó igényt úgy kell 
fölmérni, hogy a tájékoztatót a tanuló szülője az igény bejelentési határidő előtt legalább 
15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a szülő az értesítés ellenére nem élt az 
igénybejelentés jogával. 

A tankönyvfelelős meghatározott felmérés után megállapítja hány tanulónak kell 
biztosítani a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen támogatást a 
normatív kedvezményen túl. Az adatokat november 24-ig írásos formában ismerteti az iskola 
igazgatójával. 

A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további 
kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 
bemutatása szükséges:  

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

 tartós beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás 

 sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye, 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

A normatív kedvezményre vonatkozó jogosultság igazolása nélkül normatív 
kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. Az iskola csak olya igazolást 
kérhet, amelyhez a szülő hozzá járult. 
 

A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 
Az iskola igazgatója minden év december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás 

módját, és erről értesíti a szülőket. November 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az 
iskolaszéket, az iskola szülői szervezetét és a diákönkormányzatot. 
 

Tankönyvrendelés elkészítése 
A tankönyvfelelős minden év február 28-ig elkészíti a tankönyvrendelést, majd aláíratja 

az iskola igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új tanulóinak várható, 
becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyv rendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj 
összegét a megállapodás szabályozza. A tankönyvrendelést úgy kell elkészíteni, hogy a 
tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a 
tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 
szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 
meg kívánja vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 
tankönyvvel kívánja megoldani. 
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Az iskolának legkésőbb június 10-ig közzé kell tenni a kötelező olvasmányok jegyzékét, 
amelyeket az iskola könyvtárából a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai 
könyvtáros munkaköri kötelessége. 
 

Elektronikus vagy elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 
rendje 
 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, és hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
iskola igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumokat: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentést 
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 
 az október 1-i pedagógus és tanulói 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 nem szükséges. 
A dokumentumok a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 
(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 

6. Az intézmény munkarendje 
 

Az intézményvezetői munkarendjének szabályozása 
 

Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell 
tartózkodnia abban az időben, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai 
rendszerű délutáni foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese hétfőtől péntekig 8 
órától 16 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola 
szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartalomban látják el. 
 

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 
 

Az iskola pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. 
Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 
lehetséges. A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, a munkaterv az iskola 
programjainak szem előtt tartásával általában maguk határozzák meg. Azokon a napokon, 
amikor szülői értekezletet, fogadóórát tartunk, napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb 
azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. 
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A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 
munkával vagy a gyermekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus munkakörben dolgozók 
munkaideje tehát két részre oszlik: 

a. a kötelező óraszámban ellátott feladatokra 

b. a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 
 

 a tanítási órák megtartása 
 a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
 osztályfőnöki feladatok ellátása 
 iskolai sportköri foglalkozások 
 énekkar, szakkörök vezetése 
 differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás, előkészítők. stb.) 
 magántanuló felkészítésének segítése, 
 könyvtárosi feladatok 

 
A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 
tevékenységnek számít a tanítás előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 
beírása, tanulókkal történő megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. A pedagógusok iskolai 
szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és az aktuális 
programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell 
figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe 
veszi. 
 

A munkaidőben ellátott feladatok: 

a. a tanítási órákra való felkészülés 
b. a tanulók dolgozatának javítása, 
c. a tanulók munkájának rendszeres értékelése 
d. a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és helyettesített órák 

vezetése, 
e. osztályozó vizsgák lebonyolítása 
f. kísérletek összeállítása 
g. dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
h. tanulmányi versenyek lebonyolítása 
i. tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
j. felügyelet tanulmányi versenyen, iskolai mérésen, 
k. iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
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l. pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 
diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása 

m. az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
n. szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o. részvétel nevelőtestületi értekezleten, megbeszélésen, 
p. részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
q. a tanuló felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
r. tanulmányi kirándulások, erdei iskola és ünnepségek és rendezvények 

megszervezése, 
s. iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
t. részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
u. tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 
v. részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében 
w. iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
x. szertárak, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
y. osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

Az iskolában, illetve azon kívül végezhető pedagógusi feladatok 
(138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése) 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 
alábbi feladatokat az iskolában köteles ellátni: 

- a tanítással, oktatással, neveléssel kapcsolatos összes feladat, 
(Kivéve az a., b., d., g., p., w. pontokban leírtak.) 

- Az intézményen kívül végezhető feladatok: Az a., b., d., g., p., w. pontokban leírtak. 
Az iskolán kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról a köznevelési törvény 62. § (5) 
bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre 
vonatkozó előírásokról munkáltató dönt. A munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni. 
 

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy 
az igazgatóhelyettes állapítja meg az iskola órarendjének függvényében. A konkrét napi 
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az iskola vezetőségének tagjai, valamint a 
pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 
figyelembe vételére. 
 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapokon programjának kezdete előtt annak 
helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát 
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az 
intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó 
pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az 
igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a 
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tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz 
utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni. 
 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet 
engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú 
tanítási óra megtartására. A tanítási órák elcserélésére az igazgató ad engedélyt. 
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint 
szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 
óra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint 
előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 
 

A pedagógus számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő 
rendes vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az 
igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető javaslatainak meghallgatása után. 
 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeres 
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 
adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő 
feladatokról. 
 

A pedagógus munkaidejének nyilvántartási rendje 
 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az igazgató által elrendelt 
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 
munkával összefüggő további feladatokból áll. 
 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok 
illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontját és időtartama az 
iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának 
és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok 
ellátásához a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról 
munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 
 
 

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 
 

Az iskolában a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 
az iskola zavartalan működése érdekében az igazgató állapítja meg. Munkaköri leírásukat az 
igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő 
figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 
kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi 
munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében 
az igazgató, vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.  
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Munkaköri leírások 
 

A munkakör megnevezése: tanító és tanár 

Közvetlen felettese: az igazgató 
Legfontosabb feladata: a tanuló személyiségének, képességének, tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, tanítványainak tanulmányi versenyre, 
felvételire való felkészítése 

A főbb tevékenységek 
 

- megtartja a tanítási órákat 
- feladata az intézmény és munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 
- tanmenetet készít, a szerint tanít, ha lemarad a tananyaggal azonnal szó az igazgatónak 
- legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni 
- munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik, 
- tanítási órára érkezésekor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja 

a tantermet, akkor utolsóként távozik 
- a tantermeket óra előtt nyitja, óra után zárja 
- tanítási óráján bejegyzi a naplóba a tananyagot és nyilvántartja a hiányzókat, vagy késő 

tanulókat 
- rendszeresen értékeli tanulói tudását, különböző színű érdemjegyekkel szemlélteti a 

jegyek súlyát  
- összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a témazáró dolgozatokat, a témazáró 

dolgozat írásáról egy héttel korábban értesíti a tanulókat 
- a tanulóknak adott osztályzatot szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal 
- az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba és az ellenőrző könyvbe. 
- figyelemmel kíséri a jegyek aláírását (szülők) tájékoztatását 
- javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési 

feladatokra 
- részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, az osztályozó értekezleteken, 

szakmai továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken megbeszéléseken 
- évente kétszer fogadóórát tart az igazgató által meghatározott időben 
- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, tanári, tanítói tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg 
- szemléltető eszközök használatával teszi szemléletessé oktató munkáját 
- az igazgató beosztása szerint részt vesz a z iskolai méréseken, javító vizsgán, magám 

tanuló vizsgáján 
- helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 
- egy hetet meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagokról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 
tanmeneteit, a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében átadja az 
igazgatóhelyettesnek 
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- bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 
kiürítésében, menti a dokumentumot 

- felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető, eszközök könyvek, 
rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

- előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket, 
- folyamatosan végzi tanulói felzárkóztatását, tehetséggondozását, 
- elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, moziba, színházba stb. 
- az osztályozó értekezlet előtt lezárja a jegyeket 
- részt vesz a tanulmányi kirándulásokon, akadályversenyeken, erdei iskolán stb.  

Különleges felelőssége 
 

- felelős a tanulói és szülei személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és iskolával kapcsolatos 

információkat, 
- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnököknek, illetve 

az igazgatónak és igazgatóhelyettesnek 
 

Járandósága 
 

A Kjt előírása szerinti munkabér, a 138/1992. (X:8) Kormányrendeletben meghatározott 
kötelező pótlékok, túlmunka esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, iskolai étkezés 
igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás. 

Testnevelő munkaköri leírása 
Legfontosabb feladata: a tanulók személyiségének, képességének és tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
A főbb tevékenységek összefoglalva 

- megtartja a tanítási órákat 
- feladata az intézmény és munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 
- tanmenetet készít, a szerint tanít, ha lemarad a tananyaggal azonnal szó az igazgatónak 
- legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni 
- munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik, 
- tanítási órára érkezésekor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja 

a tantermet, akkor utolsóként távozik 
- a tantermeket óra előtt nyitja, óra után zárja 
- tanítási óráján bejegyzi a naplóba a tananyagot és nyilvántartja a hiányzókat, vagy késő 

tanulókat 
- rendszeresen értékeli tanulói tudását, különböző színű érdemjegyekkel szemlélteti a 

jegyek súlyát 
- az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba és az ellenőrző könyvbe. 
- figyelemmel kíséri a jegyek aláírását (szülők) tájékoztatását 
- javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési 

feladatokra 
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- részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, az osztályozó értekezleteken, 
szakmai továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken megbeszéléseken 

- évente kétszer fogadóórát tart az igazgató által meghatározott időben 
- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, tanári, tanítói tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg 
- sporteszközök használatával teszi szemléletessé oktató munkáját 
- bemutatja, a gyakorlatokat felhívja, a figyelmet a balesetveszélyre 
- az igazgató beosztása szerint részt vesz az iskolai méréseken, javító vizsgán, magám 

tanuló vizsgáján 
- helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 
- egy hetet meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagokról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 
tanmeneteit, a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében átadja az 
igazgatóhelyettesnek 

- bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 
kiürítésében, menti a dokumentumot 

- felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető, eszközök könyvek, 
rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

- előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket, 
- folyamatosan végzi tanulói felzárkóztatását, tehetséggondozását, 
- elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, moziba, színházba. stb. 
- az osztályozó értekezlet előtt lezárja a jegyeket 
- részt vesz a tanulmányi kirándulásokon, akadályversenyeken, erdei iskolán stb.  

 
Speciális feladatai 

- kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákon résztvevő diákok szüleivel 
- kapcsolatot tart a városi sportiskolával 
- a tanév első tanítási óráján megtartja a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó baleset 

megelőzési tájékoztatását. 
 

Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírása 
 
Főbb tevékenységének összefoglalása. 

- feladatairól, hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 
- feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 
- javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

feladatokra, 
- a helyi tanterv szerint készíti el osztályfőnöki tanmenetét 
- kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére, napló, törzslap, bizonyítvány, stb 
- bejegyzi az ellenőrzőbe a dicséreteket, és elmarasztalásokat, ellenőrzi az aláírásokat 
- előkészíti és szervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 
- kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzattal 
- folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal 
- értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát, 
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- előkészíti a szülői értekezletet 
- közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében  
- folyamatosan figyelemmel kíséri osztálytermének dekorálását 
- minden év szeptember 30-ig leadja a hátrányos halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, 

sajátos nevelési igényű tanulók névsorát az ifjúságvédelmi felelősnek 
- aktualizálja a tanulóval kapcsolatos adatok változását 
- a tanév elején megtartja osztálya számára a tűz és baleset megelőzési ismertetőt, melyet 

az osztálynaplóban dokumentál. 
 
Ellenőrzési kötelezettségei 

- naprakészen vezeti a dokumentumokat 
- figyelemmel kíséri a tanulók hiányzását 
- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét,értesíti a szülőket rendszeres 

kapcsolatban áll velük 
- a házirendben leírtakat ismerteti és megköveteli tanítványaitól 
- az SZMSZ-ben meghatározottak szerint jár el a hiányzás terén 

 
Pótléka és órakedvezménye: a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, 

munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék, és a Közoktatási törvény 
1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározott heti egy óra osztályfőnöki 
órakedvezmény 
 
 

Gazdasági ügyintéző munkaköri leírása 
 

Kezeli az iskolai házi pénztárt. A házipénztárból kifizetést csak az iskola igazgatója, 
engedélyével végezhet. A házipénztárt tíz naponként ellenőrzi, lezárja, számítógépi 
nyilvántartásban rögzíti. Havonta elvégzi a szükséges zárási feladatokat a könyvviteli 
szabályoknak megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt valamennyi 
eszköz és egyéb értékek kezeléséért. 

A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás 
bizonylatolásáról. 

Az intézmény bevételeiről számlát állít ki (terembérlet, aula, tanterem, ételhulladék, stb.) 
 
Munkaügyi feladatai: 

- Új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést 
követően. 

- Kiállítja az adatfelvételi lapot, gondoskodik, hogy a bérszámfejtő minden adatot időben 
megkapja a biztosított bejelentéshez. 

- Munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetést követően elkészíti a 
megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtőhöz 

- Elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 
dokumentumok elkészítéséről. 

- Havonként kimutatást készít a távollévők adatairól, összegyűjti a táppénzes papírokat, 
szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd ezeket megküldi a 
bérszámfejtőnek. 

- Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadságos nyilvántartását. 
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- Az igazgatóhelyettes által elkészített túlóra, távollét, elszámolást továbbítja a 
bérszámfejtőnek. 

- Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában. 
- Megrendeli és kiadja a tisztító és takarító eszközöket. 
- Ellátja az étkeztetéssel kapcsolatos teendőket. 
 
 

Takarító munkaköri leírása 
 
Munkakör megnevezése: takarító 
Közvetlen felettese: a gazdaságvezető 
Kinevezése, munkaideje: határozatlan időtartamra, 6.00-8.00 és 14.00-20.00 óráig osztott 

műszakban, amely ebédidőt nem tartalmaz. 
 
Legfontosabb munkaköri feladatai 
 

- közvetlen utasítás szerint takarítja az épületet 
- napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatokat felmossa, 

tiszta vízzel lemossa a táblát 
- napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 
- naponta lemossa a WC-kagylókat és ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolatokat, csempéket, csaptelepeket, mosdókagylókat 
- naponta legalább két alkalommal felmossa az külső és belső aulákat, lépcsősorokat 
- minden olyan takarítási munkát elvégez, amely biztosítja az épület állandó 

tisztántartását 
- szükség szerint elvégzi az, ablakok ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a 

villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek 
billentyűzetét 

- napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, asztalok lapját 
fertőtleníti. 

- kötelessége a tantermekben és WC-ben elhelyezett szeméttárolók kiürítése és 
tisztántartása, 

- porszívózza a szőnyegeket és a kárpitos székeket, ülőkéket 
- szükség szerin átülteti és öntözi a terület részéhez tartozó virágokat 
- nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben, elvégzi a függönymosást 

nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabb munkát végez 
- a használaton kívüli termekben lekapcsolja a világítást, takarékoskodik a vízzel az 

elektromos energiával 
- folyamatosan figyel az épületben keletkező hibákra, berendezések működésére, a hibát 

jelenti közvetlen felettesének 
 
Járandósága 

- Munkaszerződésben meghatározott munkabér, a munkavédelmi szabályzatban rögzített 
védőeszközök 

- az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési 
támogatás. 
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Működés rendje 

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 
Az oktatás és nevelés a pedagógiai program, és a tantárgyfelosztással összhangban levő 

heti órarend alapján történik. A tanítás szaktantermekben és az osztálytermekben történik. A 
tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után lehetséges. 
Rendkívüli esetben az igazgató engedélyével másként is szervezhető. 
 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott 
időben kezdődik (8 órakor). A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 13.30 
óráig be kell fejezni. 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 
tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási 
órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező 
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és 
módon történhet, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

Az óraközi szünetek rendjét az ügyeletes tanárok felügyelik. Az első szünetben 
tízóraiznak a tanulók a többi szünetet az iskola udvarán töltik a tanulók.  
 

Az osztályozó vizsga rendje. 
 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha  

a. az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
b. egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét 
c. ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át 

meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének 
lehetőségét 

d. ha a tanuló kérésére jön létre különbözeti vizsga céljából 
 

Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 
 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 
legalább 20.00 óráig van nyitva. Az iskolatanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 
Az iskolát szombaton és vasárnap valamint munkaszüneti napokon –rendezvények hiányában- 
zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelem alapján – 
az igazgató ad engedélyt. 

Az iskolában munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskola 
tanulóinak szülei és a fenntartó képviselői) nem tartózkodhatnak. Az idegenek kötelesek a 
kapuügyeletet teljesítőnek nyilatkozni jövetelük céljáról, és tartózkodásuk idejéről A 
kapuügyeletes köteles feljegyezni az érkező nevét és a távozás idejét. 
 
 



 31/74 

Az intézmény létesítményeinek és helységeinek használati rendje 
 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország 
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. 
 
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 
 

- a tűz és balesetvédelemi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 
- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 
 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helységeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai 
felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és választható tanítási órákon használhatják. 
A foglalkozásokat követően, lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára, de 
csak pedagógus felügyelete mellett. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának 
rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelynek betartása 
tanulóink és pedagógusaink részére kötelező. 

 
Egyes helységek, berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve a technikai dolgozók feladata. 
 

A diákönkormányzat az iskola helységeit, az iskola berendezéseit az igazgató és 
igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja. 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások. 
 

Az iskolában beleértve az iskola udvarát az iskolához tartozó parkolót a főbejárat előtti 30 
méter sugarú területrészt pedagógusok, technikai dolgozók, az iskolába látogatók nem 
dohányozhatnak. 

Az intézmény munkavállalói, intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 
tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény (1999. évi XLII. Törvény 4.§ (8) szakaszában 
meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 
intézmény munkavédelmi felelőse. 
 

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok. 
 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz, baleset, munkavédelmi, 
közlekedési tájékoztatást tart, amely során koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten 
felhívja a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell 
az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyéről is. A tájékoztató 
után dokumentálni kell a tanuló ellenőrzőjében és az osztálynaplóban. 
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Balesetvédelmi, oktatást kell tartani minden tanév elején azoknak a tanároknak, amely 
tárgyak tanítása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége fenn áll. Ilyen tantárgyak: 
fizika, kémia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatást az osztálynaplóban és 
ellenőrző könyvben is dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 
előírásokat belső utasítások és szabályok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 
tanév elején köteles megismertetni. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet 
mellett használhatják. 
 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamilyen 
tevékenységet (pl.: osztálykirándulás, erdei iskola, akadályverseny, főzőverseny, nyári tábor). 
A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 
 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusaink számára kötelező. Az a 
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 
jegyzőkönyvezetését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató 
által megbízott munkavédelmi felelős végzi. 
 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz, baleset, 
munkavédelmi tájékoztatást tart az iskola munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 
megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 
kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket 
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 
intézményvezető hatáskörére, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti 
az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiai 
eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 
 
 

Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén 
 
 

A rendkívüli események esetére a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) n szakasza 
végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 
 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 
esetenként, az iskolatakarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jenség nem 
tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek 
személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 
 
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 
 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 
bejelenti az iskola legközelibben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az 
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értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata 
nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 
 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolában is közzé kell tenni. 
 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és dolgozók az épületet a tűzriadó tervnek 
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő 
dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 
tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók keresését és felügyeletét ellátni, a 
tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni. 
 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 
tartózkodni tilos! 
 

Amennyiben a bombariadó kompetencia mérés vagy egyéb tantárgyi mérés időtartama 
alatt történik, az iskola igazgatója haladéktalanuk köteles az eseményt jelenteni a fenntartónak 
és a Kormányhivatalnak. Gondoskodnia kell a mérés mielőbbi folytatásának megszervezéséről. 
 

Ha a bombariadó bejelentés telefonon történik, akkor az üzenetet vevő dolgozó 
törekedjen arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több 
tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. 
 
 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A 
bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás 
meghosszabbításával, vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 
 
 

A mindennapos testnevelés szervezése 
 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelés órát tartalmaz az első és 
ötödik osztályban. Mind az öt óra megtartására órarendi órában kerül sor. 

A többi osztálynak órarendi óráikon kívül iskolai sport formájában a tanítás utáni délutáni 
órákban biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. 
Iskolán kívüli szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára heti 2-2 óra 
biztosított. 
 

A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési 
foglalkozáson azok a tanulók vesznek részt, akik az iskola egészségügyi szolgálat 
szakvéleménye szerint a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 
 

Az iskola tanulói számára a mindennapos testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 
– alsó tagozaton és napköziben: játékos egészségfejlesztő testmozgás, 
– felső tagozaton: röplabda, foci. 
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A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskola diáksportköri foglalkozások valamint az 
iskolai tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója 
jogosult részt venni. 

Az iskola diáksportkör diákönkormányzatként működik melynek munkáját az iskola 
igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az 
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell 
elfogadni. 

A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozáson való részvételhez az iskola 
biztosítja, hogy az őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, a téli időszakban: a 
tornaterem testnevelő tanár felügyelete mellett a hét minden napján 14.00 óra és 17.30 óra 
között rendelkezésre álljon.  

Félévenként beszámolnak munkájukról. 
 
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások 
 
 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívül egyéb 
foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettes rögzítik 
a tantárgyfelosztásban. A dokumentálás az osztálynaplóban illetve megfelelő naplóban vagy 
füzetben történik. 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi, az iskola által szervezett tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozások működnek: 

- napközi otthon, 
- szakkörök 
- énekkar 
- iskolai sportköri foglalkozások, 
- felzárkóztató foglalkozások, 
- egyéni foglalkozások. 
- tehetséggondozó foglalkozások 
- továbbtanulásra elkészítő foglalkozások 

 
 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok. 
 
 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési 
szabályzat előírásai alapján. 

A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége (alsós 
munkaközösség) állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a 
napközis tanulók házirendje rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend 
részét képezi. 

A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 
alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az 
eltávozásra az igazgató, vagy az igazgató helyettes adhat engedélyt. 
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Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok. 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés-felzárkóztató foglalkozás, fejlesztő 
foglalkozás, egyéni foglalkozás kivételével –önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 
történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

 
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentés csak a szülő írásbeli kérelme az 
iskola igazgatója adhat. A felzárkóztatás korrepetálás célja az alapkészségek fejlesztése és a 
tantervi követelményekhez való felzárkóztatás.   

 
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások menetét, heti óraszámát, 

a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában 
kell rögzíteni. 

 
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanuló, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 
 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, aki munkájukat 
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az 
iskola pedagógusa. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösség, illetve a szaktanárok felelősek. 

 
 
Az iskola az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. A napközi 

otthonba felvett tanulók háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A 
napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola ebédet, ebédet és tízórait biztosít. 

 
A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában könyvtár működik. 

Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 
 
Az iskola énekkara elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hívatott kielégíteni, 

de az iskola, kulturális rendezvényeinek színesítését is szolgálja Énekkari próbák 
meghatározott időben heti egy alkalommal tarthatók. Ebben az időben más foglalkozást csak az 
igazgató vagy igazgatóhelyettes külön engedélyével szervezhetők.  

 
 
Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza 

a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 
házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözetben és rendben kötelesek 
megjelenni. 
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Mozi- és színházlátogatás keretében olyan filmeket és színi előadásokat kell választani, 
amelyek a tanuló kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, 
hogy szakórán vagy osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljon. 

 
 
A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz, hogy a kirándulás igényes és 
olcsó legyen. A tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói 
utasításban kell szabályozni. 

 
 
Az iskolában a területileg illetékes történelmi egyházak hit és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 
Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. 
A tanulók hit és vallásoktatást az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 
 

7. Az intézmény nevelőtestülete és szakmai 
munkaközösségei 

 
 

Az intézmény nevelőtestülete 
 

A nevelőtestület a köznevelési törvény 70. § alapján a nevelési-oktatási intézmény 
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozója. 

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

nevelési és oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 
más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 
Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az iskola 
informatikai berendezéseit a pedagógusok használhatják. 

 
A nevelőtestület értekezletei, osztályozóértekezletei 
 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet 
 félévi és év végi osztályozó konferencia, 
 havonként munkaértekezlet 
 nevelési értekezlet (évenként két alkalommal) 
 rendkívüli értekezlet (szükség szerint) 
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Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vezeti. 
Félévkor és a tanév végén osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület. A nevelőtestületi 

értekezleteken minden testületi tagnak jelen kell lenni. Ez alól csak az igazgató adhat 
felmentést. A nevelőtestület döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű 
szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek 
kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. 
A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerül. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 
(az iskolai élet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából). 
Az értekezletről jegyzőkönyv készül melyet az értekezleten végig jelen levő személy hitelesít. 
 
 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei és munkaközösség-vezető 
 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 
szakmai munkájának irányításában, tervezésben és ellenőrzésben. A munkaközösségek 
segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 
munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, munkájának segítése. A 
munkaközösség az igazgató megbízására részt vesz az iskola pedagógusainak belső 
értékelésében, valamint az iskolai programok megszervezésében. 
 

A szakmai munkaközösség tagjai javaslatot tesznek a munkaközösség vezető személyére. 
A munkaközösség-vezető megbízása öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. 
Az intézményben két munkaközösség működik. 
 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének megszervezése, 
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 
igazgatónak a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, 
írásos beszámolót készít a félévi és év végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 
munkájáról. 
 
A szakmai munkaközösség és munkaközösség-vezető feladatai  
 

Az iskolában két szakmai munkaközösség működik. Az alsós munkaközösséghez az alsó 
tagozaton tanító és napközis foglalkozást tartó kollégák taroznak. A felsős munkaközösséghez 
a szakos tanítást végző valamint osztályfőnöki teendőket ellátó kollégák taroznak. 

Feladataik: 

 Javítják és koordinálják az iskolában folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében. 

 A munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak az iskolavezetéssel. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 
működésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 
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 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás színvonalát. 

 Kezdeményezik a pályázatok és tanulmányi versenyeken való részvételt. 

 Javaslatot tesznek szemléltető eszközök beszerzésére (költségvetés függvényében) 

 Összeállítják a munkaközösség éves munkatervét. 

 A munkaközösség-vezető irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség 
szakmai programját. 

 Képviseli állásfoglalásával a munkaközösséget az iskola vezetősége előtt és az iskolán 
kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről 
a nevelőtestület számára. 

Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 
munkaközösség tagjait. 

Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 
tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes 
véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 
 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés szempontjai 
 

Kiemelt munkavégzésért adható kereset kiegészítést azoknak a pedagógusok kapják, akik 
leginkább megfelelnek az alábbiaknak: 
 
Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el. 

 órai munkája magas színvonalú 

 eredményesen készíti fel tanulóit a tovább tanulásra 

 felzárkóztatja a gyengén teljesítőket 

 aktívan részt vesz a munkaközössége munkájában 

 rendszeresen részt vesz tanulóival tanulmányi versenyeken 

 kihasználja a továbbképzés és önképzés lehetőségeit 

 részt vesz a pedagógiai program elkészítésében 

 osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el. 

 eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakított ki 

 jó színvonalú közösség alkotó tevékenységet folytat  

 adminisztrációs tevékenységét pontosan időben elvégzi 

 rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 

 részt vállal a diákok szabadidős programjainak szervezésében, 

 tanítványainak kirándulást, kulturális programokat szervez 
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A kiemelt munkavégzésért adható kereset kiegészítés összegéből legfeljebb 15%-ban 
részesedhetnek az iskola nem pedagógus dolgozói. Az évi teljes összeget a pedagógusok 
kapják differenciált mértékben a fent ismertetett szempontrendszer alapján. 

 
Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható kereset 

kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust: 

- akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

- akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait (munkájának nem megfelelő 
végzése következtében) feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója, 

- ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal 
számottevő mértékben írásban kifogásolta az iskola vezetősége 

- ha adminisztrációs tevékenysége pontatlan 
- ha a határidőket nem tartja be 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti 
szempontok alapján történhet, így nem lehet szempont, pl. 

- az illető pedagógus fizetési besorolása, 
- címpótlékban részesülése, 

- illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.) 
- állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesülés) 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 
rendje 

 

Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 
kuratórium tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 
 

Munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 
adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

 
Az igazgató a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével, az alábbi 

közösségekkel tart kapcsolatot: 
- szakmai munkaközösségek 
- szülői szervezet 
- iskolaszék 
- diákönkormányzat 
- osztályközösségek 
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A szülői szervezet 
 
Az iskolában működő szülői szervezet döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 
 

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 
- a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői) 
- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 
- saját pénzeszközeinek felhasználása 

 
 

A szülői szervezettel annak vezetőségével a kapcsolatot az iskola vezetősége tartja. A 
szülői munkaközösség vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartás, a szülői szervezet 
véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója 
felelős. 
 
 

Iskolaszék 
 
 

Az iskolaszékbe a szülők, és pedagógusok azonos számú képviselőt választanak. 
Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. 
Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 
 

- saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, 
- tisztségviselőinek megválasztása 
- az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület 

vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 
 

Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos 
SZMSZ szabályok elfogadásakor (2001. évi XXXVII: tv.29.§(3) bekezdése 
 
Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

- SZMSZ elfogadásakor vagy módosításakor,a jogszabályban meghatározott 
kérdésekben, 

- A házirend elfogadásakor, 
 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes 
kérdésben. Az iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. 
Az iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. 
 
 

Az intézményi tanács 
 

A köznevelési törvény 73.§ (3) bekezdése biztosít lehetőséget az intézményi tanács 
megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121. §-a pedig 
szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk 
szerint iskolánkban jól működik az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 
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közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és partner szervezetek között az információáramlást, 
az intézmény tantestülete és a partner szervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi 
tanács megalakítását. 
 
 

A diákönkormányzat 
 
 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéshez szükséges 
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat 
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el 
és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározottak szerint választott diák önkormányzati vezető illetve 
az iskolai diákbizottság áll. 

 
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja 

össze, akit ezzel a feladattal az igazgató bíz meg. A diákönkormányzat minden évben 
diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 
diákönkormányzat az iskola helységeit az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való 
egyeztetés után szabadon használhatja. 
 
A diákönkormányzat véleményét be kell szerezni:  

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a házirend elfogadása előtt. 

 
 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 
A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
 

Az osztályközösségek 
 
 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

- az osztály diákbizottságának és képviseletének megválasztása, 
- küldöttek delegálása a diákönkormányzatba, 
- döntés az osztály belügyeiben. 

 
Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök, akit az igazgató bíz meg, a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
 

Az iskola pedagógiai programrajának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

Együttműködik a diákönkormányzat munkájával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
Segíti, koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az 
osztály fegyelmi helyzetét. 

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 
terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: naplóvezetése, ellenőrzése, félév és 
év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, törzslapok vezetése, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások ellenőrzése, igazolása. 

Segíti nyomon követi az osztálykötelező orvosi vizsgálatát. Figyelmet fordít az 
osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi 
felelősével. 

Tanulóinak iskolán kívüli programokat szervez. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, 
büntetésére. Osztályában órát látogat. 
 

A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

Szülői értekezletek 
Az osztályok szülő értekezletét az osztályfőnökök tartják. Az iskola tanévenként legalább 

két szülőértekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülőértekezletet hívhat össze. 
Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

Tanári fogadóórák 
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként két alkalommal tart fogadó órát. A 

fogadóórák időtartama két óra. Ha a pedagógus nem tud jelen lenni a fogadóórán más 
időpontban lehetőséget kell adnia a szülőkkel való találkozásra. Ugyan ez teendő, ha a szülő 
nem tud a megadott időben részt venni a fogadó órán más időpontban előre egyeztetve 
lehetőséget kell erre találni. 

A szülők írásbeli tájékoztatása 
 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az ellenőrző könyvön, 
tájékoztató füzeten, keresztül is tartják a kapcsolatot a szülőkkel. A szülőértekezletekről. 
Fogadó órák időpontjáról legalább öt nappal korábban kell értesíteni a szülőket. 
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A diákok tájékoztatása 
 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat, szóbeli feleltetés 
után azonnal köteles ismertetni. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt 
legalább egy héttel korábban kell értesíteni. Egy napon maximum két (lehetőség szerint egy) 
témazáró dolgozatot lehet íratni. A tanuló szóbeli vagy írásbeli feleletére egy osztályzat adható 
Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérést lehetőleg következő órára, de legalább 
két héten belül ki kell javítani és a dolgozatokat ki kell osztani. 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető vagy jutalmazó intézkedésről. 
Minden diáknak joga van, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától  
 
Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az iskola alapvető dokumentumai az alábbiak: 
- alapító okirat 
- pedagógiai program 
- szervezeti és működési szabályzat 
- házirend 

A házirendet beiratkozáskor és módosításkor átadjuk a tanulónak. 

A külső kapcsolat rendszere és formája  
 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

1. Az intézmény működtetője a Miskolci Közintézmény-működtető Központ (3525 
Miskolc, Városház tér 13.) Az oktató-nevelő munkát a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14.segíti 

2. A területileg illetékes KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc Városház tér 13. 
3. A Megyei Pedagógiai Intézettel 
4. A B. A. Z. Megyei Pedagógiai és Szakmai Szolgálattal 
5. Városi Pedagógiai Intézettel 
6. A helyi oktatási intézmények vezetőivel: 
 

Bársony János Általános Iskola 
Cím: 3531 Miskolc, Bársony j.u.27/a 
Kazinczy Ferenc Általános és Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Cím: 3529 Miskolc, Középszer u 3. 
Fazekas Általános Iskola és AMI 
Cím:3525.Miskolc, Fazekas u.6 
Selyemréti általános és Magyar- Angol Két Tanítási nyelvű Iskola 
Cím: 3530. Miskolc, Éder Gy. u 1. 
Szabó Lőrinc Általános és Német két Tanítási Nyelvű Iskola 
Cím:3535 Miskolc, Vörösmarty u.76. 
10.Sz.Petőfi Sándor Általános és Magyar Angol Két tanítási Nyelvű Iskola 
Cím:3526 Miskolc, Katowice u.17 
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21.Sz.Általános Iskola 
Cím:3535 Miskolc, Tóth Á. U 12. 
Móra Ferenc Általános Iskola 
Cím: 3535 Miskolc, Móra F. u. .1/a 
II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar –Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Cím:3532.Miskolc, Zoltán u.5 
Könyves Kálmán Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Cím:3534 Miskolc, Könyves k. u.2. 
Szilágyi Dezső Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Cím: 3529 Miskolc, Szilágyi D.u.53 
Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
Cím:3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25. 
Bulgárföldi Általános és Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Iskola 
Cím:3524 Miskolc, Fazola H. u. 2. 
Avas tetői Általános Magyar –Angol két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Cím:3524 Miskolc, Pattantyús u. 2. 
Komlós tetői Általános Iskola 
Cím:3533 Miskolc, Olvasztár u.1. 
Pitypang Óvoda  
Cím:3528 Miskolc, Fövényszer u. 35 

 
7. A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
Cím:3534 Miskolc, Kiss tábornok u.81. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 
Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola, rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervekkel, gazdálkodókkal: 

Alapítvány 
Martin-Kervárosi Egyesület 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 

Az alábbi gyermek és ifjúsági szervekkel: Miskolci Családsegítő Központ cím: 3529 
Miskolc, Budai J u. 4. 

Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: 
Római Katolikus Egyházközösség 
Református Egyházközösség 
Görög Katolikus Egyházközösség 

A munkakapcsolat megszervezése az igazgatóhelyettes feladata. 
Az egyes intézményekkel, szervekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsolatot 

tart fenn a Körzeti gyermekorvossal, az iskolaorvossal, a körzeti és iskolai védőnőkkel. A 
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kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és működési szabályzat XII. pontja 
szabályozza. 

 
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse 
rendszeres kapcsolatot tart fenn a Miskolci Családsegítő Központ (Miskolc, Budai J. u. 4.) 
gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 
Az iskola helységeit, épületét a nevelőtestület döntése alapján térítésmentesen 
használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek, illetve ifjúsági szervek helyi 
csoportjai: 

A gyermekközösség diákönkormányzata. 
A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az 

iskolában működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a területi 
iskolaközi szakmai munkaközösségek munkájába: 

- Alsós munkaközösség 

- Felsős munkaközösség 

A közoktatási törvény 39 § (4) bekezdése alapján az iskolában párt, politikai mozgalom 
vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 
 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskolarendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezetével. 
 

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 
 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3) NM 
rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az 
iskola tanulóinak egészségügyi felügyeletét (szűrést, státuszvizsgálatot, védőoltásokat). Az 
iskolaorvos munkájának ütemezését egyezteti az iskola igazgatójával. 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat Iskolaegészségügy Szolgálat (3527 Miskolc, Selyemrét u 36) az iskolaorvos és 
iskolai védőnő végzi. 
 
 
Az iskolai védőnő feladatai 
 

A védő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 
egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. 
Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, 
hallásvizsgálat stb.) 
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. 
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Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 
órákat, előadásokat tart. 

Szerdánként fogadó órában áll 9.00 órától 10.00 óráig a diákok rendelkezésére. 
 
 

Az iskola figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek és 
ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladat koordinálásával. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, 
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más intézményekkel és 
hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola 
igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítása érdekében. 

 

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

Az iskola névadója Arany János emlékének ápolása. Arany-hét minden év márciusában 
(megemlékezés, természettudományi, társadalomtudományi vetélkedők, „Arany szavaló és 
helyesírási verseny. Toldi-kondi játékos sportverseny megrendezésével) 
Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények: 

- október 06. megemlékezés az Aradi vértanukról, 

- október 23. és március 15. megemlékezés a szabadság hőseiről. 

- Február 25. megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól 

- Április 16. megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

- Június 04. megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 

Az ünnepségeken kötelező viselet: sötét alj, fehér felső, ünnepi cipő. 
Egyéb rendezvényeket az éves munkaterv tartalmazza. 

Az internetes honlap üzemeltetése információforrás, aktuális híreket közvetít a szülők és 
érdeklődők számára. 
 
 

10. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
Az iskola névadójának emlékére 
 

A névadó születésnapja alkalmából irodalmi, művészeti, történelmi, fizika, kémia, 
nyelvtani és nyelvi, sport, verseny rendezése. 

Az előző ponttal együtt iskolanapok, amelyek programjában a névadó meghatározó 
szerepet kap. 

Kapcsolat felvétele és ápolása a névadó nevét viselő iskolákkal. 
Miskolc város helytörténetének megismerése. 
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Tanulók számára: 

- Óvodások fogadása tanévenként két alkalommal. 
- Az elsőosztályosok köszöntése és megajándékozása a tanévnyitón 
- Osztályok között komplex verseny 
- Ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, gyermeknap 
- Táborozás 
- Főzőverseny 

A felnőtt dolgozók számára: 

- Új munkatársak köszöntése 
- Közös kirándulás 
- Nyugdíjba vonulók búcsúztatása 
- Egy-egy munkaközösség bemutatkozása szakmai, kulturális programmal. 

Szülők számára: 
A leendő 1. osztályosok szüleinek előzetes értekezlete, rendezvényeken, értekezleteken, 

ünnepségeken való részvétel. 
 

11. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

A tanulói hiányzás igazolása 
 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban-
házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 
eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolást az ellenőrzőben 
kell jegyeztetni (orvos, szülő) 
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetben: 

- ha a szülő (három nap) igazolja 
- ha orvos igazolja 
- ha a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott megjelenni 

 
Igazoltnak kell tekinteni a késést 

- ha bejáró tanuló méltányolható közlekedési probléma miatt, 
- ha rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik a 

késés (baleset, rendkívüli időjárás) 
 
A tanuló tanítási óráról való késését a naplóba be kell jegyezni. 
 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 
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A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
51.§ (3) bekezdésének előírásai szerint történik. 
 

Tanköteles tanuló esetén az első igazolatlan óra után a szülőt értesíteni kell. 
Tízedik igazolatlan óra után a szülő iktatott postai levélben történő értesítése után: a 

lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (másolatot irattárban kell őrizni). 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 

iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten 
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 
értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 
 

(B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 3525 Miskolc Városház tér 1.) 
 

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

Versenyen nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmény 
 

Az iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával, megyei versenyen 
résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanításról. A szaktanár 
köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a 
hiányzás pontos idejéről. 
 
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban a fentiek szerint kell eljárni. 
 
A középiskolák által szervezett nyílt napokon egy tanuló legfeljebb két alkalommal vehet részt. 
 
A hiányzást az osztályfőnök iskolaérdekből történő távollétnek minősíti és igazolja. 
 

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 
 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 
közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési – oktatási intézmény 
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 
elő a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 
hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési és oktatási 
intézmény biztosította. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 
tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított 
becsült munkaidő is mérvadó. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően 
az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényétől és a bevétel 
mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti 
megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére 
vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél ( a kiskorú tanuló esetén a 
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szülő és tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor 
további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi 
termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 
 

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 
 

A 20/ 2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 4.§ (1) /q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 
belül történik meg, kivéve, azt az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. 
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a 
fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 
 

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényétől, valamint a fegyelmi eljárás 
megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 
elnökének megválasztására, de arra javaslatot tehet. 

 
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, 
javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és 
javaslatokat mérlegelésük után a szükséges mértékben a határozati javaslatba beépítik. 

 
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei) a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb 
személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás 
érdekében szükséges időpontig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény 
igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és 
szülőjének. 

 
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 
 
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de a fegyelmi eljárással kapcsolatos 
iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, 
amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat e belüli sorszámát. 
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A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetés részletes szabályai 
 

A fegyelmi eljárást a közoktatási törvény 53.§-ában szereplő felhatalmazás alapján 
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és sérelmet 
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető 
eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló között megállapodás létrehozása 
a sérelem orvoslása érdekében. 
 
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 
 

Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről. 

A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni 
az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét. 

 
Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége. 
 
A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a 
szülőt nem kell értesíteni. 

 
Az egyeztető eljárás időpontját az érdekeltekkel egyeztetve az intézmény igazgatója tűzi 

ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 
Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a 
sértett és a sérelmet elkövetett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 

 
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza. 
 
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

 
Ha az egyeztető eljárás alkalmával a sértett és a sérelmet elszenvedett fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legfeljebb három hónapra 
felfüggeszti. 

 
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amely az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 
 
Az egyeztető eljárás időszakában annak folytatásáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségben kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozása. 
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Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvvezetéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 
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12. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 
 
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár 
 

• kezelésének és működésének rendjét, feltételeit, 
• fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját, 
• állományvédelmi eljárásait,  
• használatának szabályait, 
• feladatát és gyűjtőkörét, 

 
 
Az iskolai könyvtárra vonatkozó jogszabályi háttér: 
 

 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 
kiadásáról 

 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  
 1996 évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosítása 
 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről – 

módosította 30/2004. (X. 8.) OM rendelet. 
 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 

végrehajtásáról 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a későbbi 

módosításai 
 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
 14/2001. (VII. 5.) NKOM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 
 2001. évi XXXVII. Tv. A tankönyvpiac rendjéről  
 2012 CXXV törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról      
 110/2012 (VI. 4) Kormányrendelet Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 Az iskola által választott kerettantervek 
 Az intézmény Pedagógiai Programja 
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A könyvtár általános adatai 
 
A könyvtár neve: Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

könyvtára 
Címe: 3528 Miskolc, Csele u. 14. 
Telefon: (46) 508 655 
Elhelyezés: A könyvtár az iskola épületében a földszinten 48 m2-es helyiségből áll, ahol  

30 diák tud egyszerre helyet foglalni. 
A könyvtár fenntartása: a könyvtár fenntartásának, fejlesztésének, működtetésének feltételeiről 
az iskola, éves költségvetésében gondoskodik. 
 
 
Az iskolai könyvtár Küldetésnyilatkozata  
 
A könyvtáros tanár közreműködésével, a könyvtár szakszerű működtetésével szeretnénk elérni, 
hogy:  
 

 Piacképes tudást, korszerű ismereteket közvetíthessünk tanulóink számára, 
 Művelt, a mai kor kihívásaival, akadályaival megbirkózni képes, talpraesett, 

megfelelő problémamegoldó készséggel rendelkező diákjaink megállják a 
helyüket a világban  

 Tanulóink olyan ismeretekhez jussanak, melyek alapján igényük mutatkozik 
saját készségeik képességeik fejlesztésére, belső késztetést éreznek a folyamatos 
önképzésre 

 Megfelelő erkölcsi normák alapján, harmonikus személyiséggé váljanak. 

 

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 
 
 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, 
a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 
ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 
szervezeti egység. 

 
Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének 

szabályait. 
Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum 

vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény 
nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a Tankönyvtári szabályzat tartalmazza. 
 
 
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel: 

- a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelység, amely alkalmas az 
állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű 
fogadására, 

- legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 
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- tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 
biztosítása, 

- rendelkezik a különböző információk használatához, az újabb dokumentumok 
előállításához, a könyvtár működéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, 
katalógus készítéséhez szükséges eszközökkel 

 
Könyvtárunk kapcsolatot tart a városrészen található Tompa Mihály Könyvtárral. Más 

iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival. 
 
Könyvtáros tanárunk nevelő-oktató tevékenységét a könyvtár-pedagógiai program alapján 

végzi. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba veszi. 
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást vezet. 

 
 
Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 
 
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai a jogszabályoknak megfelelően a következők: 

- gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésére 
bocsátása, 

- tájékoztatás a dokumentumokról és szolgáltatásokról 
- az iskola pedagógiain programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása 
- könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használásának biztosítása, 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 
- tankönyvek, segédletek kölcsönzése tanulóink számára 
- a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényének figyelembevételével történő fejlesztése. 
 
 
Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 
 

A köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása 
A nevelő-oltató munkához szükséges dokumentumok többszörözése. 
Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása. 
Részvétel a könyvtárak közötti információcserében. 
 
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 
 
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 
lebonyolításában. 

 
 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását, 

előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 
 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 
 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 
 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 
 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 
 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 
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 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó 
vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező 
tankönyv elhasználódásból, tankönyv elhagyásból keletkező hiány pótlására. 

 
Az iskolai könyvtár állományba veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a 
tanulónak. 
 
 
Gyűjteményszervezés, az állományalakítás fő szempontjai:   
 
 
Az iskolai könyvtár állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és apasztási 
tevékenységéből tevődik össze. 
 
Állománygyarapítás 
 
A könyvtár szakmai és gazdaságossági szempontok alapján a pénzügyi lehetőségek 
figyelembevételével köteles gyarapítani állományát. 
 
Az állománygyarapítás forrásai: 
 
beszerzés, vétel: könyvkereskedésektől, kiadóktól számla vagy szerződés alapján 
csere: más intézményekkel történő dokumentumcsere előzetes megállapodás alapján 
ajándék: jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen kapott, a gyűjtőkörbe tartozó 
dokumentum 
egyéb: az iskola belső irataiból, anyagaiból, segédleteiből összetevődő anyagok 
 
 
Állományapasztás 
 
Az iskolai könyvtár állományát apasztani kell, illetve lehet, ha: 
A dokumentum szakmai szempontból elavult 
A dokumentum elhasználódott 
A dokumentum elveszett, megsemmisült 
A leltár során hiányként jelentkezett 
 
A selejtezendő, törlendő dokumentumokról jegyzéket kell készíteni, melyen fel kell tüntetni: 
A leltári számot 
A mű címét, szerzőjét 
A mű értékét 
A törlés okát 
 
A törlés jóváhagyása után a dokumentumokat ki kell vezetni a nyilvántartásból. 
 
Állományleltár 
 
A könyvtár revízióját a könyvtáros kezdeményezésére az iskola igazgatója rendeli el, kivéve 
személyi változás esetén, amikor az átvevő könyvtáros kezdeményezheti. 
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A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az igazgató és a 
gazdasági ügyekért felelős vezető a felelős. 
A könyvtári állományellenőrzés lehet: időszaki vagy soron kívüli, folyamatos vagy 
fordulónapi, teljes vagy részleges. 
A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére terjed ki, személyi változás esetén vagy 
elháríthatatlan esemény esetén, soron kívüli, időszaki ellenőrzést kell tartani. Az 
állományellenőrzést a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári 
állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 
alapján kell végrehajtani. 
Leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. Erre az időre mindenki köteles a 
kikölcsönzött dokumentumokat visszahozni. A revízió tényét a dokumentumban 
dátumbélyegzővel kell jelölni. 
A revíziót két személynek kell lebonyolítania. Egyszemélyes könyvtár esetén a gazdasági 
vezető köteles egy állandó munkatársról gondoskodni. 
 
Az ellenőrzés módszere: a dokumentum és egyedi nyilvántartás összevetése, illetve 
számítógépes ellenőrzés. 
A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet három napon belül át 
kell adni az iskola igazgatójának. 
 
Jegyzőkönyv mellékletei: 

- a leltározás kezdeményezése 
- jóváhagyott leltározási ütemterv 
- hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke 
-  

A jegyzőkönyvet a könyvtáros tanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá, 
valamint az iskola igazgatója ellen jegyzi azt.  A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben 
megállapított hiány, ill. többlet okait a könyvtáros tanár köteles indokolni. Az ellenőrzés során 
megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola igazgatója a 
jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad. Ezután történik a dokumentum kivezetése a 
leltárkönyvből, a katalógusból. 
 
Az állomány jogi védelme 
 
A könyvtáros-tanár a rábízott könyvtári állományért, a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 
gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért anyagilag és fegyelmileg felel. 
A kölcsönző anyagilag felel a kikölcsönzött dokumentum megrongálásával és elvesztésével 
okozott kárért. 
A tanulók tanulói jogviszonyát, valamint a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges 
könyvtári tartozásaik rendezését követően lehet megszüntetni. 
A könyvtár kulcsa a könyvtárosnál, tartalék kulcs a titkárságon található. A könyvtárban 
bármely személy csak a könyvtáros jelenlétében tartózkodhat. A kulcsot csak indokolt esetben 
veheti fel az iskola igazgatója (vis major, betegség). A könyvtárban a könyvtáros hosszabbidejű 
távolléte (pl. betegség) esetén a helyettesítést ellátó személy is anyagi felelősséggel tartozik, 
melyet jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. 
 
Az állomány fizikai védelme 
 
A könyvtárban fokozott figyelmet kell fordítani a tűzrendészeti szabályok betartására tilos a 
dohányozás, és a nyílt láng használata! A könyvtár a C” típusú tűzrendészeti osztályba tartozik. 
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A könyvtárból való távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó készüléket kell 
elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem lehet használni az oltáshoz. 
Ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani kell. A 
dokumentumokat védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet). 
 
A könyvtár éves beszerzési kerete 
 
Az iskola költségvetésébe minden évben szükséges betervezni egy meghatározott alapkeretet, 
(min. 50000 Ft) mert bármilyen könyvtári pályázati kiírás alapfeltétele az önrész megléte. Ha 
ez nincs, eleve kizárja magát az iskola a pályázati lehetőségek igénybevételétből.  
Az éves betervezett könyvtári költségvetési kereten túl a 2001. évi XXXVII. törvény - a 
tankönyvpiac rendjéről 7.$ 4. bekezdése értelmében az iskola részére tankönyvtámogatás 
céljára jutó teljes összegnek legalább a 25%-a fordítható könyvtárfejlesztésre: tankönyvek, 
ajánlott és kötelező olvasmányok, oktatási segédanyagok, ismeretterjesztő irodalom 
vásárlására. 
 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználatra vonatkozó rendelkezéseit 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
 

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 
 
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 
 

Az intézmény számára vásárolt összes könyvet könyvtári nyilvántartásba kell venni. 
A könyvtáron kívüli könyvekről, dokumentumokról lelőhely nyilvántartást kell vezetni. 
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 
nyilvántartásba kell venni. 

A beszerzett könyveket számlaegyeztetés és esetleges reklamáció után 
tulajdonbélyegzővel kell ellátni a címlap verzón, a 17. oldalon és az utolsó számozott oldalon. 
A beszerzett könyvek számláját leltárba vétel után a gazdasági ügyintézéssel foglalkozó 
személynek kell átadni kiegyenlítésre. A számlából egy fénymásolat a könyvtár irattárába 
kerül. 

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 
 

 Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése ( ez 
utóbbi korlátozott számban ) 

 tankönyvek, tanulmányi munkát elősegítő segédletek (atlaszok, feladatgyűjtemények, 
stb.) kölcsönzése, 

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros tanár segítségével, 
 lexikonok és alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata, 
 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 
 könyvtári órák, és egyéb foglalkozások tartása 

 
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 
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Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja, és munkavállalója 

igénybe veheti.  
 
 
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei 
 

A könyvek, a dokumentumok kölcsönzése és olvasótermi használata térítésmentes.  
 

 
A könyvtárhasználat szabályai 
 
 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a 
diákoknak minden könyvet vissza kell vinni a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor 
vitték ki). 

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az 
engedélyezett kölcsönzési időtartalom a szünidő egészére kiterjed. A kölcsönzött könyveket a 
következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban 
részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartalomra kölcsönözhetők ki, ameddig a 
tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a 
mindenkori lehetőségek függvényében változik. 
 
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 
 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a 
diákok igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára kifüggesztett 
tájékoztatóból értesülhetnek. 

 

1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 

Gyűjtőköri szabályzat 

Az iskolai könyvtár feladata: 
Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 

információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség 
van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, 
az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat 
nyilvántartásához szükséges eszközökkel (16/1998. (IV.8) MKM rendelet). 
 
 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 
feladata, az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az iskolai 
könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait. 
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Az iskolai könyvtár állományának elemzése 
 
Könyvtárunk állományának összetétele: 
 
• 67 % szakirodalom  
• 20 % szépirodalom 
• 10 % a tantestület munkáját segítő kézikönyvtári állomány, pedagógiai szakkönyvek, 

lexikonok 
• 3 % a tanórai munkát segítő videokazetta, CD, DVD, Elektronikus dokumentum 
• többféle folyóirat 
 
 
 
 
 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai: 
 

Gyűjtőkör: a dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. 
A szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri 
szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri 
szabályzatban leírt fő és mellék gyűjtőkör határozza meg. 
 
Az állomány bővítés szempontjai: 

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre 
szélesebb körű szükségleteinek, igényének is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, 
az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 
 
 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók 
meg: 

- A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tartozó köteteiből (kötelező és nem 
kötelező olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) az elmúlt időszakban 
jelentős mennyiséget vásároltunk. Ennek ellenére van még pótolni valónk. 

- Egyre több szakkönyv beszerzését teszi szükségessé a természettudományos 
tantárgyakból történő tanulmányi versenyen való felkészítés.  

- A szaktanárok gondosan választanak a leginkább hasznosítható könyvek közül. 
- Iskolánkban fontos az angol nyelv és informatikaoktatás. Igyekszünk ezekből is a 

legkorszerűbb ismereteket nyújtó kiadványokat beszerezni. 
 
 
Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
 

A könyvtár típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény mely művészeti oktatást is 
végez nappali rendszerben. Az oktatás1-8 évfolyamos. Könyvtárunk nem nyilvános. Az iskola 
szükségleteit elégíti ki. 

Földrajzi elhelyezkedés: Iskolánk Miskolc kertvárosában található mely településen a 
lakosság igényét kielégítő Tompa Mihály könyvtár működik. 

Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze, a pedagógiai 
program megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és helyi 
program megvalósításában, illetve általános nevelési céljaiban. Állományával segíti a diákok és 
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pedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve a tanulmányi versenyekre, ahol biztosítja a 
szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, 
atlaszok stb. használatát is Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a 
magyar nyelv és irodalom és más tantárgyak tantervi követelményeiben szereplő könyvtári 
órák megtartásra kerüljenek. Valamint a katalógus és könyvtár használatát a diákok 
elsajátíthassák. 
 

Az intézmény tanulói összetétele: 
 

A diákok 30 % művészetoktatásban vesz részt 
A diákok 30 % hátrányos helyzetű 
A diákok 0,8 % sajátos nevelési igényű 

 
A Nemzeti Alaptantervben, valamint az intézmény által alkalmazott kerettantervben 

megfogalmazott alapvető nevelési és oktatási feladatok. 
 
Az Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programja (27/1998. (VI.10.) 

MKM rendelet. 
 
Az intézmény nevelési és oktatási céljai. 
 
Az intézmény helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere. 
 
Az intézmény tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 
 

A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 
 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános könyvtár, amely 
megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, 
amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. 
A tanulók részéről teljességre törő, a pedagógusok részéről értékelő válogatást gyűjt. 
 
Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör): 
 
 

A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatok megvalósítását segítő 
információhordozók tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe, míg a könyvtár másodlagos 
funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok 
képezik. 
 
Fő gyűjtőkör: 
 
A törzsanyag fő gyűjtési szempontjai a viszonylagos teljességre való törekvés. 
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg 

- lírai, prózai, drámai antológiák 
- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 
- világirodalmi klasszikus és kortárs irodalom 
- tematikus antológiák 
- életrajzok, történelmi regények 
- ifjúsági regények 
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- általános lexikonok 
- enciklopédiák 
- az etika tantárgy tanításához szükséges kiadványok 
- helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok 
- nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 
- különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 
- pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 
- felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 
- iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 
- szaklapok, folyóiratok, 
- mintakatalógusok, bibliográfiák 
- családjogi, gyermek, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei 
- tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, 
- audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, a könyvtár állományába tartozó, 

korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, Pl.: audio- és videokazetták, 
(selejtezése gondolkodás tárgya) 

 
 
 
Mellék gyűjtőkör: 
 
A fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok, köre: 
 

-  a tananyaghoz közvetlenül nem kapcsolódó, a szélesebb tájékozottságot elősegítő 
dokumentumok, 

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, 
- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók. 
 
 
Tipológia/ dokumentumtípusok: 
 
Írásos nyomtatott dokumentumok, könyv, segédkönyv, tankönyv, periodikumok, térképek, 
atlaszok 
 
Audiovizuális ismerethordozók: képes dokumentumok (DVD, videokazetta) hangzó 
dokumentumok (magnókazetta, CD,) 
 
Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás 
CD-k, Digitális tananyagok 
 
 
A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége: 
 
A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével: 
- lírai, prózai és drámai antológiák 
- klasszikus szerzők művei, gyűjteményes kötetei 
- klasszikus és kortárs szerzők teljes étművei 
- közép és felsőszintű általános lexikonok 
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A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül: 
- a tananyaghoz kapcsolódó tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 
- helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok 
- az etika tantárgytanításához szükséges dokumentumok 
- a nevelés, oktatása, elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 
- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani könyvek, segédletek 
- a felvételi, továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 
- az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 
- családjogi, gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi jogszabályok, rendeletek és azok 

gyűjteményei 
- az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 
- a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve 

azok gyűjteményei  
 
Válogatva gyűjti: 

- világirodalmi műveket 
- tematikus antológiát  
- életrajzok, történelmi regények 
- ifjúsági regények 
- általános lexikonok 
- enciklopédiák 
- a tudományokhoz kapcsolódó a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 
- Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és Miskolcra vonatkozó helyismereti és helytörténeti 

kiadványok 
- pszichológiai művek 
- szaklapok 
- bibliográfiák 
- audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM, és korábban használt 

audiovizuális eszközök kép és hanghordozói. 
 
A gyűjtés nyelve 
 
A könyvtár gyűjtőkörébe magyar nyelvű dokumentumok tartoznak, kivéve az iskolában tanított 
nyelvek oktatásához szükséges dokumentumok, folyóiratok, könyvek, oktatási segédanyagok, 
CD-k, DVD-k, oktatóprogramok. 
 
A gyűjtés földrajzi határterülete 
 
A könyvtár gyűjtőkörébe a Magyarországon megjelent dokumentumok tartoznak, kivételt 
képeznek a nyelvoktatáshoz szükséges dokumentumok, illetve külföldi partneriskolától, vagy 
egyéb intézménytől ajándékba kapott dokumentumok. 
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Beszerzendő példányszám  
 
Lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, jogszabályok, stb.   1 – 1 példány 
Házi- és ajánlott olvasmányok      3 – 5 példány 
Nyelvkönyvek, szótárak, atlaszok      ½ - 1 tanulócsoport 
Egyéb dokumentumok       1 – 3 példány 
 

Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentumokat, 
anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi, 
tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik, a könyvtáros javaslatára. 
 
 

2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 
 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat. 
 

A könyvtár használóinak köre 
 

Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola 
tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső előadó is igénybe veheti a foglalkozás 
megtartásához szükséges szolgáltatást. 
 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 
 
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikusan 

létre jön, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik 
 
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokra van szükség: 
 

- név 
- születési hely és idő 
- anyja neve 
- állandó lakhely illetve tartózkodási hely. 
- munkavállalóknak személyi igazolvány 

 
 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, 
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 
 
 
Kölcsönzés 
 
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. 
 
A kölcsönzés hagyományos módon történik. 
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A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap 
időtartalomra. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható újabb egy hónapra. 
Ugyan ez vonatkozik a kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési idejére, és 
meghosszabbítására. 
 
A kölcsönzési idő lejárta után, ha a könyv nem kerül vissza a könyvtárba, újabb kötet nem 
kölcsönözhető. 
 
Az iskolából távozó tanulónak, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött 
könyveket, tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. 
 
Az iskolából távozó munkavállalónak, a munkaviszony megszűnésének időpontjáig a 
kölcsönzött könyveket, tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell 
szolgáltatni. 
 
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű 
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 
 
Az elveszett vagy rongálódott könyvtári használatra alkalmatlanná vált könyveket az olvasó 
köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni. 
 
A könyvtár nyitva tartásának ideje 

Hétfő 11.00-14.00 
Kedd 11.00-14.00 
Szerda 11.00-14.00 
Csütörtök 11.00-14.00 
Péntek 11.00-13.00 

 
Könyvtári kölcsönzés ebben az időben lehetséges. 
 
A könyvtár csoportos használata 
 
Az osztályok, tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros tanár az osztályfőnökök, a 
szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 
tarthatnak. 
A szakórák, foglalkozások megtartása az összeállítása, a könyvtári nyitva tartásnak megfelelő 
ütemtervben történik. 
A könyvtáros tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 
 
A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
 

- információszolgáltatás 
- szakirodalmi témafigyelés 
- pályázat figyelés 
- könyvtárközi kölcsönzés 
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3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 
 

Katalógusszerkesztési szabályzat 
 

A könyvtári állomány feltárása 
 
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. 
A könyvtári állomány feltárása jelenti a könyvek formai és tartalmi feltárását, s ezt egészíti ki a 
raktári jelzet megállapítása. 
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

- raktári jelzet 
- bibliográfia és besorolás adatok 
- ETO szakjelzet 
- tárgyszavak 

 
 

A dokumentum leírás szabályai 
 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfia 
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás 
forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az 
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra 
ugyanazon szabályok érvényesek.  
 
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírások adatai: 

- főcím, párhuzamos cím, alcím, egyéb címadat 
- szerzőségi közlés 
- kiadás sorszáma, minősége 
- megjelenési hely, kiadó neve, megjelenés éve 
- oldalszám és mellékletek, illusztráció, méret, sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 
- megjelenés 
- kötés ár 
- ISBN szám 

 
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 
 
Az iskolai könyvtárban az alábbi adatokat rögzítjük 

- főtétel-a mű szerzője 
- cím szerinti melléklettel 
- tárgyi melléklettel 
- ISBN 
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Raktári jelzetek 
 
 

A könyvek visszakereshetőségét raktári jelzésekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 
rávezetjük könyvre és a könyv összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári 
jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 
 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzettel látjuk el, amely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 
Az iskolai könyvtár katalógusa 
 
A tételek belső elrendezés szerint. 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 
- tárgyi szakkatalógus (ETO szakkatalógus) 

 
Dokumentumtípusok szerint 

- könyv 
- tankönyv 
- auditív ismerethordozók 
- audiovizuális ismerethordozók 
- elektronikus ismerethordozók 

Formája szerint 
- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

 
A cédulakatalógust a Szirén program feltöltéskor a könyvtár lezárja, de oktatási célokra 
megtartja. 
 
 

4. sz. melléklet az iskolai könyvtár az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 
 

Tankönyvtári szabályozás 

I. jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 
 

- a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. Törvény 
- 23/2004 (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
- 2012 CXXV törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról 

 
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 
felülvizsgál és frissít. Amikor az iskola tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a 
tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi 
adatbázis kereső rendszerében (www.tankonyv.info.hu)webcímen). 

 
II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 
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1. Az ingyenes tankönyvekre jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 
tankönyveket kapják meg használatra. 

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra 
az időre kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes 
tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet nem használja folyamatosan, a tanév végén június 
15-ig minden kölcsönzésben levő könyvet vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. 
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát 
az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. 
A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába 
kerül.  

3. A kölcsönzés rendje 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédleteket (atlasz, feladatgyűjtemény) 
szeptemberben a könyvtárból kikölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve 
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és 
visszaadására vonatkozóan. 
 
Ennek szövege: 

 
Nyilatkozat 

 
Aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
 
Az iskola könyvtárából a ……………s tanévre tankönyvi keretből tankönyveket kaptam melyet 
aláírásommal igazolok. 
…………………...-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tankönyveket. 
A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elvesztem, 
akkor anyagi felelősséggel tartozom, pótolom vagy végső soron a vételárat meg kell térítenem. 
 

Sorszám………..                                  Aláírás            osztály. 
 

A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 
közben felvett tankönyveket a könyvtárba leadni. A tanuló, illetve szülője a kölcsönzött 
tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskola házirendjében 
meghatározottak szerint az iskolának köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a könyvet, ha 
munkatankönyv, rendeltetésszerű használat ellenére rongálódott meg. 



 68/74 

4. A tankönyvek nyilvántartása 

 
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 
tankönyveket. 
Az iskolai könyvtáros évente leltárlistát készít: 

- az egyedi kölcsönzésekről 
- a napköziben letét létrehozásáról (szeptember) 
- összesített lista az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 
- összesített lista a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 
- lista a selejtezendő tankönyvekről (október-november) 
- lista a kötelező és ajánlott olvasmányokról 

 
Nyilvántartása lehet egyedi, vagy időleges, brosúra nyilvántartás. Formáját tekintve elegendő 
az Excel táblázatban történő nyilvántartás, melynek folyamatos mentése szükséges külső 
adathordozóra.  (CD, Pendrive, stb.) 
 
5. Kártérítés 
 
A tanuló a támogatásként kapott könyvet köteles megőrizni rendeltetésszerűen használni. 
Ebből adódóan elvárható, hogy a könyv évekig használható legyen. 
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első év végére legfeljebb 25%-os 
- a második év végére legfeljebb 50%-os 
- a harmadik év végére legfeljebb 75%-os  
- a negyedik év végére 100%-os lehet 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet kölcsönöz, a tanuló vagy szülője 
köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 
 
Módjai: 

- ugyanolyan könyv beszerzése 
- anyagi kártérítés az igazgató határozatára 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával okozott kár 
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a 
szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 
 
 

5. sz. melléket az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára 
 
Közvetlen felettese az igazgató. 
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységének összefoglalása: 

- Felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 
szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért. 
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- Kezeli a szakleltárt, elvégzi a leltározást. 
- Folyamatosan vezeti a leltárkönyvet, végzi a digitalizálással kapcsolatos feladatokat. 
- Azonnal jelzi, ha a szakleltárban hiány mutatkozik. 
- Munkakapcsolatot tart a munkaközösség vezetőkkel, szaktanárokkal, tanítókkal. 
- Összeállítást készít a beszerzendő könyvekről, oktatási segédletekről. 
- Nyitvatartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat. 
- Statisztikai adatot szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésről. 
- A könyvtár működésével kapcsolatban konzultációt tart a tanév elején. 
- Elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az 

összegzést kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított 
normatív tankönyveket. 

- Kifüggeszti az iskolai tankönyvellátás rendjét. 
- Lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az 

elszámolást. 
- Felméri a tankönyvkölcsönzési igényt. 
- Felelős a könyvtár rendjéért, zárásáért. 

13. Záró rendelkezések 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja az 
iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 
 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 
(belső ellenőrzési, irat és pénzkezelés, bizonylatozás rendjét, az iskolai gazdálkodás szabályait 
önálló szabályzatok szabályozzák) Ezek a szabályzatok az SZMSZ változtatása nélkül 
módosíthatók. 
 
Az SZMSZ elfogadásának napjától kezdve lép hatályba.  
 
Miskolc, 2012. december     . 

…………………….. 
Igazgató 

Nyilatkozat 
 

Az Arany János Általános Iskola, és AMI Szülői szervezetének képviseletében és 
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 
elkészítéséhez előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A szülői szervezet vezetősége az 
SZMSZ módosítási javaslatát elfogadta 
 
Miskolc, 2012. december     

…………………………… 
A Szülői Szervezet elnöke 
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Nyilatkozat 
 

Az Arany János Általános Iskola, és AMI Iskolaszéke képviseletében és felhatalmazása 
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és 
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SZMSZ módosítási javaslatát 
megtárgyaltuk és elfogadtuk. Az iskolaszék a tankönyvellátás megszervezésének, a 
tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SZMSZ rendelkezésekhez 
egyetértését adja. 
 
Miskolc, 2012. december      

 
……………………….. 

Iskolaszék elnöke 
 

Nyilatkozat 

Az Arany János Általános Iskola, és AMI Diákönkormányzata képviseletében és 
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SZMSZ 
módosítását elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a 
tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SZMSZ rendelkezéséhez egyetértését 
adja. 
 
Miskolc, 2012. december      

…………………………… 
A Diákönkormányzat 

vezetője 
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Szakértői vélemény az Arany János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (3528 Miskolc, Csele u. 14.) 

 könyvtárának Szervezeti Működési Szabályzatáról 
 

A szakértői véleményezéssel kapcsolatos általános adatok 

 

A véleményezés időpontja:     2012. november 20 – november 30. 

A szakvéleményt készítő szakértő:   Regéci Zoltánné 

A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálat módszerei:  

  

 Dokumentumelemzése 

 Helyszíni konzultáció, szemle 

 

A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges dokumentumok: 

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolai 

könyvtárának dokumentumai: 

 

 A könyvár Szervezeti Működési Szabályzata és mellékletei  

 
A vizsgálat elvégzésének, és a szakértői vélemény elkészítésének indoka 
 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 163. § (6) bekezdése előírja, hogy „Az iskolai, 

kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét – elfogadása előtt – iskolai könyvtár szakterületen köznevelési 

szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel kel véleményeztetni.” 

 

Állapotfelmérés, helyzetelemzés 

Helyszíni látogatás során megtekintettem az iskolai könyvtárat, amely az iskola földszintjén 

található egy kb. 50 m2 alapterületű terem. Az olvasótermi részben egyszerre 25 tanuló tud 

helyet foglalni, könyvtári órák és szakórák tartására alkalmas. A könyvtár berendezése, 

felszereltsége kielégítő. 
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A könyvtári feladatellátással kapcsolatos dokumentumok áttekintése  
 
Szakértői véleményezés céljából az iskola az alábbi dokumentumokat adta át: 

 Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi mellékletekkel: 

o Küldetésnyilatkozat 

o Gyűjtőköri Szabályzat 

o Könyvtárhasználati Szabályzat 

o Katalógusszerkesztési Szabályzat 

o Tankönyvtári Szabályzat 

o Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása 

o Könyvtár-pedagógiai program 

 

A dokumentumok átvizsgálása során megállapítottam, hogy az iskolai könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzata mellékleteivel egy komplex, átfogó szabályozórendszert alkot a könyvár 

működésére, használatára vonatkozóan. A szabályzatok a jelenleg érvényben lévő jogszabályok 

iránymutatásait figyelembe véve készültek. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat ismerteti: 

 A könyvtár működésének célját, a működés feltételeit 

 A könyvtár alap- és kiegészítő feladatait 

 a fenntartás, irányítás, elhelyezés körülményeit 

 a könyvári munkafolyamatokat, a gyűjteményszervezés (gyarapítás, állomány-

nyilvántartás, apasztás, törlés) módját 

 a gazdálkodás és nyilvántartás rendjét 

 a leltározás és selejtezés szabályait 

 az állomány fizikai és jogi védelmét 

Szervezeti és Működési Szabályzat feltünteti, hogy milyen törvényi rendelkezések, milyen 

jogszabályi háttér alapján készült. 

 

A Gyűjtőköri Szabályzat 
 
A gyűjtőköri szabályzat leírja a gyűjteményszervezés alapelveit. Megfogalmazza a könyvtár 

célkitűzéseit. Meghatározásra kerültek a könyvtár gyűjtőköri feladatai, a gyűjtendő 

dokumentumtípusok, és eligazítást ad a szabályzat a nyelvi, földrajzi és időbeli korlátok 

tekintetében is. Elkülöníti a fő és mellék gyűjtőkört, valamint megfogalmazza a gyűjtés 
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terjedelmét, szintjét és mélységét is. meghatározza a gyűjtendő dokumentumtípusok 

beszerzendő példányszámát. 

 

A könyvtárhasználati szabályzat 

 

 Pontos eligazodást nyújt a könyvtár igénybevételére, használatának feltételeire vonatkozóan. 

Leírja a beiratkozás módját, meghatározza a beiratkozáshoz szükséges adatokat,  kölcsönzés 

endjét, időtartamát. Tartalmazza a nyitva tartás időpontjait, a könyvtári tartozás rendezésének 

feltételeit, mértékét. 

 

A Katalógus Szerkesztési Szabályzat 

 

Eligazodást nyújt a SZIRÉN Könyvtári Integrált Rendszer adatbázisának használatára, a 

dokumentum bevitel és visszakereshetőség szempontjaira vonatkozóan. Leírja hogy milyen  

dokumentumtípusok kerülnek állományba vételre, felsorolja az információkeresési 

lehetőségeket. (szerző, cím, tárgyszó, ISBN) 

 

A Tankönyvtári Szabályzat 

 

A Tankönyvtári Szabályzat az iskolai könyvtár külön gyűjteményébe tarozó, a jogszabályban 

ingyenes tankönyvhasználatra jogosult tanulók által kölcsönözhető tankönyvek kölcsönzési 

szabályait és rendjét szabályozza. Részletesen meghatározza a tankönyv használatának idejét, a 

hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén a kártérítés mértékét, leírja a 

szabályozás törvényi hátterét. Tartalmazza a tanulói nyilatkozat mintát. 

 

Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása 

 

A dokumentum megfogalmazza a könyvtáros-tanár feladatait, felelősségét, leírja a 

munkafolyamatokat. 

 

Az iskolai könyvtár könyvtár-pedagógiai programja 
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Összegzés 
 
A vizsgált dokumentumokról megállapítom, hogy az érvényben lévő jogszabályok ismeretén 

alapszanak, azok figyelembe vételével készültek. 

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti 

Működési Szabályzata és mellékletei a rendeletekben előírt szakmai követelményeknek és 

előírásoknak megfelelnek, tantestületi jóváhagyásukat javaslom. 

Az e dokumentumok alapján ellátott iskolai könyvtári feladatok az ennek alapján fejlesztett 

iskolai könyvtári állomány kellő színvonalon tudja ellátni funkciójából eredő feladatait, 

magas színvonalon képes segíteni az iskolában folyó nevelési, oktatási tevékenységet. 

A szabályzatok az elfogadás napjától lépnek érvénybe. Az esetleges törvényi változásokat 

követően jogszabályi aktualizálás, kiegészítés szükséges. 

Miskolc, 2012. november 30. 

 

 

 

      Regéci Zoltánné 
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