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I. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐI

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)  célja, jogi alapja és hatálya

 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A  szervezeti  és  működési  szabályzat  meghatározza  az  általános  iskola  szervezeti 
felépítését, a működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 
azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Az SzMSz az általános iskola pedagógiai programjában rögzített  cél- és feladatrendszer 
racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.

 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült:

1992. évi XXXIII. Törvény és módosításai a közalkalmazottak jogállásáról /Kjt./
1993. évi LXXIX. törvény és módosításai a közoktatásról
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők: 

• 138/1992. évi (X.8) Korm. rendelet és módosításai a Kjt végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben

• 11/1994. évi (VI.8) MKM rendelet és módosításai a nevelési - oktatási intézmények 
működéséről

• 277/1997. évi (XII.22) Korm. rendelet A pedagógus - továbbképzésről, szakvizsgáról
• 217/1998.(XII.30.)-i Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.

 1.3. A szabályzat hatálya 

Az SzMSz és a  mellékletét  képező  egyéb szabályzatok  /vezetői  utasítások  /  betartása 
kötelező érvényű az iskola minden közalkalmazottjára és az általános iskolával szerződéses 
jogviszonyban állókra. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot  az igazgató előterjesztése után a nevelőtestület 
fogadja el, - a Szülői Munkaközösség, és a diákönkormányzat véleményezési és jogszabályban 
meghatározott egyetértési jogának gyakorlása mellett. 

A szabályzat a Községi Önkormányzat – későbbiekben – fenntartó – jóváhagyásával lép 
hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg a fenntartó  hatályon kívül helyezi az 
addig érvényben lévő SzMSz-t.

2. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja
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 2.1. Bevezető rendelkezések

Az intézmény elnevezése: Petőfi Sándor Általános Iskola 
Székhelye: 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.

Az intézményt fenntartó és alapító szerve: Petőfiszállás Községi Önkormányzata

Székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6.

Alapító okirat száma: 150/2007.(IX.27) ÖKT Határozat

Kelte: 2007. IX. 27.

Az intézmény alapítási éve: 1962.

 Intézmény OM azonosítója: 027906
Intézmény TEAOR száma: 801000

A  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola   működési  ellátási  körzete  kiterjed  Petőfiszállás  egész 
közigazgatási területére.

Intézmény típusa:  alapfokú oktatási intézmény, - általános iskola
                              (8 évfolyamos, 8 osztályos osztott tantervű képzéssel.) 
Az általános iskola alapfeladata, tevékenységei:

Az iskola 1-4 évfolyamig maximum tanulói létszáma 31 gyermek, az 5-8 évfolyamig 
évfolyamonkénti tanulói létszáma maximum 36 gyermek. Az iskola maximum tanulói 
létszáma 125 fő lehet. 

• Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú iskolai oktatás,
• Nevelési- és tanulási folyamatban tartósan akadályozott  tanuló integrált oktatása ( a 

Nevelési  tanácsadó,  szakemberek,  és  egyéb  segítő  intézmények  kapcsolattartása 
mellett), 

• Beszéd fogyatékos tanulók közül köteles a beszéd alaki részének javítására integrált 
oktatás formájában (a nevelési tanácsadó, szakemberek, és egyéb segítő intézmények 
kapcsolattartása mellett), 

• Az enyhe fokban mozgás, látás és hallás sérült tanulók integrált oktatása (a nevelési 
tanácsadó,  szakemberek, és egyéb segítő intézmények kapcsolattartása mellett).  (Kt. 
26.§, Kt. 30.§)

• Napközi otthoni és tanulószobai ellátás. (Kt. 53.§) (Kt. 11.§.)
• Iskolakönyvtári feladatok ellátása mellett a könyvtári feladat elvégzése meghatározott  

időtartamban. (11/1994  (VI.8.) MKM rendelet)
• Iskolai étkeztetés (Kt. 10.§.1.)
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További tevékenységek felsorolása:      
 
     Az általános iskola biztosítja az iskolai szülői szervezet működését,  a diáksport  
működését, helyet biztosít a tanulók szabad vallás gyakorlására vonatkozóan hitoktatás 
tekintetében.

Egyéb , kisegítő tevékenységek:

Rendezvények szervezése, melegítő konyha fenntartása. 

Feladatmutatók megnevezése, köre: 
Az intézmény szakfeladati: Az Államkincstár törzskönyvi adatváltozásai miatt 

2010.01.01-jétől:

801 214. Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
Feladatmutató: tanulók létszáma: 115 fő 
Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma: 8 db férőhelyek száma: 125 fő.

Helyett: 852011  Általános  Iskolai  tanulók  nappali  rendszerű

 nevelés, oktatása (1-4 évfolyam)

illetve: 852021  Általános  Iskolai  tanulók  nappali  rendszerű

 nevelés, oktatása (5-8 évfolyam)

801 225. Fogyatékos tanulók általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása
Feladatmutató: tanulók létszáma 31 fő
Teljesítménymutató: férőhelyek száma: - db

Helyett: 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  

nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam

illetve: 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  

nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam

801 113. Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
Feladatmutató: foglalkozáson résztvevők létszáma: 47 fő
Teljesítménymutató: foglalkozási csoportok száma: 2-3 csoport

Helyett: 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

és 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

illetve: 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

és 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése

801 214. 68. Központi igazgatás
Feladatmutató:
Teljesítménymutató:
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526 915. Egyéb nem bolti kiskereskedelem
             Feladatmutató:-            
             Teljesítménymutató:-

Helyett: 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

552 323. Iskolai étkeztetés
             Feladatmutató: résztvevők létszáma: 115 fő
             Teljesítménymutató:-

Helyett: 562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés

Új szakfeladatként: 910121Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

2.2. Az általános iskola  jogállása

A közoktatási intézményünk – az általános iskola – önálló jogi személy.

A gazdálkodás módja:

Az iskola részben önálló költségvetési szerv, de szakmailag önálló.
Az  általános  iskolának  gazdálkodási  önállósága  nincs,  gazdálkodási  feladatait  az  önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szerv,  a  Polgármesteri  Hivatal  látja  el,  a  két  intézmény közötti 
munkamegosztás rendje szerint.
Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog:

Az általános iskola vagyonnal nem rendelkezik.
Az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonra a fenntartó az iskola részére 
használati jogot állapít meg, külön megállapítja a használati jogot a Művelődési Ház épületére, 
amely Petőfiszállás Ady Endre u. 1 szám alatt van.

Az alapfokú közoktatási intézmény szervezeti felépítése:

Székhelye: Petőfi Sándor Általános Iskola 
               6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 3-5.

 Telephely: iskolai könyvtár 6113 Petőfiszállás Ady Endre utca 1.

Szerkezeti felépítése.
Az  általános  iskola  székhelyén  rendelkezésre  áll  7  tanterem,  plusz  1 

szükségterem, mely tanterem és ebédlő funkciót is ellátja, szaktanterem, fejlesztő pedagógiai 
célú kisterem, mellékhelyiségek, sportudvar.

  Felújított könyvtári egység a Faluházban.
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2.3. Az általános iskola egyéb jellemzői

Bélyegzőjének lenyomata:     
Hosszúbélyegző:

Körbélyegző:

Könyvtár bélyegzőjének lenyomata-rövidített:
- mely belső használatra készült, a könyvek nyilvántartásánál használják.
Körbélyegzője:

Az SzMSz és az iskola más belső szabályzatainak összefüggései, kapcsolata

Az 1993. évi LXXXIX. Tv. és módosításai a közoktatásról szóló törvény 40.§-a alapján 
az általános iskola működésére,  belső és külső kapcsolataira vonatkozó  rendelkezéseket  az 
SzMSz határozza meg, melyet az igazgató készít el.

A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján az általános iskolában 
Közalkalmazotti Tanácsot (KT) kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a Közalkalmazotti Tanács elnöke és két tagja készíti el.

A KT megalakulása után a szakszervezet Kollektív Szerződést köthet a munkáltatóval. A 
Kollektív Szerződést a szakszervezet kijelölt képviselője és a munkáltató készíti el.
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3. Az általános iskola feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai

  3.1. Alap- és egyéb feladatok:

1. Az iskolának, mint intézményegységnek, feladatai:
- Szorosan együttműködve a  családdal,  biztosítja a  6-14 (16)  éves korosztály 

korszerű nevelését, képzését, művelődését.
- Sokoldalú  együttműködéssel  megteremti  a  közéleti  nevelés  lehetőségeit  az 

iskolai demokrácia formáinak felhasználásával.
- Az  általános  iskola  részletes  működési  szabályzatát  az  1.  számú  melléklet 

tartalmazza.

2. Könyvtár, mint intézményegység feladata:
- Gyűjti azokat  az ismerethordozó  forrásokat,  amelyeket  a tanulók és nevelők 

munkaeszközként használnak.
- Ellátják a pedagógusokat  a szükséges szakirodalommal, esetenként  könyvtári 

kölcsönzés során.
- Központi  szerepet  tölt  be  a  tanulók  önálló  könyv-  és  könyvtárhasználati 

felkészítésében.
- Részt  vesz  az  általános  iskola  –  oktatási,  nevelési  programjának,  helyi 

tantervének megfelelő könyvtári tevékenységében. 
- A részletes kidolgozás az Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza, mely az SzMSz 2. számú melléklete

3.2. Az általános iskola  alapdokumentumai:

Az  iskola  jogszerű  működését  a  150/2007.(IX.  27.)  számú  ÖKT  határozat,  2007. 
szeptember 27-i keltezésű alapító okirat, és az ezzel való nyilvántartásba vétel biztosítja. 

Az iskola tartalmi működését a nevelési és pedagógiai program határozza meg, amely a 
Nemzeti  Alaptantervhez  és  a  választott  Kerettantervhez  kapcsolódva  tartalmazza  a 
feladatellátás szakmai alapjait.
Az általános iskola munkarendjét az iskolai házirend szabályozza.
Az  iskola  egy  tanévre  szóló  munkaterve a  feladatok  megvalósításának  konkrét 
tevékenységeit,  és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, - 
valamint a felelősök megjelölésével. 
Az  általános  iskola  a  minőségirányítási  programot,  a  munkatervet,  évente,  szervezeti 
egységenként a nevelőtestület tanévnyitó értekezletén hagyja jóvá.

3.2. Az általános iskola  jogosultságai:

Az általános iskolai bizonyítványok kiállítása. 8 osztályos végzettség tanúsítása.
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II. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE, ÉS VEZETÉSE

1. A szervezeti egységek

1.1. Az általános iskola szervezeti egységei és vezetői szintjei

A  szervezeti  egységek  és  a  vezetői  szintek  meghatározásánál  azt  az  alapelvet 
érvényesítjük,  hogy az általános iskola a feladatait  a jogszabályi előírásoknak és a  tartalmi 
követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. 

A munkavégzés,  a  racionális és  gazdaságos  működtetés,  valamint  a  helyi adottságok, 
körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.

A közoktatási intézmény igazgatója Hajagos-Tóthné Szász Magdolna 
1 számú egység: Alapfokú nevelési - oktatási intézmény

vezetője:  Hajagos-Tóthné Szász Magdolna igazgató
    Lőrincz Hajnalka igazgatóhelyettes 

2. számú egység: Könyvtár
vezetője: Rádi Györgyi Magdolna pedagógus

1.2. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az iskolai 
feladatok  ellátása  zavartalan,  és  zökkenőmentes  legyen.  Az  eltérő  tevékenységet  folytató 
szervezeti egységek a munkájukat összehangolják.
Az általános iskola szervezeti vázrajza (a szervezeti felépítés grafikus megjelenítése)

Igazgató

 Igazgató-helyettes Könyvtárvezető

Osztályfőnöki munkaközösség 
 Diákönkormányzat vezető 
 Alsós munkaközösség

Pedagógusok
Technikai dolgozók technikai dolgozó
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2. Az általános iskola vezetője

2.1. A vezető személye 1993. évi LXXIX. törvény 18.§. (1) bekezdés

Az általános iskola vezetője-igazgatója, csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek 
megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 

A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: 
- az iskola típusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

 - pedagógus szakvizsga 
- pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás 
- valamint a szükséges szakmai gyakorlat.

Az  iskolavezetőt  a  Községi  Önkormányzat  bízza  meg  –  a   képviselőtestület  határozata 
alapján –  az  igazgatói  feladatok  ellátásával.  A döntése  előtt  azonban be kell szereznie az 
általános  iskola  alkalmazotti  közösségeinek,  az  iskolai  szülői  szervezetnek  (SZMK),  a 
diákönkormányzatnak a véleményét.

2.2. Az általános iskola jogköre és felelőssége

Az igazgató  feladatait,  jogkörét,  felelősségét a közoktatási törvény, valamint a községi 
önkormányzat határozza meg. 

Az igazgató kiemelt feladatai: 
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
- a nevelőtestület vezetése, 
-  a nevelőtestület  jogkörébe tartozó  döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű  
    megszervezése és ellenőrzése, 
- a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek  
    biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, 
- munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 
- a közoktatási intézmény képviselete, 
-  együttműködés  biztosítása  a  szülői  munkaközösséggel,  a  munkavállalói  
érdekképviseleti szervekkel, a szülők, diákok képviselőjével, és a diákmozgalommal,  

- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése,  
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset  

megelőzésének irányítása, 
- munka és tűzvédelmi feladatok ellátásának biztosítása
- a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával 
-  az  általános  iskola  működésével  kapcsolatban  minden  olyan  ügyben,  amelyet  
jogszabály, vagy a kollektív szerződés, /közalkalmazotti szabályzat/ nem utal más  

hatáskörébe.

Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó –  át nem ruházható feladatok: 
- a munkáltatói jogok gyakorlása
- a költségvetés pénzügyi felhasználás elvei,
- gondoskodik a hit és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról,

 - együttműködik az egyházak képviselőivel.
- kapcsolatot tart fenn a hivatalos szervekkel.
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Az iskola  igazgatója - a közoktatási törvénynek megfelelően – egy személyben felelős az 
alábbiakért:

- a szakszerű és törvényes működésért, 
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 
- a pedagógiai munkáért, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 
- a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, 
- a tanulók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.

3. Könyvtárvezető

A könyvtárvezető megbízásáról az igazgató dönt, és a munkáltatói jogokat is gyakorolja.
A könyvtárvezető az igazgatóval koordinálja, irányítja, szervezi a könyvtári munkálatokat, 

szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet.

4. A kapcsolattartás rendje, formája

Az igazgató a munkatervben rögzítettek szerint vezetői értekezleteket tart, melyről írásban 
emlékeztető feljegyzés készül. 

Rendkívüli  vezetői  értekezletet  az  igazgató  az  általános  munkaidőn  belül  bármikor 
összehívhat.

5. Az igazgató helyettesítési rendje

Az igazgató helyettesítése:

Az igazgatót távolléte (szabadsága és betegsége alatt) valamint hivatalos távolléte esetén 
általános helyettes, a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. 

Az igazgató helyettesítése tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására – 
csak külön írásos intézkedésben adott felhatalmazás alapján lehetséges. Intézkedésre jogosult: 
– a felhatalmazott.  

Olyan  esetben,  amikor  az  igazgatói  irodában,  és  a  titkárságon  nincs  senki,  akkor  a 
napközis nevelőt bízzák meg a telefon ügyelettel, illetve a szülők, vendégek tájékoztatásával.

10



Mindkét vezető  váratlan együttes hiányzása esetén:

A  mindennapi  gyakorlattal  összefüggő,  azonnali  intézkedést  igénylő  (balesetveszély-
elhárítás,  gazdálkodást  érintő  szükséghelyzet)  a titkárság dolgozói a fenntartó  felé jelzéssel 
élnek, a további intézkedés kérésével. 

A fontos  –  rövid határidejű adatszolgáltatásoknál (az  általánosan elfogadott  határidőn 
belül)  az  igazgató  –  igazgatóhelyettes  az  iskolatitkár  közbenjárásával  (akár  személyes 
megkereséssel) teszik meg a megfelelő intézkedéseket.

Az igazgatóhelyettes helyettesítése:
A  pedagógiai  vezető-helyettest,  hosszú  távú  hiányzása  esetén  a  tanári  beosztású 

munkaközösség-vezető helyettesíti, a szakmai feladatok ellátásában.

A könyvtár vezetőjének helyettesítése:
A könyvtár vezetőjének helyettesítéséről – amennyiben szükségesség válik – a Kistérségi 

Társulással közösen kell megszervezni. 
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III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK JOGAIK ÉS 
KAPCSOLATTARTÁSUK

Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje

1. Közalkalmazottak

Az  intézmény  dolgozói  közalkalmazottak,  ezért  munkavégzésükkel  kapcsolatos 
kötelességeiket  és  jogaikat  a  munka  törvénykönyve  mellett  a  közalkalmazotti  törvény 
szabályozza. Az alkalmazottak egy része az oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi 
dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.

A  pedagógusok  alkotják  az  intézmény nevelőtestületét.  A  nevelőtestület  /tantestület/ 
határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját.

2. Az alkalmazotti közösségek jogai

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.

Javaslattételi  és  véleményezési jog  illeti  meg  az  intézménnyel  közalkalmazotti 
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. 

A döntési jogkör gyakorlójának, az írásban kifejtett  javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel szóban közölni kell.

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott  
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult 
személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.

A  döntési jog a rendelkező személy, vagy testület  számára kizárólagos intézkedési jog, 
amelyet  jogszabályok  biztosítanak.  Döntési  jogkör  esetén  a  jogkör  gyakorlója  teljes 
felelősséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 %+1 fő) 
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha tagok kétharmad része jelen van.

Az általános iskola által szervezett rendezvényeken az intézmény dolgozóinak részvételi joga 
van.

3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje

Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott  
közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző 
formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja 
az együttműködést.
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A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, gyűlések, stb. 
Az  általános  iskolai  kapcsolattartás  rendszeres  és  konkrét  időpontjait  a  munkaterv 

tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.  

A  belső  kapcsolattartás  általános  szabálya,  hogy  különböző  döntési  fórumokra, 
nevelőtestületi-  alkalmazotti  értekezletekre  a  vonatkozó  napirendi  pontokhoz  a  döntési, 
egyetértési,  és véleményezési jogot  gyakorló közösségek által delegált  képviselőt  meg kell 
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A  teljes  alkalmazotti  közösség  gyűlését  az  igazgató  akkor  hívja  össze,  amikor  ezt 
jogszabály előírja, vagy az általános iskola egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4.  Az  iskola  dolgozóinak  feladatai  a  tanulói  balesetek  megelőzésében,  
illetve balesetek esetén.

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a  tanulók részére az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 
hogy a tanuló balesetet szenvedett,  vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye.

Feladatok a  tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban.

Minden  dolgozónak  ismernie  kell,  és  be  kell  tartania  az   iskolai  munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás, és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

Az  iskola  helyi  tanterve  alapján  minden  tantárgy  keretében  oktatni  kell  a  tanulók 
biztonságának és testi  épségének megóvásával kapcsolatos  ismereteket,  rendszabályokat  és 
viselkedési formákat.

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon,  valamint ügyeleti beosztásuk 
ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartani.

Az  osztályfőnököknek  az  osztályfőnöki  órákon  ismertetniük  kell  a  tanulókkal  az 
egészségük  és  testi  épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat,  az  egyes  iskolai 
foglalkozásokkal együtt  járó veszélyforrásokat,  valamint a különféle iskolai foglalkozásokon 
tilos és elvárható magatartásformákat.

• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell 
- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
- a házirend balesetvédelmi előírásait,
- rendkívüli  esemény  (baleset,  tűzriadó,  bombariadó,  katasztrófa,  stb.,) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
- a tanulók kötelességét a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt
• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt.
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• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat  minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 
illetve  tanórán,  az  iskolán  kívüli  program  előtt  a  baleseti  veszélyforrásokra,  a  kötelező 
viselkedés  szabályaira,  egy  esetleges  rendkívüli  esemény  bekövetkezésekor  követendő 
magatartásra.

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy 
a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.

Az  iskola  igazgatója  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  tárgyi  feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzéseken tapasztaltakról 
feljegyzést készít.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

A tanulók – gyermekek felügyeletét  ellátó nevelőknek a tanulót   ért  bármilyen baleset, 
sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

• a sérült tanulót – gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,
• ha szükséges orvost kell hívnia,
• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

E  feladatok  ellátásában a  tanulóbaleset  helyszínén jelenlévő többi dolgozó  is köteles  részt 
venni.

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 
teheti, amihez biztosan ért.

Az  iskolában  történt  mindenféle  balesetet,  sérülést  az  iskola  igazgatójának  ki  kell 
vizsgálnia.

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet, kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 
elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a 
hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.

A tanuló- gyermek balesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok előírásai  
alapján

A tanuló- gyermek balesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.

A  három napon  túl  gyógyuló  sérülést  okozó  tanulóbaleseteket  haladéktalanul  ki  kell 
vizsgálni,  és  a  balesetekről  az  előírt  nyomtatványon  jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  A 
jegyzőkönyv egy példányát  át kell adni a tanuló- gyermek szülőjének,  egy példányát pedig 
irattárban kell elhelyezni..

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola a községi önkormányzatnak. A súlyos 
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt 
kell bevonni.

Az  iskolának  –  igény  esetén  –  biztosítania  kell  a  szülői  szervezet,  és  az  iskolai 
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
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Az általános  iskolai munka egészséges  és  biztonságos  feltételeinek megteremtésére,  a 
tanulóbalesetek  megelőzésére  vonatkozó  részletes  helyi  szabályokat  a  munkavédelmi 
szabályzata tartalmazza, amely az SzMSz 4. számú mellékletben található.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az iskola, a  könyvtár működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan 
előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, 
az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az iskolai épületeket, 
azok felszereléseit veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
• természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, stb.)
• tűz, 
•  a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az iskola bármely dolgozójának,  tanulójának - az iskola, a könyvtár épületét, 
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut 
a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- igazgató, 
- igazgatóhelyettes
- munkaközösség-vezetők

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- az iskola fenntartóját,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
- személyi sérülés esetén a mentőket,
-  egyéb  esetekben  az  esemény  jellegének  megfelelő  rendvédelmi,  illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató  vagy az intézkedésre jogosult  felelős 
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket telefonon, illetve szóban értesíteni kell, 
és  haladéktalanul  hozzá  kell  látni  a  veszélyeztetett  épület  kiürítéséhez.  A  veszélyeztetett  
épületet a benntartózkodó tanulócsoportnak a tűzriadó terv és bombariadó terv mellékleteiben 
található „kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.

A tanulócsoportnak a veszélyeztetett  épületből való kivezetéséért  és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát, vagy 
foglalkozást tartó pedagógus a felelős.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből  minden –  tanulónak  távoznia  kell,  ezért  az  órát,  foglalkozást  tartó  

nevelőnek a tantermen kívül (mosdóban, szertárban, stb.)  tartózkodó  gyerekekre is 
gondolnia kell.

- A  kiürítés  során  a  mozgásban,  cselekvésben  korlátozott  személyeket  az  épület 
elhagyásában segíteni kell.
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- A tanóra – foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett  épületben a foglalkozást tartó 
nevelő  hagyhatja  el  utoljára,  hogy  meg  tudjon  győződni  arról,  nem  maradt-e 
esetlegesen  – tanuló az épületben.

- A  tanulókat  a  tanterem  elhagyása  előtt,  és  a  kijelölt  várakozási  helyre  történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével  egyidejűleg  –  felelős  dolgozók  kijelölésével  –  gondoskodnia  kell  az  alábbi 
feladatokról:

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, 

stb.) fogadásáról.

Az  épületbe  érkező  rendvédelmi,  katasztrófaelhárító  szerv  vezetőjét  az  iskola 
igazgatójának, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
- az épület kiürítéséről.

A  rendvédelmi,  illetve  katasztrófaelhárító  szervek  helyszínre  érkezését  követően  a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan.  A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerv vezetőjének utasításait az általános iskola minden dolgozója és tanulója köteles betartani!

A rendkívüli esemény miatt  kiesett  tanítási órákat  a nevelőtestület  által meghatározott 
szombati napokon be kell pótolni.

A tűz  esetén  szükséges  teendők  részletes  intézményi szabályozását  a  „Tűzriadó  terv” 
tartalmazza. 

A  robbantással  történő  fenyegetés  esetén  szükséges  teendők  részletes  intézményi 
szabályozását az „Intézkedési terv,  robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” 
című igazgatói utasítás tartalmazza.

A tűzriadó terv, és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az iskola igazgatója a felelős.

Az épület kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 
alapján évente  legalább egy alkalommal gyakorolni kell.  A gyakorlat  megszervezéséért  az 
iskola igazgatója a felelős.

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az iskola alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni.

• alsós nevelő,
• felsős nevelői,
• könyvtár.
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5.  Alkalmazottaknak  adható,  a  kiemelt  munkavégzésért  járó  kereset-
kiegészítésről

A minőségi kereset-kiegészítés a minőségi és többletmunka elismerését szolgálja.

5.1. Alapelvek

A Pedagógiai Programban megfogalmazottakat  kiválóan teljesíti  a  dolgozó,  az  iskola 
céljainak megvalósítását  a  legjobb szándéka  szerint  igyekszik elérni,  az  iskola jó  hírnevét 
öregbíti, mindenben a közösség javát szolgálja.

A tantervi követelmények teljesítésének eleget  tesz.  Ezen a téren kiemelkedő minőségi 
munkát végez.

Az oktatást segítő munkatársak a munkaköri feladataikat maradéktalanul teljesítik, e téren 
kiemelkedő minőségi munkát  végeznek,  tevékenységüket  az oktató-nevelő munka segítése, 
kiszolgálása jellemzi.

Fegyelmi vétséget a jelzett időszakban nem követtek el.

5.2. A minőségi munka értékelésének szempontjai.

A  kiemelt  munkát  elismerő  kereset-kiegészítés  odaítélése  az  igazgató  –  munkáltató 
jogköréhez  tartozik,  de  döntése  előtt  köteles  figyelembe  venni  az  érdekképviseletek 
véleményét.

Szempontok pedagógusoknál

Szakmai felkészültség, eredményesség:
 - tanítványaik sikeresen vesznek-e részt versenyeken (belső-külső), 

- sikeres korrekció, felzárkóztatás,
            - eredményesség – a következő oktatási fokozatban a tanulói teljesítmény.

Tanulásirányítás:
 - változatos óravezetési formákat alkalmaz-e, órái mennyire vannak előkészítve, - 

mennyire támaszkodik más ·(tanulmányi és nem tanulmányi) területekre
- mennyire alkalmaz az ismeretközlésnél több csatornát, 
- hogyan vonja be a tanulókat a munkába, módszertani sokszínűség,   
- mennyi (milyen) szemléltető eszközt alkalmaz.

Tanítványok ismerete: 
- mennyi egyénre (képesség szerinti bánásmódra) szabott feladatot ad, 
- mennyire ismeri a tanulók körülményeit (háttér információk), 
- tudja miben tehetségesek a tanulók.

Ellenőrző, értékelő munka: 
- az óra folyamán visszajelzéseket ad a tanulóknak,
- a pozitív-negatív visszajelzések aránya, 
- az ellenőrzés és értékelés formája változatos, 
- milyen az osztályozási tevékenysége.
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Közösségalakító tevékenysége: 
- szívesen vállalja az osztályfőnöki munkát, - 

kialakítja a közösségteremtés alapjait,  - 
kialakítja a felelősi rendszert.

Problémakezelés: 
- felvállalja, és tevékenyen részt vesz a közösség konfliktusainak kezelésében, 
- meghallgatja a másik problémáját, 
- alkalmazza a konfliktuskezelő technikákat.

Tanórán kívüli tevékenység: 
- ellátja az ügyeleti teendőket, 
- vállalkozik az iskolai rendezvények szervezésére (ünnepélyek, versenyek,) 
- vállal díjazás nélküli feladatokat is, - 

részt vesz az iskolai beszerzésekben,  - 
képviseli az iskolát külső eseményen, rendezvényen.

Iratkezelés:  
- a naplót, az anyakönyvet, a bizonyítványt (dokumentumokat) pontosan vezeti, 
- az ellenőrzőt naprakészen vezeti, 
- a határidőket pontosan betartja,  pontosan szolgáltatja a kért adatokat, 
- betartja az iratkezelés követelményeket,
- eleget tesz minden jelentési kötelezettségeinek.

Személyes tulajdonságok: 
- megbízható,  
- pontos, 
- következetes, 
- kiegyensúlyozott, 
- megjelenése, viselkedése megfelel a pedagógus modellszerepnek

Együttműködés: 
- rendelkezik megfelelő empátiás képességgel, 
- rendszeres megbeszélést folytat az osztályban tanító pedagógusokkal, 
- aktívan részt vesz a munkaközösségek munkájában, 
- megkeresi a segítőket, ha egy feladat meghaladja a hatáskörét,  
- nem csak fogadóórán lehet megtalálni, máskor is ad lehetőséget a szülőknek a vele 

való találkozásra, 
- végez családlátogatásokat (száma), 
- szervez közös (tanár – gyerek - szülő) programokat.

Önképzés, innováció:
- igyekszik részt venni továbbképzésen, tanfolyamon, 
- szakirodalmakat figyelemmel kíséri,
- szaklapokat olvas rendszeresen, 
- vannak megjelentetett szak, - vagy tudományos munkái,
- szervez tanulói házi versenyeket, (mikor, milyet), 
- tanulmányi- tanítási (újításai) vannak, 
- fejlesztésekben vesz részt.
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Önértékelés: 
- elfogadja a külső javaslatokat munkájával kapcsolatban, 
- elismeri a hibáját, 
- elfogadja a kritikát, 
- felismeri a pozitív tulajdonságokat.

Szempontok technikai dolgozóknál

Szempontok  az  alábbi  munkaköröket  betöltő  dolgozóknál:  iskolatitkár,  gazdasági 
nyilvántartó, karbantartó, fűtő, takarító.

Szakmai felkészültség, eredményesség: 
- megfelelő végzettséggel rendelkezik, 
- munkaköri leírásának megfelelően, maximálisan elvégzi a feladatait.

Ellenőrző, értékelő munka (csak gazdasági nyilvántartónál): 
- betartja-e a Számviteli Törvény, a 217. Korm. rendelet és az Államháztartási Törvény 

előírásait 

Közösségalakító  tevékenysége  (nem  pedagógus  munkakörben  foglalkoztatott  technikai 
dolgozónál is): 

- szívesen vállal többlet munkát, 
- teremti a lehetőséget a közösségteremtéshez.

Problémakezelés: 
- felvállalja a közösség konfliktusainak kezelését,
- meghallgatja a mások problémáját, - 

alkalmaz konfliktuskezelő technikákat.

Munkaidőn kívüli tevékenység: 
- ellát ügyeleti teendőket, 
- vállalkozik iskolai rendezvényeken való többlet munkára, 
- vállal díjazás nélküli tisztségeket, feladatot, 
- részt vesz tevékenyen az iskolai beszerzésekben.

Személyes tulajdonságok: 
- megbízható, 
- pontos, 
- következetes, 
- kiegyensúlyozott, 
- megjelenése, viselkedése a közéleti normáknak megfelelő.

Együttműködés: 
- rendelkezik empátiás készséggel.
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Minőségbiztosítási csoport munkájának javadalmazása

A minőségbiztosítási  csoport  (BECS)  megalakulása  esetén  a  csoport  vezetőjének,  és 
tagjainak járó kereset kiegészítés a 24/2000.(VIII. 29.) OM rendelet alapján történik.

A BECS tagjainak kiválasztása – munkáltató hatásköre.

6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az  igazgató  a  Kistérségi  megállapodásban  foglaltak  szerint  kapcsolatot  tart  a 
Gyermekjóléti  Szolgálat  képviselőjével,  hogy  a  Gyermekek  védelméről  és  a  Gyámügyi 
Igazgatásról szóló 1997. évi XXX.törvény 17.§-a értelmében járjon el. 

A kapcsolattartás láncolata: 
- az osztályfőnökök jeleznek (írásban, szóban) az igazgatónak

          - az igazgató írásban jelez a Gyermekjóléti feladatokat ellátó személynek 
- a Gyermekjóléti feladatot ellátó személy írásban jelez a jegyző felé.  

6.1. Tanulók egészségügyi vizsgálatainak rendje

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket 
és szűrővizsgálatokat  tartalmazza.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelet  és ellátása 
érdekében az  iskola igazgatója  megállapodást  köt  a  község háziorvosával,  fogorvosával,  a 
védőnői szolgálattal.

Az iskola  igazgatója  és  az  iskolaorvos  közötti  szerződéses  megállapodás  alapján az 
iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

- a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 
- a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 
- tanulók fizikai egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése,
- a tanulók kötelező védőoltásokban való részesítése, 
- szemészet, színlátás és látásélesség vizsgálata, 
- belgyógyászati vizsgálat,
- fogászati kezelés, 
- továbbtanulás előtti pályaalkalmassági vizsgálatok végzése.

A  szűrővizsgálatok  idejére  az  iskola  nevelői  felügyeletet  biztosítanak.  Az 
osztályfőnököket  -  akiknek  gondoskodniuk  kell  arról,  hogy  osztályuk  tanulói  az  orvosi 
vizsgálatokon  megjelenjenek  -  az  igazgatóhelyettes  tájékoztatja  az  aktuális  egészségügyi 
ellátásról. 

A  kötelező  orvosi  vizsgálatok,  védőoltások  időpontját  úgy  kell  osztályonként 
megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Az orvosi vizsgálatok  időpontját  a  védőnő az iskola e  célra rendszeresített  hivatalos 
egészségügyi füzetébe bejegyzi - a kapcsolattartással megbízott igazgatóhelyettes számára. 

A szakorvosnak, a védőnőnek kötelessége írásban tájékoztatást adni a szülőknek 
- a szűrés, védőoltás időpontjáról, helyéről,
- a védőoltás hatóanyagáról, mellékhatásairól, szükséges teendőkről, stb.
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6.2. A testi nevelés és a könnyített testnevelés rendje

Közoktatási  intézményünk  a  tanulók  egészséges  fejlődése  érdekében  biztosítja  a 
testedzést. 

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten, testnevelés órán vesznek részt, - többi napon a 
testnevelő tanárok  sportkör  keretében tartanak  számukra  testedzéseket.  Lásd 52.  §  (9),  a 
játékos testmozgás kötelezettsége az 1-4. osztályba, a napköziben 52. § (10) 

Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti 
fel, szakorvosi vélemény alapján. 

A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített- 

vagy gyógytestnevelési foglalkozásokat írjon elő a számukra.
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés 

órákon,  de  bizonyos  mozgásokat  és  gyakorlatokat  -  állapotától  függően  -  nem  kell 
végrehajtania.

6.3. Az egészséges életmódra nevelés

Az új törvényi előírás alapján készített részletes kidolgozás az Egészségnevelési
Programban található.

A  fiatalok  egészséges  szellemi  és  testi  fejlődése  szükségessé  teszi  az  egészségügyi 
felvilágosítást. 

Az  iskolaorvos  az  osztályfőnök  kérésére  a  tanulók  egészséges  életmódra  nevelése 
érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget 
veszélyeztető  élvezeti szerek káros  hatásairól (dohányzás, droghasználat,  alkoholfogyasztás, 
stb.) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak.

6.4.  A tetvesség észlelése, és az ezt követő teendők

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben.
A megelőlegezés  leghatékonyabb eszköze  a  szülői gondoskodás.  Sokszor  a  személyes 

tapasztalat hiánya is hozzájárul, hogy nem veszik észre, hogy a tanuló a közösségből tetvesen 
érkezik haza. Ezért kell nagy gondot fordítani a tisztálkodásra, a rendszeres vizsgálatra.

Ha a közösségben előforduló tetvességről hallunk, a tetűirtó  használata meggátolhatja a 
terjedést.  A  fejtetűvel  bárki  fertőződhet,  az  nem  szégyen,  de  eltitkolni,  nem  ápolni 
felelőtlenség.

Gyermekközösségben  az  iskola  –  egészségügyi  hálózat  és  az  ÁNTSZ  meghatározott 
időközönként  szűrővizsgálatot  végez.  Észleléskor  soron  kívül  is.  A  gyermek  kezelése 
elsődlegesen a szülő feladata.

Amennyiben az  ellenőrző  vizsgálatok  során  a  tanuló  hajában ismételten  tetűt,  serkét 
találnak,  közegészségügyi  érdekből  az  ÁNTSZ  gondoskodik  a  tanuló,  és  környezete 
vizsgálatáról, és kezeléséről. 
      Az iskola írásban is értesíti a szülőt a tetvességről. A közösségbe való visszatéréskor az 
iskola kérhet a szülőtől írásos igazolást a kezelés idejéről, módjáról.
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7. Térítési díj fizetésének rendje

7.1. A díjfizetésekről általában

A magyar közoktatás állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben a pedagógiai 
szolgáltatások  túlnyomó  többsége  a  magyar  állampolgárok  számára  ingyenesen  vehető 
igénybe.

 Térítési díjat kell fizetni az intézmény következő szolgáltatásáért: 
- étkezés igénybevétele. 

Az általános iskola első alkalommal a beiratkozáskor, felsőbb évfolyamain a tanév végén 
írásos nyilatkozatot  kér a szülőktől – mely étkeztetési formát kérik a tanuló számára.  Erre 
azért van szükség, hogy már az első tanítási napon is biztosítani lehessen a tanuló részére az 
étkeztetést, és a felügyeletet.

 Az étkeztetési igény módosítására úgy van lehetőség, hogy legalább 1 nappal korábban 
kell azt az ügyintézőnek bejelenteni. Betegség esetén a hiányzás időtartamának bejelentésével 
az étkezést le lehet mondani – telefonon is.

Az  étkezési  térítési  díjak  mértékét  a  jogszabályok  figyelembe  vételével  a  Képviselő 
Testület – mint fenntartó –  határozza meg. 

Az étkezési térítési díjakat havonta előre kell befizetni, a szabályzat értelmében legkésőbb 
a hó 15 napjáig. 

Az  iskolában  a  munkanapok  száma  alapján  kerül  meghatározásra  a  havi  térítési  díj 
mértéke, természetesen az előre látható szünetek figyelembe vételével. Erről értesítést küld a 
szülőknek a havi esedékes díj mértékéről, és a befizetési napokról. 

A szülőknek kötelessége, hogy ezeken, a napokon hozza be, vagy küldje be (a tanulótól – 
ismerősétől)  a térítési díjat.  Esetleges akadályt írásban kell beadni az iskola igazgatójának, 
engedélyt kérni a haladékra, és meghatározni azt az időt, amikor a befizetést teljesíteni tudja. 
Haladékot csak 1 hónapra lehet kérni. 

A térítési díj hátralékáról az iskola értesíti a Polgármesteri Hivatalt.
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I. számú melléklet

 IV. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. Az osztályközösségek és tanulócsoportok

Azonos  évfolyamra  járó  diákok  egy osztályközösséget  alkotnak.  Az  osztályközösség 
tanulólétszáma rendeletben meghatározott,  az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az 
osztályfőnök áll.

Az osztályfőnököt a felelős igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
javaslatát  figyelembe  véve  az  igazgató  bízza  meg.  Az  osztályfőnök  jogosult  -  az 
osztályközösségben tapasztalt  problémák megoldására  -  az  osztályban tanító  pedagógusok 
osztályértekezletét összehívni.

Bontott  tanulócsoportban  vesznek  részt  az  osztályközösség  diákjai  azokon  a  tanítási 
órákon,  melyeknek  eredményessége  érdekében  szükséges  a  kisebb  tanulólétszám.  A 
tanulócsoportok  bontását  a  tantárgy  sajátos  jellege,  vagy  a  tanrendszervezés  indokolja 
(informatika).
A tanulók által előállított tárgyak, dolgok, programok a tanulók tulajdonát képezik.

2. A diákönkormányzat és működése

2.1. A diákönkormányzat szervezete

A  tanulóközösségek  és  a  diákkörök  a  tanulók  érdekeinek  képviseletére 
diákönkormányzatot  hozhatnak létre.  A diákönkormányzat  tevékenysége a  tanulókat  érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő 
ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosítva van. A 
diákönkormányzat  működését  a  tanulóközösség  által  elfogadott,  és  a  nevelőtestület  által 
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat foglalja magában. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség 
megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB), és az osztály titkárát,  valamint küldöttet  
delegál  az  iskola  diákönkormányzatának  vezetőségébe.  A  tanulóközösségek  ily  módón 
önmaguk diákképviseletéről döntenek. 

Az általános iskola teljes tanulóközösségének érdekképviseletét  a választott  Intézményi 
Diákbizottság (IDB) látja el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk 
keresztül gyakorolja jogát.

2.2. A diákönkormányzat jogai

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az általános iskola 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

-  az  általános  iskola  szervezeti  és  működési  szabályzatának  a  tanulókat  érintő  
részeinek elfogadásakor és módosításakor, 
- a házirend elfogadásakor és módosításakor, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 
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- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a mindennapos testedzés formái és az iskolai sportkör formáiról és rendjéről,
- a tanulók vélemény-nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjéről 
   és formáiról,
- a tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elveiről és formáiról,
- a DÖK számára biztosított helyiség használatról,

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 
- saját működésére és hatásköre gyakorlására, 
- saját szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről és elfogadásáról,
- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 
- egy tanítás nélküli munkanap programjára, 
- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 
- vezetőinek, munkatársainak megbízására.

Véleményezési jogok:
A  diákönkormányzat  véleményt  nyilváníthat,  javaslattal  élhet  a  nevelési  –  oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
- a tanuló ellen irányult fegyelmi eljárás során,
- a tanulókat érintő programok összeállítása előtt,
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatala előtt,
- a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítése előtt
- a tanulói pályázatok – versenyek meghirdetése előtt,
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapítása előtt,
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak megállapítása előtt,
- a könyvtár működési rendjének kialakítása előtt,
- a házirend elfogadása előtt.

2.3. A diákönkormányzat működési feltételei

Az általános iskola tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 
zavartalan működésének feltételeit. 

A diákönkormányzat  az  iskola  helyiségeit,  berendezéseit  az  intézményi SzMSz  és   a 
házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.

2.4. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot 
tart az iskola igazgatójával. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az iskola 
igazgatóját.

2.5. Az évi rendes diákközgyűlés idejének meghatározása 

Az iskola éves munkatervében határozzuk meg.
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3. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje

3.1. A szülői szervezetek és a Szülői Testület

A  közoktatási  törvény  alapján  a  szülők  meghatározott  jogaik  érvényesítésére  és 
kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet 
dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 
megválasztásáról és képviseletéről.

Az általános iskolában működik a Szülői Munkaközösség (SZMK), amely képviseleti úton 
választott szülői szervezet. Az SZMK-t a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg, 
ezért  a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az általános 
iskola egészét érintő ügyekben.  Kt. 59.§.(5.)

3.2. A szülői közösségekkel való kapcsolattartás

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a  gyermekközösséget  vezető  osztályfőnök 
közvetlen kapcsolatot tart.

A  szülői  szervezetek  általános  iskolával  kapcsolatos  véleményét,  javaslatait  a  szülői 
szervezetek vezetői, vagy a választott elnök juttatja el az iskola igazgatójához.

Az SZMK-t az igazgató a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként legalább 2-
szer  hívja  össze,  ahol  tájékoztatást  ad  az  intézmény munkájáról  és  feladatairól,  valamint 
meghallgatja  a  szülői szervezet  véleményét  és  javaslatait.  Az általános  iskolai iratanyagok 
elhelyezéséről és a róluk, szóló tájékoztatásról is köteles az igazgató gondoskodni az iskola 
nyitva tartásának ideje alatt.

Az  SZMK  elnöke  közvetlen  kapcsolatot  tart  az  igazgatóval,  és  tanévenként  1-szer 
beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről.

3.3. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje

Az általános iskola - a közoktatási törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során 
rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. 

A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a 
fogadóórákon történik.

A szülői értekezlet rendje:
Az osztályok szülői közössége számára az általános iskola tanévenként a munkatervben 

rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök (csoportvezető) vezetésével. 
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.

Rendkívüli szülői  értekezletet  hívhat  össze  az  igazgató,  az  osztályfőnök  és  a  szülői 
szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.

A szülői fogadóórák rendje:
Az  általános  iskola  pedagógusai  a  szülői  fogadóórákon  egyéni  tájékoztatást  adnak  a 

tanulókról  a  szülők  számára.  A  tanulmányaiban  jelentősen  visszaeső  tanuló  szülőjét  az 
osztályfőnök  írásban  is  behívja  az  iskolai  fogadóórára.  Ha  a  gondviselő  a  munkatervi 
fogadóórán  kívül  is  találkozni  szeretne  gyermeke  pedagógusával,  telefonon  vagy írásban 
időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 
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3.4. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje

Közoktatási  intézményünk a  tanulókról  rendszeres  írásbeli tájékoztatást  ad  a  hivatalos 
pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük 
magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. 

Tájékoztatjuk a szülőket az iskolai élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális 
információkról is.

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 
értékelést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni, azt 
dátummal  és  kézjeggyel  kell  ellátni:  a  szóbeli  feleletet  aznap,  az  írásbeli  számonkérés 
eredményét  a  feladat  kiosztása  napján.  Az  érdemjegyek  beírási  kötelezettsége  miatt  a 
tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítási időtartam alatt.

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek 
azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. 

Ha a tanuló tájékoztató  füzete  hiányzik, ezt  az osztály magatartás  füzetébe dátummal, 
kézjeggyel ellátva kell bejegyezni.

Az osztályfőnök indokolt  esetben írásban értesíti  a  szülőket  a  tanulók előmeneteléről, 
magatartásáról és szorgalmáról a negyedévi és a háromnegyedévi szöveges értékelés során.

4. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek

4.1. A nevelőtestület 

A  nevelőtestület  az  általános  iskola  pedagógusainak  közössége,  nevelési  és  oktatási 
kérdésekben a  közoktatási  intézmény legfontosabb tanácskozó  és  határozathozó  szerve.  A 
nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus.

4.2. A nevelőtestület feladatai és jogai

A nevelőtestület  legfontosabb feladata  a  pedagógiai  program létrehozása  és  egységes 
megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása.  Ennek a komplex 
feladatnak  megfelelően a  nevelőtestület  véleményező  és  javaslattevő  jogkörrel  rendelkezik 
minden,  az  általános  iskolat  érintő  ügyben.  A nevelőtestület  egyetértési  joga  szükséges  a 
diákönkormányzat működésével kapcsolatban.

A nevelőtestület döntési jogköre: 
- a pedagógiai program elfogadása, 
- az SzMSz és a házirend elfogadása, 
- a tanév munkatervének jóváhagyása, 
- az átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, (MK, BECS)
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 
- az igazgatói programok szakmai véleményezése, 
-  a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
- a diákönkormányzat működésének jóváhagyása.
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4.3. A nevelőtestület értekezletei

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében több ízben értekezletet tart a tanév során. 
Az értekezletek egy részét az általános iskola éves munkaterve rögzíti.

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirend pontjához az egyetértési jogot gyakorló - 
szülői szervezet, diákönkormányzat, stb. - képviselőjét szükség esetén meg kell hívni. 

A  nevelőtestület  döntési  jogkörébe  tartozó  ügyeiben  (eltekintve  a  tanulók  magasabb 
évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 
- tanévnyitó értekezlet, 
- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 
- őszi nevelési értekezlet, 
- tavaszi nevelési értekezlet, 
- tanévzáró értekezlet.

Rendkívüli értekezlet  hívható  össze,  ha  a  nevelőtestület  tagjainak egyharmada,  valamint  a 
közalkalmazotti tanács és az iskola igazgatója vagy az érdekképviseletek szükségesnek látja.

4.4. A nevelőtestület döntései és határozatai

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak 
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. 
A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus 
vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai 
közül két hitelesítő írja alá. 

A döntések az általános iskola iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.

4.5. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

 A munkaközösségek célja

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai 
munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösséget hoznak 
létre. Működő szakmai munkaközösségeink: - osztályfőnöki, - alsós.

A  szakmai  munkaközösségek  tagjai  közül  évenként  a  munkaközösség  saját 
tevékenységének  irányítására,  koordinálására  munkaközösség-vezetőt  választanak,  akit  az 
igazgató bíz meg a feladatok ellátásával.

 A szakmai munkaközösségek feladatai

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 
- fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 
- javaslatot tesz a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására,                
- szervezi a pedagógusok (belső) továbbképzését, 
- támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
- összehangolja az egységes általános iskolai követelményrendszert, 
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- felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 
- összeálltja a vizsgák /különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi-, stb/ feladatait, 
  és tételsorait, 
- kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és tanulmányi versenyeket, 
- végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, 
- javaslatot tesz a minőségi bérpótlék odaítélésére.

 A munkaközösség vezetők jogai és feladatai

A  szakmai  munkaközösség  vezetője  képviseli a  munkaközösséget  az  általános  iskola 
nevelőtestületén belül, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni 
a munkaközösség tagjait.  Ezen túlmenően tájékoztatja őket  a munkaközösségi értekezletek 
napirendi pontjaival kapcsolatban. 

A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: 
- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért,  értekezleteket hív 

össze, bemutató foglalkozásokat szervez,
- elbírálja és  jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó 

tanmeneteket,
- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és 

annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető 
felé,

- összeállítja  a  pedagógiai  program  és  munkaterv  alapján  a  munkaközösség  éves 
munkaprogramját,

- beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok 

jutalmazására, kitüntetésére, stb.
- véleményt nyilvánítanak az új kolléga munkájáról, az állására jelentkezők pályázatáról.

Az intézmény szakmai munkaközösségei :

-  1-4.  osztályban  tanulók  munkaközössége:  szakterülete  az  alsós  pedagógiai  munka 
összehangolása. 
-  Osztályfőnöki  munkaközösség:  szakterülete  a  tanító  és  tanári  oktató-nevelő  munka 
összehangolása.

4.6.  Tankönyvterjesztési rend

A  nevelőtestületnek  a  tankönyvválasztásnál,  a  helyi  tantervkészítés,  a  pedagógiai 
programban foglalt szempontsorok szerint kell tankönyvet választani. Mindenkor figyelembe 
kell venni az iskola tanulóinak, és a családok szociális helyzetét.

- Biztosítani kell,  hogy minél több  tartós  tankönyvet  vételezzünk be  a  könyvtári 
állományba.

- A  munkaközösségek  által  jóváhagyott  tankönyvcsaládból  kell  a  tankönyveket 
megrendelni.
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Törvényi háttér
- A  2001.  évi  XXXVII.  törvény  a  tankönyvpiac  rendjéről,  valamint  annak 

módosításáról a 2004.évi LXXVII. törvény.
- A 23/2004.(VIII.  27.)  OM rendelet a tankönyvnyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás többszörösen is módosított rendjéről.
- Az éves költségvetési törvény.
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.

Általános szabályok
Az általános iskola tankönyvellátási rendjét a nevelőtestület határozza meg, az egyes 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével.
A nevelőtestület  a tankönyvválasztás során figyelembe veszi az érvényes pedagógiai 

programban  megfogalmazott  alapelveket,  különös  tekintettel  a  több  éven  át  való 
használhatóság biztosítására,  illetve a szülői terhek lehetőség szerinti minél nagyobb arányú 
csökkentését.

Az intézmény vezetője a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos főbb döntései előtt kikéri a 
Szülői Munkaközösség és az iskolai Diákönkormányzat írásos véleményét.

Tankönyvterjesztési ütemterv
1. Az általános iskola igazgatója minden év október 1-ig kijelöli a tankönyvterjesztésért 

felelős  személyt  (közalkalmazottat),  akivel  megállapodást  köt  erre  a  feladatra.  A 
megállapodásban kerülnek rögzítésre az adott  évre jellemző feltételek, az elvégzendő 
feladatok, a tankönyvfelelős jogkörei, felelősségi köre, valamint az elvégzett munkáért 
járó juttatást.

2. Az általános iskola minden év  november 15-ig felméri, hogy a  következő  tanítási 
évben  hány  tanuló  kívánja  igénybe  venni  a  törvényben  meghatározott  normatív 
kedvezményeket, illetve az iskola által nyújtott egyéb lehetőségeket, valamint az ezzel 
összefüggésben  tájékoztatja  a  szülőket  arról,  hogy  kik  jogosultak  normatív 
kedvezményre,  illetve  az  iskola  által  nyújtott  egyéb  kedvezményeből  ki  és  milyen 
feltételekkel veheti igénybe. Az igénylőlapok benyújtásának határidejéről az általános 
iskola annak letelte előtt legalább 15 nappal írásban értesít minden tanulót, szülőt.

3. Az  igazgató  november  30-ig tájékoztatja  a  nevelőtestületet,  az  iskola  Szülői 
Munkaközösségét, és a Diákönkormányzatot a felmérés eredményéről.

4. A nevelőtestület december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről 
írásban értesíti a szülőket.

5. Az általános iskola  február 15-ig  elkészíti a tankönyvrendelést,  figyelembe véve az 
iskolában, a következő tanévben tanuló diákok várható becsült létszámát, valamint a 
tankönyvellátás  rendjét.  A  tankönyvrendelés  végleges  elkészítése  előtt  a  szülőkkel 
ismertetni kell annak tartalmát,  hogy nyilatkozhassanak, mely tankönyveket  kívánják 
használt tankönyvvel helyettesíteni.

6. Az általános iskola június  10-ig  közzé  teszi azoknak a tankönyveknek,  ajánlott  és 
kötelező  olvasmányoknak  a  jegyzékét,  amelyeket  az  iskolai  könyvtárból  a  tanulók 
kikölcsönözhetnek.
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7. A következő  tanév első  tanítási  napjáig,  azaz  szeptember 1-ig  az  általános  iskola 
minden  tőle  elvárhatót  megtesz  azért,  hogy  a  szükséges  tankönyveket  a  tanulók 
rendelkezésére bocsássa.

8. A  tankönyvfelelős  legkésőbb  október  31-ig  összesíti  a  tankönyvrendeléssel 
kapcsolatos adatokat, és elkészíti a pénzügyi elszámolásokat.

A normatív és egyéb kedvezmények igénybevétele
 A normatív  kedvezmény iránti  kérelmet  az  OM  rendelet  5.  számú mellékletében 

meghatározott igénylőlapon kell a szülőknek benyújtani.
Az igénylőlapra  az  iskola rávezeti,  hogy a  szülő  a  normatív kedvezményekre  való 

jogosultságot, igazoló okiratot bemutatta.
A  kérelem  benyújtási  határidejének  letelte  után  az  általános  iskola  nem  köteles 

figyelembe venni, – kivéve, ha a késedelmes vagy újbóli benyújtás az időközben bekövetkezett 
változások miatt következik be.

A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt,  aki igazolja, hogy 
családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  összege  nem  haladja  meg  a  nyugdíjminimum 
másfélszeresét.

Az iskolai tankönyvellátáshoz nyújtott normatív hozzájárulás felhasználása
A  normatív  hozzájárulás  felhasználható  a  2001,.  évi  XXXVII.törvény  8/a.§(4) 

bekezdésében meghatározott  feladatok ellátásához (ingyenes tankönyvre jogosultak ellátása), 
ezen túl tankönyv, kis példányszámú tankönyv, tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott 
és kötelező olvasmányok beszerzésének támogatására.

Az intézményi tankönyvellátás megszervezése
A tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás feladata 

a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Biztosítani kell, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az 

iskola  tanulói  részére  megvásárolhatók  legyenek.  Egy  tanuló  ugyanazt  a  tankönyvet  egy 
tanévben legfeljebb kétszer vásárolhatja meg a tankönyvjegyzékben szereplő áron.

A tankönyvterjesztés során használt mellékletek
 A tankönyvfelelőssel kötött megállapodás.
 A szülőkhöz eljuttatott igénylőlap, és tájékoztató levél.
 Kimutatás a normatív, és egyéb kedvezmények intézményen belüli megoszlásáról.
 A nevelőtestület,  a SZMK, és a DÖK képviselője által aláírt  feljegyzés, mely a 

felmérés eredményét közli.
 A tankönyvtámogatás módjáról szóló írásos feljegyzés, illetve az erről a szülők felé 

juttatott tájékoztató levél.
 A tankönyvrendelés során használt megrendelőlapok.
 Tájékoztató levél a szülők felé, a várható költségekről, és a szülői nyilatkozatok az 

igénybe venni kívánt tankönyvekről.
 A kiadókkal, terjesztőkkel kötött megállapodások.
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4.7. A nevelőtestület feladatai

 Az egyes feladatok- és jogkörök átadása

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 
meghatározott időre bizottságot hozhat létre. 

A  bizottságok,  az  osztályközösségek  tanárai  és  a  szakmai munkaközösségek  vezetői 
beszámolási kötelezettséggel  tartoznak  a  nevelőtestületnek a  munkatervben rögzített  félévi 
értekezletek időpontjában.

4.8 A nevelőtestület által létrehozott bizottságok

A Fegyelmi Bizottság feladata: 
- a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, 
- az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.

Tagjai: - az igazgató, az igazgatóhelyettes,
            - az érintett tanuló osztályfőnöke, 

- egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus, 
- egy a tanuló által felkért pedagógus, 
- a diákönkormányzat képviselője.

Minőségbiztosítási Bizottság feladata: 
- a pedagógiai programban meghatározott nevelési célok és feladatok megvalósításának 

vizsgálata, 
- a tanulók nevelési szintjének vizsgálata és értékelése, 
- a tanulók tanulási szintjének vizsgálata és értékelése, 
- konkrét javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében. 

4.9. Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi 
munkájának  értékelését,  magatartási,  szorgalmi  problémáinak  megoldását  az  érintett 
közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. 

A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettségek az osztályfőnökökre hárulnak. Az 
adott  tanulóközösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - az igazgatóhelyettes tudtával - 
úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, melyen az osztály pedagógusainak jelen 
kell lenniük.

 4.10. A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai

 A  nevelőtestület  a  közoktatási  törvényben  meghatározott  jogköréből  szakmai 
munkaközösségekre ruházza át az alábbi jogköröket: 

- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, módosítása, 
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
- a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 
- a jutalmazásra, kitüntetésre, fizetésemelésre való javaslattétel, 
- a szakmai munkaközösség-vezetők munkájának véleményezése.
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5. Az általános iskola külső kapcsolatainak rendszere

5.1. A külső kapcsolatok célja, formája, és módja

Az általános iskola a feladatainak teljeskörűbb ellátása érdekében, különösen a gyermekek 
jobb  egészségügyi  ellátása,  a  gyermekvédelmi feladatok  sikeresebb  teljesítése,  a  szociális 
juttatások  színvonalasabb  biztosítása,  segítségnyújtás  a  továbbtanulásban,  a  pályaválasztás 
tényleges teljesülése, és egyéb érdekek megvalósulása miatt rendszeres kapcsolatot  alakít ki, 
tart fenn, és ápol más intézményekkel, szervezetekkel és szervekkel.

 

A kapcsolattartás formái és módja: 

- a közös értekezletek tartása, 
- a szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
- a módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 
- a közös ünnepélyek rendezése, 
- az intézményi rendezvények látogatása, 
- a hivatalos ügyintézés írásban, telefonon, vagy faxon.

5.2. Rendszeres külső kapcsolatok

Az  általános  iskola  a  feladatok  eredményes  ellátása  érdekében  rendszeres 
munkakapcsolatot tart fenn számos szervezettel, szervvel.

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

- a községi önkormányzat részére évente 2-szer szakmai beszámolási kötelezettség 
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó iskolaorvossal, fogorvossal, 
   védőnői szolgálattal,   
- a gyermekjóléti, és ifjúságvédelmi szolgálattal, 

- a nevelési tanácsadói szolgálattal, 
- a családsegítő központtal, 
- a történelmi egyházakkal, 
- az intézményt támogató alapítvánnyal, 
- a hitoktatás érdekében az egyházat képviselőkkel,
- a helyi civil szervezetekkel (polgárőrség, nagycsaládos egyesület,

 sport egyesület, nyugdíjasklub),
- a Pedagógiai Intézettel
- a Pályaválasztási Tanácsadóval
- a Nevelési Tanácsadóval
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal,
- a körzeti iskolákkal.
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6. Az intézmény működési rendje

6.1. A tanév rendjének meghatározása

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő a kormány 
rendeletben  meghatározottak  szerint  tart.  A  tanév  általános  rendjéről  a  művelődési  és 
közoktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület 
határozza  meg  és  rögzíti  munkatervben  az  érintett  közösségek  véleményének  figyelembe 
vételével.

6.2. A tanév rendje és annak közzététele

A tanév helyi rendje tartalmazza az általános iskola működésével kapcsolatos legfontosabb 
eseményeket és időpontokat: -  a 
nevelőtestületi értekezletek időpontjait, -  az 
iskolai rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, -  a  tanítás 
nélküli munkanapok programját és időpontját, -  az 
osztályozó-, javítóvizsgák rendjét, 

- a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül.

A tanév helyi rendjét, valamint az általános iskola rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi 
előírásokat  az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az  első szülői 
értekezleten pedig a szülőkkel. 
A  házirendet,  a  nyitva  tartást,  és  a  felügyelet  időpontjait  az  iskola  bejáratánál  ki  kell 
függeszteni, a házirend egy példányát át kell adni a szülőknek és a gyerekeknek!

6.3.  Az iskolai felügyelet rendszabályai

Az iskolában a tanítási idő alatt  tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat.  Az órarend 
szerinti kötelező tanítási órák,  és a tanórán kívüli foglalkozások alatt  a tanulókra a tanórát  
vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. 

Az általános iskola félévente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az 
ügyeleti rend beosztásáért a munkaközösség-vezetők a felelősek. 

Az ügyeletre  beosztott  vagy az  ügyeletes  helyettesítésére  kijelölt  pedagógus  felelős  a 
felügyelet ellátásáért. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után 
a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el.

Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza. Az ügyeleti rend kiterjed a 
tanítás (foglalkozás) előtti és utáni időszakokra: reggel 700 órától 730 - ig a reggeli ügyeletet 
végző pedagógus, 730  -tól  1115 - ig az óraközi ügyelettel megbízott pedagógus, 1105-től 1300- 
óráig a déli felügyeletet biztosító pedagógus figyel a gyermekekre. 

A tanítás nélküli munkanapokon nem tartunk felügyeletet. Az általános iskolai felügyelet 
egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. 

Az iskola területe tanítási idő alatt csak igazgatói, osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.
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6.4. A tanítási napok rendje

A tanulók munkarendje

A tanulók munkarendjét, az általános iskola életének részletes szabályozását a házirend 
határozza meg.

A házirend szabályait az igazgató, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, és az érintett 
közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. 

A házirend betartása  a  pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt  az  általános 
iskola valamennyi tanulójára és az iskolában tartózkodó személyekre nézve kötelező.

A tanítási órák rendje

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően tantárgyfelosztással összhangban lévő 
órarend alapján történik pedagógusok vezetésével, az osztálytermekben. 

A  napi  tanítási  idő  (a  kötelező  tanítási  időtartam)  745-től  1245-ig  tart.  A  kötelezően 
választott tanórákat 1600 óráig be kell fejezni. 

Indokolt  esetben  (időjárási  viszonyok)  az  igazgató  rövidített  órákat  és  szüneteket 
rendelhet el. A tanítási órák időtartama 40 perc. Az első tanítási óra reggel 7 45 - kor kezdődik. 

A tanítási  órák  (foglalkozások)  látogatására  engedély nélkül  csak  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 és az igazgatóhelyettes tehetnek. 

A tanítási órák a tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.

Az óraközi szünetek rendje

Az óraközi szünetek időtartama: 10-20 perc,  a házirendben feltüntetett  csengetési rend 
szerint. Az óraközi szünetek  időtartama 10 perc. 

Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni 
kell. 

Az óraközi szünetet  a  kijelölt étkezési időn kívül a tanulók -  egészségük érdekében - 
lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

Az étkezést lehetőség szerint 1200 óra és 1400 óra között kell lebonyolítani. 
A dupla órák az igazgatóhelyettes engedélyével - óraközi szünet eltolásával - tarthatók, de 

a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig.

Napközis munkarend

- A napközi időszaka 1105-től 1600-ig tart. A tanulót a szülő 1600-kor köteles elvinni.
- A napközis foglalkoztatás időbeosztása:

1105 – 1300 szabad foglalkozás, ebédelés
1300 – 1340 tanulás 1340 – 1350 szünet
1350 – 1430 tanulás 1430 – 1450 uzsonna
1450 – 1600 tanulás, szabadfoglalkozás

- A tanulási idő (megfelelő létszám esetén) két külön csoportban működik 1300 – 1500-ig.
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- A szakkörökre, illetve egyéb iskolai tevékenységekre a napközis nevelő csak a szülő írásos 
beleegyezésével engedheti el a tanulót. Az ilyenkor elmaradt házi feladatok elkészítéséről, 
befejezéséről a szülőnek kell gondoskodni.

- A napközis nevelőnek kötelessége átnézni az írásos feladatokat, lehetőség szerint olvastatni 
a tanulókat, illetve kikérdezni a szóbeli házi feladatokat (vers, szabályok).

- A napköziből egyedül (kíséret nélkül, felügyelet nélkül) az a diák járhat haza, akinek szülei 
ezt írásban kérik.

- Autóbusszal járó tanulók 1445-kor, a vonattal utazók 1500 órakor távozhatnak az iskolából.
- A váltócipő használata minden napközis tanulónak kötelező.
- A napközis időszakban a tanulócsoport közösen köteles megőrizni a tanterem tisztaságát.
- A délutáni foglalkozás ideje alatt is kötelező a tisztasági csomag használata.
- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák személyesen felel.
- A napközi termének tisztaságáért a napközit vezető nevelő a felelős. Ő felel azért, hogy a 

tanulók a termet rendben hagyják el. Probléma esetén, az üzenő füzeten keresztül értesíti a 
szülőt.

Tanulószobai munkarend

- A tanulószobás  nevelő  a  rend  és  a  fegyelem megkövetelésével biztosítja  a  tanuláshoz 
szükséges feltételeket.

- A tanulószoba 1300 órától 1600 óráig tart.
- A tanulószobai foglalkozást vezető nevelő a napló vezetésével egyidejűleg vezeti a „menzai 

étkezők nyilvántartása” című nyomtatványt.
- A tanulószobáról csak szülői kéréssel – aláírással engedhető el a tanuló.
- A szakköri részvételen, tanórán kívüli foglalkozásokon az érintett  pedagógusok névsora 

alapján maradhatnak távol a tanulószobáról a gyerekek.  A foglalkozások  befejezésekor 
köteles megjelenni a tanulószobán a tanuló.

- A vonattal utazó tanulók 1430 -kor a busszal utazó tanulók 1445 - kor távozhatnak. Ezeknél, 
a gyerekeknél a házi feladat ellenőrzésére korábban kerül sor.

- Az írásbeli házi feladatot, a tanulószobát felügyelő tanár köteles ellenőrizni és láttamozni.
- A láttamozás, nem a helyes megoldás tényét igazolja.
- Munkarend: 1300 – 1340 tanulás  1340 – 1350  szünet

   1350 – 1430 tanulás  1430 – 1440 uzsonna
             1440 – házi feladatok ellenőrzése, tanterem tisztaságának ellenőrzése

   1600 – tanulószoba zárás.
- A tanulószoba termének tisztaságáért a tanulószobát vezető nevelő a felelős. Ő felel azért, 

hogy a tanulók a termet rendben hagyják el. Probléma esetén, az üzenő füzeten keresztül 
értesíti a szülőt.

- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák személyesen felel.

6.5. Az általános iskola munkarendje

 A vezetők intézményben való tartózkodása

Az  általános  iskola  hivatalos  munkaidejében  felelős  vezetőnek  kell  az  épületben 
tartózkodnia. Ezért az általános iskola igazgatója vagy igazgatóhelyettese heti beosztás alapján 
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látja  el  az  ügyeletes  vezetői  feladatokat.  Az  ügyeletes  vezető  akadályoztatása  esetén  az 
SzMSz-ben rögzített helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat, ellátó személyt.

 A közalkalmazottak munkarendje

Az általános iskola zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a 
hatályos jogszabályok betartásával - az igazgató állapítja meg. 

A közalkalmazottak munkaköri leírásait az igazgató készíti el. 
Minden közalkalmazottnak  és  tanulónak az  intézményben be kell tartania  az  általános 

munka-  és  balesetvédelmi  szabályokat.  Az  ezzel  kapcsolatos  képzést  az  általános  iskola 
megbízott munkatársa tartja. 

 A pedagógusok munkarendje

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-
oktató  munkával,  a  gyermekekkel,  tanulókkal  a  szakfeladatának  megfelelő  foglalkozással 
összefüggő  feladatok  ellátásához szükséges  időből áll.  A munkabeosztások  összeállításánál 
alapelv az általános iskola zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. 

A pedagógusok  napi munkarendjét,  a  felügyeleti  és  helyettesítési rendet  a  pedagógiai 
igazgatóhelyettes állapítja meg, - az igazgató jóváhagyásával. 

A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 
A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. 
A reggeli ügyeletet  ellátó  pedagógusnak  az  ügyeletkezdésnél 5  perccel  kell korábban 

érkeznie(725). 
A  pedagógusnak  a  munkából  való  távolmaradását  előzetesen  jelentenie  kell,  hogy 

feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen!
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - 

lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket a helyettesítő tanárnak át kell adni. A 

rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt  
fél órával jelezni kell az igazgatóhelyettesnek.

A  pedagógusok  számára  -  a  kötelező  óraszámon  felül  -  tanítási  (foglalkozási)  órák 
megtartására,  egyéb  feladatokra  a  megbízást  vagy  kijelölést  az  igazgató  adja,  -  a 
igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  A 
megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai 
felkészültségét.

Ügyeletes nevelők munkarendje

- Reggel  30  perccel  korábban  érkezik  meg  az  iskolába,  mint  ahogy  az  első  órára 
becsöngetnek. Az ügyeleti munka az alsó tagozatban 730 – 1205-ig, a felső tagozatban 730 – 
1300-ig tart. A 6. óra után az ügyeletes nevelő felszólítja a tanulókat az épület elhagyására. 
Ellenőrzi, hogy a tantermek ajtaját az utolsó órát tartó nevelő bezárta-e.

- A reggeli ügyelet 700 órától 730 -ig tart az alsó tagozatos épület folyosóján.
- Reggel végignézi a tantermek rendjét, figyel a tanulók fegyelmezett iskolába érkezésére, és 

fogadja a tanulókat.
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- Becsengetés előtt  a felsős ügyeletes átviszi a nevelőibe az osztálynaplókat  az igazgatói 
irodából.

- Szünetekben a  gyerekek  között  tartózkodik,  felügyel,  ügyel a  balesetmentes  játékra,  a 
környezeti tisztaságra, szemét felszedésre.

- Tanórára való becsöngetéskor sorakoztatja az osztályokat.
• Az udvaron való sorakozáskor csak akkor indítja az osztályokat, ha a következő órát 

tartó pedagógus a bejárati ajtónál várja őket.
• Folyosón  való  sorakozáskor  a  tanterem  előtt  áll  az  osztály,  és  az  órát  tartó 

pedagógussal együtt vonulnak be.
- Az óraközi szünetben az időjárástól függően intézkedik.

• Az udvari játékokon játszani szünetekben, és a  napközis ügyelet  ideje alatt  lehet – 
pedagógus felügyelete mellett.

•  Jó  idő  esetén  a  benti  hetes  kivételével minden gyermek  az  udvaron  tartózkodik. 
Szünetekben a benti hetesek az osztályterem ajtaját nyitva tartják  

• Az alsó tagozatos tanulók a saját épületük vonaláig terjedő udvarrészen játszhatnak.
• A  felső  tagozatos  tanulók  kizárólag  a  felsős  épület  és  az  ebédlő  közötti  téren 

tartózkodhatnak. A raktárépületek mögé nem mehetnek.
• Rossz  idő  esetén  –  az  épület  folyosóján  maradjanak  a  gyerekek,  a  tanteremben 

fegyelmezetten játszhatnak.
• Télen, csak kabátban mehetnek ki a tanulók az udvarra, becsengetés után a kabátokat 

kötelesek a kijelölt helyre elhelyezni.
- Tízórai szünetben felügyel arra, hogy a tanulók kulturáltan étkezzenek.
- Feladata, az ügyeletes diákok munkájának koordinálása, felügyelete. 
- Az ügyeletes nevelő a felmerülő problémák esetén elsősorban az osztályfőnököt értesíti, és 

joga van írásbeli figyelmeztetésben részesíteni a tanulót.
- Ellenőrzi  a  mosdók  tisztaságát,  a  felmerült  hiányosságokról  köteles  értesítést  adni  a 

technikai dolgozóknak.
- Az egyértelműen bizonyítható károkért a diák személyesen felel.

A nem pedagógus munkakörűek munkarendje

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési 
rendjét az igazgató  állapítja meg. Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell 
venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Ezt a munkaköri leírásuk 
is tartalmazza!

Az alkalmazottaknak  munkaidejük előtt  10  perccel kell munkahelyükön megjelenniük, 
távolmaradásukról értesíteniük kell az igazgatót.

7. A tanórán kívüli foglalkozások

7.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások

A tanórán kívüli foglalkozások rendje

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 
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A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá 
a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál.

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az általános iskola május 15-ig hirdeti meg, és a 
tanulók  érdeklődésüknek  megfelelően  szeptember  15-ig  választhatnak.  A  foglalkozásokra 
írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben, a szülők aláírásával.

A tanulók  jelentkezése  önkéntes,  de  felvétel  esetén,  a  foglalkozásokon  való  részvétel 
kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti az 
iskola heti órarendjében.

 A napközis és a tanulószobai foglalkozások

Az  iskola,  a  szülői  igényeknek  megfelelően  biztosítja  a  tanulók  napközi  otthoni  és 
tanulószobai ellátását.  A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola hivatalos 
tájékoztató füzetében.

A napközi-otthoni foglalkozásra, tanulószobára tanévenként előre, minden év májusában, 
illetve az első osztályba beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben 
is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

A törvény szerint köteles az iskola napközit biztosítani annak, aki évismétlő, aki gyengén 
tanul, Kt. 70.§. és 71.§. 71/5. §.

A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 
- akik állami gondozottak,
- akik az átlagos alatti  szociális háttérrel rendelkező családban élnek, 
- akinek mindkét szülője dolgozik, 
- akinek napközbeni otthoni felügyelete nem megoldott
- azok a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek, akiket a jegyző védelem alá 

helyezett.

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Minden  gyermeknek  joga,  hogy  fejlettségének,  képességének  megfelelő  oktatásban 
részesüljön.

Felvételi – eljárási rend a foglalkozásokon való részvételhez:
- az  osztályfőnök  vagy  szaktanár,  írásban  jellemzést  ad  a  tanuló  személyiségéről, 

tanulási képességeiről,
- a jellemzést  átadja a  fejlesztőpedagógusnak,  ki ezután elvégzi az általános felmérő 

tesztet,
- a  felmérés  eredményéről,  a  tanuló  képességéről  szóló  írásos  tájékoztatást  küld  a 

Nevelési Tanácsadónak,
- a felmérés eredményéről,  a tanuló képességéről szóló írásos tájékoztatást  elküldi a 

Bács-Kiskun  Megyei  Tanulási  Képességet  Vizsgáló  Szakértői  és  Rehabilitációs 
Bizottsághoz.

Foglalkozáson résztvevők:
- azok a tanulók, akik érvényes nevelési tanácsadói javaslattal rendelkeznek.
- azok a tanulók, akik érvényes szakértői határozattal rendelkeznek.
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Osztályfőnök:
- a szakértői határozat, kontroll vizsgálat iktatószámát felvezetik 

= az osztálynaplóba,
= az anyakönyvi törzslapra, 
= a bizonyítványba.

 Szakkörök  (52. § (7) időkeretéből)

A különböző szakköröket  a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől 
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat, az igazgató bízza meg. 

A foglalkozások előre meghatározott  tematika – haladási terv alapján történnek. Erről, 
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

A szakkör vezetője felelős a szakkör  működéséért.  A szakköri aktivitás tükröződhet  a 
tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja.

Énekkar

Az  iskola  énekkara  sajátos  önképzőkörként  működik,  a  tantárgyfelosztásban 
meghatározott  időkeretben.  Az  énekkar  célja  a  megfelelő  adottságú  tanulók  zenei 
képességeinek,  személyiségének  igényes  fejlesztése  és  színpadképes  közösségi  előadások 
létrehozása.

Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. 
Az  énekkar  biztosítja  az  iskolai  ünnepélyek  és  rendezvények  zenei  programját,  ezért 

működésének minden költségét az iskola viseli.

Sportkörök (52. § (7) lévő időkeretből)

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport)  és edzéseket tartanak a testnevelő 
tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző atlétika sportági foglalkozásokon és 
versenyeken való részvételre.

A sportkör vezetőivel a kapcsolattartás a törvényben meghatározottak szerint folyamatos 
és  rendszeres.  A  feltételeket  a  rendelkezésre  álló  eszközök  tekintetében  térítésmentesen 
biztosítja az iskola a foglakozásokhoz.

Könyvtár

Az  iskola  könyvtára  a  kijelölt  nyitvatartási  időben  áll  a  tanulók  és  a  pedagógusok 
rendelkezésére.  A  könyvek  és  a  folyóiratok,  valamint  az  egyéb  információhordozók 
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igénybevételéről a  könyvtár  használati rendje rendelkezik,  mely a  gyűjtőköri  szabályzatban 
található.

Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)
( 52. § (7) és (11) időkeretből szervezhető)

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. 

A korrepetálást  az  igazgató  által  megbízott  pedagógus  tartja.  Az első  négy évfolyam 
korrepetálásai, órarendbe illesztett időpontban, az osztálytanító javaslatára, kötelező jelleggel 
történnek. 

Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy 
kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel - szaktanárok javaslatára történik.

A  nem  szakrendszerű  oktatásban  az  5  -  6  évfolyamon  a  Nemzeti  alaptantervben 
meghatározott  kulcskompetenciák,(anyanyelvi  kommunikáció,  matematikai  kompetencia) 
fejlesztése folyik.

Hitoktatás

A hit és vallás-oktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes.  Az általános iskola 
együttműködik a történelmi egyházakkal. 

Az általános iskola tanítási rendjéhez igazodva, a fiatalok hit- és vallás oktatását  egyházi 
jogi személy által kijelölt hitoktatók végzik.

7.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások

Versenyek és bajnokságok

A  diákok  tanulmányi,  kulturális  és  sportversenyeken  való  részvétele  kiemelkedő 
teljesítmények függvényében lehetséges.

Tanulóink az  általános  iskolai,  a  települési  és  az  országos  meghirdetésű  versenyeken 
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 

A versenyeken való részvételt a szülők, illetve a fenntartó biztosítja. A nevezési díjakat 
többségükben  a  szülők  fizetik,  a  utazást  igénylő  részvételeknél  kéri  az  iskola  a  községi 
önkormányzat segítségét, illetve téríti az utiköltséget.

Kirándulások:

Az általános iskola a diákok részére kirándulásokat szervez, amelyen a részvétel önkéntes.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási 

szünetben  szervezhetők.  Az  osztálykirándulás  tervezetét  írásban  kell  leadni  az 
igazgatóhelyettesnek.

A kirándulásokat,  egyéb programokat  az adott  osztály osztályfőnöki tanmenetében kell 
tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni, véleményeztetni a 
kirándulás  szervezései  kérdéseit  és  a  költségkímélő  megoldásokat.  A  kirándulás  várható 
költségeiről a  szülőket  az  üzenő  füzet  útján kell tájékoztatni,  akik írásban nyilatkoznak  a 
kirándulás költségeinek vállalásával kapcsolatban. 
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A kiránduláshoz annyi kísérő  nevelőt  vagy szülőt  kell biztosítani,  amennyi a  program 
zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelés biztosításáról.
Kulturális intézmények látogatása

Múzeum,  színház,  mozi,  kiállítás  és  tárlatlátogatások,  valamint  sportrendezvények 
látogatása  a  tanítási  időn  kívül bármikor  szervezhetők  az  osztályközösségek,  vagy kisebb 
tanulócsoportok számára. 

Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges.
A részvételi költségeket (utazás) költségkímélő megoldásokkal próbáljuk csökkenteni.

Egyéb rendezvények

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, szakkörök, stb.,) egyéb rendezvényeket 
is  szervezhetnek.  Az  egyéb  jellegű  rendezvények,  lebonyolításához  akkor  kell  kérvényt 
benyújtani az igazgatóhoz,  ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve 
amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.

8. A tanulói jogviszony és a távolmaradás igazolása

8.1. A tanulói jogviszony és követelményei

A tanulói jogviszony létesítése és feltételei

Az általános iskola tanulói közösségének tagja az, aki jelentkezés, felvétel, vagy átvétel 
útján a tanuló bekapcsolódik az általános iskola életébe. A tanulói jogviszony létesítéséről, a 
felvételéről és az átvételéről az iskola igazgatója dönt. 

A közoktatási törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését,  megszűnését és a 
tanulói jogviszonyból eredő jogokat és kötelességeket.

A  diákigazolvánnyal  kapcsolatos  teendőket  az  iskolatitkár  végzi  a  megfelelő 
kormányrendeletek alapján.

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák

A pedagógiai program részletesen szabályozza.

8.2. A tanuló távolmaradása és annak igazolása, a hiányzás indoklása

A  tanuló  köteles  részt  venni  a  tanítási  órákon  és  a  választott  tanórán  kívüli 
foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. 

A tankötelezettség alapján a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell 
hozniuk. Jelentős családi esemény miatt  a  tanuló hiányzásáról tanévenként  3  tanítási napig 
szülői  igazolást  adhat  a  tájékoztató  füzetbe  bejegyezve.  A  hiányzás  miatti  tanulmányi 
elmaradást pótolni kell.

 A távolmaradási engedély
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A szülő gyermeke számára - előre tudott  jelentős családi esemény miatt írásban előzetes 
távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, 
ezen túl az igazgató  dönt  a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása,  addigi mulasztásai 
alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell. 
Igazolt és igazolatlan hiányzások

A tanuló a tanítási óráról való késését, és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi 
be.  A  mulasztott  órák  heti  összesítése  után  a  hiányzások  szülői  és  orvosi  indoklását  az 
osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást. 

A mulasztásokat  igazoltnak  kell  tekinteni,  ha  a  tanuló  előzetesen  engedélyt  kapott  a 
távolmaradásra.

Igazolatlan az a hiányzás, amelyet sem szülői beírás, sem orvosi igazolás nem igazol. 
A  tanórákról  való  három  késés  egy  igazolatlan  órát  jelent.  Az  igazolatlan  hiányzás 

fegyelmi vétség, mely az adott hónapban rossz (kettes) magatartási jegyet von maga után.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a napközis illetve a 

tanulószobás  nevelővel  együttesen  jár  el.  Tapasztalataikat  jelzik  az  igazgató  felé,  aki 
kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó  szabálysértési eljárást  – vagyis – 
értesíti  az  illetékes  jegyzőt,  a  gyermekjóléti  szolgálatot  a  hiányzásokról  és  addig  megtett 
intézkedésekről.

9. Jutalmazás és a fegyelmezés elvei és formái

A tanulók dicsérete és jutalmazása

1. A dicséret és jutalmazás elvei

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
- a tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, 
- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 
- kimagasló sportteljesítményt ér el,  
- jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló 

együttes munkát végez, 
- egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevének öregbítéséhez.

2. A dicséret, jutalmazás formái

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet  von maga 
után.  A  kiemelkedő  eredménnyel  végzett  együttes  munkát  és  a  példamutatóan  egységes 
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.

Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat a tájékoztató füzetbe 
és az osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretes és sikeres tanulók nevét a fali hirdető táblán, 
vagy szóban a tanulóközösség előtt közzé kell tenni.

Az írásos dicséretek formái: 
- tanítói, tanári, nevelői dicséret, 
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- osztályfőnöki dicséret, 
- igazgatói dicséret, 
- nevelőtestületi dicséret.

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 
dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. 

Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi 
dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. 

A 8 éves kiemelkedő tanulmányi munkáért nevelőtestületi dicséretben részesül a diák.
A dicséretes tanulók könyv  vagy tárgyjutalomban részesülhetnek. 
Ugyanez az elismerés illeti meg a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az iskola 

jó hírét egyéb módon öregbítő tanulókat.

A tanulók fegyelmezése

1. Fegyelmező intézkedések

Az a  tanuló,  aki kötelességeit,  a  házirendben foglaltakat  enyhébb formában megszegi, 
igazolatlanul  mulaszt,  tanulóhoz  nem  méltó  magatartást  tanúsít,  fegyelmi  intézkedésben 
részesítendő. 

A  fegyelmi  intézkedés  nem  megtorló  jellegű,  hanem  a  súlyosabb  fegyelemsértések 
megelőzésére  szolgáló  nevelési  eszköz,  -  jelentősen  befolyásolja  a  tanuló  magatartási 
osztályzatát.

Írásos fegyelmező intézkedések: - a szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetésen túlmenően 
a következők lehetnek: 

- tanítói, tanári, nevelői intés, 
- osztályfőnöki intés, 
- igazgatói intés.

Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a 
tanulót - kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé.

A  fegyelmi  intézkedések  közül  az  intéseket  a  tanuló  tájékoztató  füzetén  kívül  az 
osztálynaplóba is be kell írni. 

Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi.

2. Fegyelmező büntetések

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. 
Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület 
megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. 
Munkája során a törvény rendelkezései az irányadók.
A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: 

- megrovás,  
- szigorú megrovás, 
- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása. 
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3. A tanuló kártérítési felelőssége

Ha a tanuló az általános iskolának jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása 
után a kárt meg kell térítenie. 
A kártérítés mértéke: - gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egyhavi 

összegének 50 %-át, 
- szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt  havi  

összegét nem haladhatja meg. 

10. A létesítmények és helyiségek használati rendje

Az épület egészére vonatkozó rendszabályok

1. Az épület rendje

Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell 
elhelyezni.
Az általános iskola teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy 
köteles: - a közösségi tulajdont védeni, 

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 
- az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni, 
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 
- a munka- és egészségvédelmi  szabályokat betartani.

2. Biztonsági szabályok

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a nyitvatartási idő alatt  is, az üresen hagyott  
tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket. 

A takarítók feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen, hogy illetéktelen 
személyek ne juthassanak az általános iskola területére. 

A  karbantartó  gondoskodik  a  zárak  használhatóságáról.  A  bezárt  termek  kulcsát  az 
iskolatitkárnak kell leadni. 

Az osztálytermeket a pedagógusok kötelesek nyitni és zárni. A szaktantermeket, a tanítási 
órát tartó szaktanár vagy az általa megbízott tanuló nyitja és zárja. 

A tantermek zárását az utolsó órát tartó pedagógus végzi. A takarítók az épület bezárását  
ellenőrzik,  feladatuk a pontos kódolás is.

3. Az általános iskola nyitva tartása
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Az általános iskola a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 700 órától 1600 óráig tart 
nyitva. 

Az iskola hivatalos munkaideje tanítási napokon 715 órától 1600 óráig tart. 
A  szokásos  nyitvatartási  rendtől  való  eltérésre  az  igazgató  adhat  engedélyt  -  eseti 

kérelmek alapján. 
Tanítási szünetek alatt,  valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az igazgató 

által engedélyezett, szervezett programokhoz kapcsolódik. 

Az általános iskolát egyébként zárva kell tartani! 
Az általános iskola tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.

4.  A  látogatás,  belépés  rendje  azok  számára,  akik  nem  állnak  jogviszonyban,  az  
intézményben.

A látogató az iskolatitkárnak köteles megnevezni a látogatott  személyt, vagy a jövetele 
célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát. 

A meghívott vendégek, és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről az iskolatitkárt 
értesíti, a vendéglátót, illetve az iskola igazgatóját.

Azokban  a  helyiségekben,  amelyekben  a  gyermekek  nevelése,  oktatása  folyik,  külső 
személyek  csakis  pedagógus  jelenlétében  tartózkodhatnak  (például  szülőértekezlet, 
fogadóóra).

Az igazgatói iroda, iskolatitkári iroda, folyosó, a külső személyek részére indokolt esetben 
nyitva állnak (például ügyintézés, gyermekre várás).

Az  iskolában  pártrendezvényeknek  nem biztosítunk  helyet  a  pártsemlegesség  elvének 
betartásából eredően.

Az iskolában a közoktatási törvény szerint kizárólag olyan reklámtevékenység folytatható, 
amely a tanulók egészséges életmódra nevelését segíti.

A helyiségek és berendezésük használati rendje

1. Az alkalmazottak helyiséghasználata

A dolgozók az általános iskola helyiségeit,  létesítményeit nyitvatartási időben akkor  és 
olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató  tevékenységet, és az 
iskola egyéb feladatainak ellátását. 

Ha iskolai alkalmazott  a  nyitvatartási  időn túlmenően igénybe kívánja venni az  iskola 
helyiségeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 
megjelölésével.
        Az intézmény teljes területén tilos a dohányzás!

2. A tanulók helyiség használata
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A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit, a tanítási időben és az 
után is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában, - 
a házirend betartásával.
3. Tantermek használati rendje

A  tanulók  a  termekben  a  tanórán  kívüli  foglalkozásokon  pedagógus  felügyelettel 
tartózkodhatnak.  A tanórák végén a tantermeket  mindig az órát  tartó  pedagógus hagyja el 
utoljára.

Jó idő esetén,  a benti hetes kivételével (felelősi munkát  végző tanuló kivételével) nem 
maradhat bent más tanuló a teremben. A benti hetes feladata szünetekben szellőztetni, minden 
tanóra előtt tisztára törölni a táblákat.

A tantermeket a tanulók közösen az osztályfőnökkel, szaktanárokkal együtt esztétikusan 
dekorálják.

A tanulók kötelessége vigyázni a  termek tisztaságára,  épségére,  (falak,  padok,  táblák, 
díszítés,  szemléltető  eszközök).  Szándékos rongálás esetén a javítás költsége a kárt  okozó 
tanulót terheli.

Az alsó tagozatos épületben váltócipő használata kötelező, a felső tagozatban ajánlott.
Az utolsó tanóra végén a székeket fel kell tenni a padra, az ablakokat be kell csukni, a 

szemetet össze kell szedni a padfiókokból, a földről. A tanítási nap végén a tantermeket be kell 
zárni, a kulcsot az iskolatitkárnak le kell adni.

4. A szaktanterem használati rendje

A  szaktanteremben  a  tanulók  csak  a  terembeosztásban  feltüntetett  időben  kizárólag 
szaktanár jelenlétében – tartózkodhatnak. 

A speciálisan felszerelt  szaktanteremben, a  könyvtárban,  és  az  ebédlőben -  jól látható 
helyen - külön helyiség használati rendet kell kifüggeszteni. 

Az  eszközök, berendezések hibáját a pedagógus jelenti az igazgatónak, és a  gazdasági 
ügyintézőnek. 

A hibás eszközöket le kell adni a gazdasági ügyintézőnek a hiba megjelölésével. 
Újbóli használatba vételről a gazdasági ügyintéző tájékoztatja a pedagógust. 
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 
Az  általános  iskola  területén  az  épület  felszereltségében  és  a  berendezési  tárgyaiban 

előidézett  kárt  a  károkozónak  meg  kell  téríteni.  A  tanulók  által  okozott  károkról  az 
osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. 

A gazdasági ügyintéző feladata a kár felmérése, és a kártérítést a szülővel, a gondviselővel 
megfizettetni.

5. Kémia – fizika óra munkarendi szabályzata

A  tanórák  során  mindig  be  kell  tartani  a  tanár  utasításait,  a  baleset-  és  tűzvédelmi 
szabályokat.  A foglalkozáson,  a  tanórán  bekövetkezett  balesetről  azonnal értesíteni kell a 
tanárt.

Az  asztalon  nem  lehet  feleslegesen  táska,  ruhanemű,  könyv,  csak  az  eredmények 
felvezetéséhez szükséges füzet, ceruza.
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A kísérleteket, vizsgálatokat fegyelmezetten, csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni, 
és végezni. A kísérletek végzése során be kell tartani a tanár, a szakkönyv utasításait, és az óvó 
rendszabályokat. 

Mindig  csak  az  előírt  mennyiséggel  szabad  dolgozni,  az  eszközök  tisztántartási 
szabályainak betartásával. Kézzel nem szabad a vegyszerekhez nyúlni.

A  tanterem  elhagyása  előtt  meg  kell  győződni  arról,  hogy  a  vegyszerek  lezártan 
visszakerüljenek a helyükre, a vízcsap el legyen zárva, az elektromos eszközök ki legyenek 
kapcsolva.

6. Ebédlő használati rendje

Az ebédlőbe csak pedagógus vezetésével és engedélyével, sorakozó után lehet bemenni.
Ebéd közben kultúráltan, csendben kell viselkedni. Az ebédhez üdítőt behozni tilos.

7. Mosdók használati rendje

A mosdókat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az alsó tagozatos gyerekek 
kézmosáskor mindig vigyék magukkal a tisztasági csomagot. A mosdók ajtaját kijövetelkor be 
kell csukni.

Bármilyen hiba észlelése esetén (pl. áll a víz a kövezeten, a mosdókagylóban, stb.,) szólni 
kell a pedagógusnak, vagy a karbantartónak, vagy a takarítóknak.

8. Folyosó használati rendje

A folyosón futkározni, csúszkálni TILOS!
A folyosón  található  szekrények  ajtaját  be  kell  csukni,  a  bútorok,  faliújság  épségére 

mindenkinek ügyelni kell.
A  napközis,  menzás  tanulók  a  tanítás  befejezésekor  a  táskáikat  a  folyosón  lévő 

tornapadokra helyezik el.

9. Könyvtár használati rendje

Könyvtárunk  elsősorban iskolai könyvtárként  működik,  de  ellátja a  községi  könyvtári 
feladatokat is. Nyitvatartási ideje az éves munkatervben, a jogszabályok, helyi sajátosságok és 
igények szerint –   meghatározott időtartamban kerül megállapításra.

A könyvtárba a belépés, a dokumentumok, az iratanyagok, könyvtári könyvek használata 
mindenki  számára  ingyenes.  A  belépéskor  belépési  nyilatkozatot  kell  kitölteni,  ezzel 
egyidejűleg ismertetésre kerül a kártérítési szabályzat.

Könyvtárat  a  könyvtáros  nyitja,  és  zárja.  Ott  tartózkodni  –  bármilyen céllal,  csak  a 
könyvtáros jelenlétében, vagy annak tudtával lehet.

Könyvet olvasni, és a számítógéppel dolgozni csak csöndben, és fegyelmezetten lehet.
Könyvtárban a  kölcsönzés,  helyben olvasás,  a  számítógépek,  az  Internet  használata  a 

nyitvatartási  időben  történik,  kivételes  esetben  előre  egyeztetett  időpontban  kinyitható  a 
könyvtár.
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A könyvtárban a könyvtárossal egyeztetve bármely tanítási óra megtartható.
Óvni  kell  a  kölcsönözhető  és  a  helyben  olvasható  könyvek  épségét.  Mindenkinek 

kötelessége, hogy  betartsa a kölcsönzési határidőt.

10. Művelődési ház nagyterme – tornaterem használati rendje

Testnevelési  órára  az  adott  szaktanárral,  a  délutáni  sportkörre  a  foglalkozást  tartó  
pedagógussal lehet átvonulni a nagyterembe. Tornacipőt csak az öltözőben szabad felvenni.

A tanórára  szükséges  sporteszközöket  csak  a  pedagógus  irányításával lehet  kihozni a 
szertárból, majd az óra végén az ő felügyeletével oda visszavinni. A sportszereket a baleset 
megelőzése érdekében minden tanulónak fegyelmezetten kell használnia.

A nagyteremben mindenkinek a szaktanár utasításainak megfelelően kell viselkednie.

 
11. Az udvar használati rendje

Az óraközi szünetekben mindkét  tagozat  tanulói a  saját  udvarrészükön játszhatnak.  A 
szünetekben a tanulóknak úgy kell viselkedni, hogy sem önmaguk, sem társaik testi épségét ne 
veszélyeztessék.

A sportpályán szünetekben tilos tartózkodni, a melléképületekbe bemenni szintén tilos.
Az ügyeletes nevelő irányításával az udvaron lévő szemetet naponta más – más osztály 

gyűjti össze.

11. Az általános iskolai hagyományok ápolása 
és az ünnepélyek rendje

A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai

1. A hagyományápolás célja

Az általános iskola hagyományainak ápolása,  ezek  fejlesztése és  bővítése,  valamint az 
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a tanulói közösség minden tagjának 
kötelessége.

A nemzeti  ünnepélyek és megemlékezések rendezése és  megtartása  a  fiatalok nemzeti 
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. 

Az általános iskola egyéb, helyi hagyományai közé tartozó rendezvények, a közösségi élet 
formálását,  a  közös  cselekvés  örömét  szolgálják,  a  fiatalokat  az  egymás  iránti  tiszteletre 
nevelik.

2. Nemzeti ünnepek

A  nevelőtestület  döntése  alapján  általános  iskolai  szintű  ünnepélyt  tartunk  az  alábbi 
nemzeti ünnepek előtt: október 23. és március 15.
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A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az 
alábbiak: aradi vértanúk napja, mikulás.

3. Az általános iskola  hagyományos rendezvényei

Ünnepélyek:   - tanévnyitó ünnepély, 
- karácsonyi ünnepély, 
- farsang, 
- a család napja, 
- gyermeknap, 
- tanévzáró ünnepély.

Megemlékezések:       - az állatok világnapja, 
- a föld napja, 
- a madarak-fák napja, 
- a versmondó verseny, 
- a mesemondó verseny. 

A hagyományápolás külsőségei, feladatai

1. Ajánlott viselet

  Az általános iskola ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában 
kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei, 
vagy követésre méltó személyei iránt. 

A pedagógusok ünnepi öltözete: 
sötét szoknya, fehér blúz, öltöny, fehér ing, nyakkendő.

Ünnepi ruha lányok részére: 
sötét szoknya, fehér blúz, nyakkendő.

Ünnepi  egyenruha fiúk részére: 
sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő.

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: 
lányok részére: fehér póló, piros tornanadrág, tornacipő, zokni. 
fiúk részére: piros nadrág, fehér trikó, tornacipő, zokni.

2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az 
igazgató, és a nevelőtestület a munkatervben határozza meg. 

Alapelv,  hogy  az  általános  iskolai  rendezvényekre  (ünnepélyekre,  tanulmányi  és 
sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok 
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és  a  tanulók  számára  -  a  képességeket  és  a  rátermettséget  figyelembe véve  -  egyenletes 
terhelést adjon. 

Az  intézményi  szintű  ünnepélyeken  és  rendezvényeken  a  pedagógusok  és  tanulók 
részvétele kötelező.

          A pedagógiai munka belső ellenőrzés rendje

A pedagógia ellenőrzés színterei:
Tanórához és 

szabadidős 
tevékenységhez 

kapcsolódó

Iskolán kívüli 
tevékenységek 
és kapcsolat-
rendszerek

Minőségfejlesz-
tés

Pedagógiai 
attitűdök, 

módszerek, 
eljárások

Egyéb

Óralátogatás 
különböző céllal 
(pályakezdő, új 
kolléga, tantárgy-
gondozás, 
aktivitásmérés

Tábor
Kirándulás
DÖK

Tanulói 
szokásrendszer
Értékelés 
(osztályzatok 
aránya,szülői 
tájékoztatás)

Szociális 
érzékenység

Gyermekvédelem
Továbbtanulás
Beiskolázás
Ügyeleti rendszer
Házirend

Dokumentumok 
ellenőrzése pl. 
tanmenet

 SZMK
Mérések, 
vizsgálatok

Empátia A tanítás nélküli 
munkanapok 
felhasználása

Taneszközök, 
tankönyv 
kiválasztása és 
felhasználása, 
gazdaságossága

Közművelődési 
intézmények 
( múzeum, 
színház, 
könyvtár)

Tantárgyi, 
neveltségi 
szintfelmérés, 
attitűd vizsgálat

Bánásmód Továbbképzésen 
való részvétel 
ellenőrzése

Rendezvények, 
ünnepségek

Fogadóórák, 
szülői 
értekezletek

Partneri 
elégedettség 
mérése

Pozitív értékelés Az iskolai 
munkaközössé-
gek együtt-
működésének 
szintje 

Könyvtár, 
napközi, 
tanulószoba, 
szakkör, 
korrepetálás , 
verseny

Belső szabályozók 
betartásának 
ellenőrzése

BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (az SzMSz részeként)

MIT 
ÉRTÉKELÜNK KIK ÉRTÉKELIK MIKOR HOGYAN

Tanévindítás, 1. hét és 
szeptember hó munkái

Munkaközösség-
vezetők, igazgató és 
helyettese

1. hét eltelte után 
illetve okt. eleje

Isk. vezetőin szóban

Éves programterv 
kiemelt feladatai

Iskolai vezetés Programterv szerint Szóban és írásban

Tanulás Szaktanárok, oszt. Folyamatos Havi min. 1 minősítő 
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főnökök érdemjegy
Osztályfőnökök 1-3-5-7 félévkor Szóban és írásban
Osztályfőnökök 2-4-6-8 év végén Szóban és írásban

Magatartás Osztályfőnökök Havonta Szóban és írásban
(napló, ellenőrző)

Szorgalom Osztályfőnökök Havonta Szóban és írásban
(napló, ellenőrző)

Rendezvények Igazgató és helyettese Közvetlenül és év 
végén

Szóban és írásban

Munkaközös. munkája Igazgatóhelyettes és 
igazgató

Évente Szóban és írásban

Költségvetés telj. Gazdasági 
nyilvántartó,igazgató-
helyettes,igazgató

Évente 2 alkalommal Szóban és írásban

Plussz 
sporttevékenység

Edzést vezetők és 
igazgató

Félévkor és évente Szóban és írásban

Versenyeredmények
(tanulmányi, egyéb)

Osztályfőnökök, 
szaktanárok, és az
igazgató

Aktuális időpontban,
Évvégén

Szóban (kihirdetve)
Írásban

Vizsgák-attitűd Érintett szaktanár, 
igazgató, vizsgázók

Vizsga után Szóban, írásban

Diákönkormányzat
munkája

Önkormányzatot 
segítő pedagógus, 
igazgató

Félévkor, év végén Szóban és írásban

Munka és 
balesetvédelem

Igazgatóhelyettes és 
igazgató

Évente Szóban

Épület, udvar, 
környezet védelme, 
tisztasága

Napközis pedagógus, 
igazgató és igazgató- 
helyettes

Félévente Szóban

Továbbtanulás, 
felvételi eredmények, 
tapasztalatok

Érintett 
osztályfőnökök, és
igazgató

Év végén Szóban és írásban

Tanárok munkája Munkaközösség-
vezetők, igazgató, 
igazgatóhelyettes, 
szülők, tanulók
diákparlament

Évente
Kétévente
Évente

Szóban
Kérdőív alapján
Szóban

Osztályfőnökök 
munkája

Munkaközösség-
vezetők, igazgató-
helyettes, igazgató

Évente Szóban

Könyvtár Könyvtáros, 
igazgatóhelyettes, 
igazgató

Évente Szóban

Iskola munkája Szülők, SZMK Részlegesen, évente, 
kétévente

Szóban, 
írásban,kérdőíven

Helyi pedagógiai 
program

Igazgatóhelyettes, az 
igazgató, a tantestület 
véleménye, javaslata 

Évente Írásban
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alapján is
Helyi tantervek Munkaközösségek, 

szaktanárok
Évente Írásban

SZEMPONTOK A TANÍTÁSI ÓRA ELEMZÉSÉHEZ

1. A tanítási óra anyaga hogyan illeszkedett a tanulási folyamatba?
2. A tanítási óra anyaga megfelelt-e a céloknak?
3. A választott módszerek alkalmasak voltak-e az óra anyagának megtanításához?
4. A feladatok mennyisége megfelelt-e a fejlesztési céloknak?
5. Elegendő volt-e a feladat az új ismeret feldolgozásához?
6. Mely feladatok segítették legjobban az ismeretszerzést?
7. Eltért-e a tervezéstől? Mennyiben? Miért?
8. Melyik feladat keltette fel legjobban a tanulók érdeklődését?
9. A tanítás mely fázisában élte át a tanuló a felfedezés örömeit?
10. A választott tevékenység hogyan szolgálta a megismerési képesség fejlesztését?
11. Élt-e a pedagógus a problémafelvetés módszerével?
12. Milyen képességek fejlesztésére került sor az órán?
13. Megfelelő volt-e a tanulók nyelvi kifejező képessége?
14. A kommunikációs képességek fejlesztését hogyan szolgálta a tanítási óra?
15. Milyen ellenőrzési, értékelési módszereket használt?
16. Milyen következtetésekre jutottak a tanulók a tevékenységek útján?
17. A tanulók önállóságának mértéke megfelelt-e az elvárásoknak?
18. Kialakultak-e a közös munkavégzés feltételei?
19. Hogyan mozgósította a tanulókat a meglévő tapasztalatait?
20. Hogyan győződött meg a pedagógus a feladat megértéséről?

Záró rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és 
a  közoktatási  törvény által  meghatározott  közösségek  véleményezésével és  egyetértésével, 
valamint a községi önkormányzat jóváhagyásával lehetséges.

2. Az általános iskola  további szabályzatai

Az  általános  iskola  eredményes  és  hatékony  működéséhez  szükséges  további 
rendelkezéseket, - így a belső ellenőrzés szabályozását, az ügyviteli és az iratkezelés rendjét, az 
iskolai gazdálkodás szabályait, stb, igazgatói utasításként - önálló szabályzatok tartalmazzák.
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Ezek a szabályzatok jelen SzMSz változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben 
jogszabályi előírások, belső iskolai megfontolások vagy az általános iskola felelős 
igazgatójának megítélése ezt szükségessé teszik.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása

A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzattal  kapcsolatban  a  diákönkormányzat  a 
jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorolt, melynek 
tényét a diákönkormányzat képviselői tanúsítják:

.......................................... ...............
diákönkormányzat

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a szülői képviselet a jogszabályban 
meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a szülői 
képviselet képviselői tanúsítják:

…………………………………….
Iskolai szülői munkaközösség

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az általános iskola igazgatójának előterjesztése 
után a 

nevelőtestület 200….év ............................hó .......napján elfogadta.

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják:

...........................................    ...........................................   
       isk. nevelőtestület                                                               igazgató

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény fenntartója

……………………………………. számú ÖKT határozattal

..........év .............................. hó .........napján jóváhagyta:
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................................................. ...................................................
Polgármester Jegyző

II. számú melléklet

V. ISKOLAI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. Általános rendelkezések

1.1. A könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat célja

      Az SzMSz célja, hogy rögzítse a könyvtár adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és az 
alkalmazottak jogkörét.

1.2. A könyvtárra vonatkozó adatok

A könyvtár elnevezése

Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár

Székhely, cím, telefon

székhely: Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5.
Cím – telephely: 6113 Petőfiszállás Ady Endre u. 1.
Tel.szám: 76/368-072
Internet: pszisk@t-online.hu

       A könyvtár fenntartása, felügyelete

 A  könyvtár  létestése  a  képviselő-testület  határozata  alapján  iskolai  könyvtárrá  alakult  a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Fenntartó neve: Községi Önkormányzat Petőfiszállás
                    Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6.

Felügyeleti szerve:
                 Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

1.3. A legfontosabb működési feltételek
• Szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet
• szakmai tapasztalatcsere, továbbképzés
• megfelelő technikai eszközök, azok folyamatos fejlesztése
• a könyvtári gyűjtemény folyamatos bővítése

1.4. A könyvtár bélyegzője
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belső használatra körbélyegző
felirata: Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtára
lenyomata: 

2. Jellege és helye a könyvtári rendszerben

2.1. Az könyvtár  jogállása

Nem önálló jogi személy, képviseletét a Petőfi Sándor Általános Iskola látja el.
Az általános  iskola és  a  könyvtár  nem önálló gazdálkodó,  a  könyvtár  által felhasználható 
pénzkeret az iskolai költségvetés része. 
A könyvtár gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

2.2. Az intézmény típusa

Kettős funkciójú könyvtár: iskolakönyvtári és községi könyvtári feladatokat is ellát.

2.3 Működési területe:

Elsősorban az iskola tanulónak igényét elégíti ki, és ellátja Petőfiszállás teljes közigazgatási 
területén lakók igényét is.

3. Az SzMSz hatálya 

A könyvtár  számára  jogszabályokban,  testületi  határozatokban megfogalmazott  feladat-  és 
hatásköri előírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni

Az SZMSZ hatálya kiterjed:
• A könyvtár vezetőjére
• az általános iskola dolgozóira
• a könyvtár szolgáltatásait igénybevevőkre

2. Az intézmény feladatai

A könyvtár tevékenysége

2.1 alaptevékenysége

az oktatást segítő iskolakönyvtári feladatok ellátása
• a könyvtár gyűjteményének szervezése, különös tekintettel az iskolai igényekre
• tankönyvkölcsönzés
• a könyvtári anyagok gyarapítása, nyilvántartásba vétele
• olvasók tájékoztatására vonatkozó tevékenység (referens kérdések)
• könyvtári  anyagok  kölcsönzése,  dokumentumok  helyben  használatának 

biztosítása
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• internet hozzáférési lehetőség biztosítása
• helyi közéleti anyag gyűjtése (Petőfiszállási Hírmondó, testületi jegyzőkönyvek)

2.2 kiegészítő tevékenységek
          
  községi könyvtári feladatok ellátása

• e-Magyarország pont működtetése.
• segítségnyújtás  a  felnőtt  lakosság  internet  használatához  (pl.:  pályázatok 

letöltése,  falugazdász,  egyéb  közösség  érdekeit  szolgáló  tevékenységek 
segítése).

• kulturális események rendezése, színtér biztosítása

3. A könyvtár szervezeti felépítése

1.  A könyvtár szervezete
A könyvtár az általános iskola hatáskörébe tartozik, nem önálló intézmény, az általános 

iskola telephelye.
(Szerkezeti ábrát lásd az iskolai SzMSz-ben)

1. 1.  az intézmény vezetője
A  könyvtárat  az  iskola  igazgatója  képviseli,  a  könyvtárosi  feladatokat  az  általa 
megbízott személy végzi.

1. 2.  a könyvtárban dolgozó pedagógusok feladatai
• elkészítik az éves munkatervet
• pályázatokat készítenek
• nyilvántartásba veszik a könyvtári anyagokat, könyveket, dokumentumokat
• döntenek a beszerzendő könyvtári anyagokról, dokumentumokról, és beszerzik 

azokat, az általános iskolai költségvetésben erre meghatározott  keret erejéig – 
az igazgató véleményének – kikérésével, és figyelembe vételével

• statisztikai adatszolgáltatásokat  végez  a  könyvtár  adataival kapcsolatosan,  a 
könyvtárosi feladatokkal megbízott pedagógus.

4. A könyvtár működésének főbb szabályai

1. A könyvtári  munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

 A könyvtárosok munkaidejét a tantárgyfelosztás alapján az igazgató, és a kistérségi társulás 
határozza  meg.  A  nyitvatartási  időt  a  könyvtárosok  jelölik  ki,  melynek  igazodnia  kell  a 
látogatók igényeihez. Lásd: munkaterv

2. A könyvtár  szolgáltatási, nyitvatartási rendje

   A könyvtárosok a nyitvatartási időben a könyvtár helyiségében az olvasók szolgálatára állnak 
(tájékoztatás, segítségnyújtás, kölcsönzés)
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  A nyitvatartási időt a tanév elején a könyvtárosok jelölik ki, igazodva az olvasók igényeihez. 
(pl: napi rendszeresség, délutáni látogathatóság)
  A nyitvatartási rendet a könyvtárban jól látható helyen ki kell függeszteni. 
 A nyitvatartási rend az SzMSz mellékletét képzi.
3. A munkaterv

    A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni az olvasók, a nevelőtestület, és egyéb 
közösségek  igényeit.  A  munkatervnek  tartalmaznia  kell  az  általános  feladatok  mellett  az 
aktuális  tevékenységeket  hónapokra  lebontva.  A  munkaterv  végrehajtásáért,  a  kitűzött  
feladatok elvégzésért a mindenkori könyvtáros(ok) a felelős(ek). 

4. A kapcsolattartás rendje

     A könyvtár kapcsolatot tart elsősorban az általános iskolával, a könyvtáros jelzi igényeit,  
észrevételeit az igazgató felé. 
    A könyvtár  kapcsolatot  tart  a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárral ill. a 
Katona  József  Megyei  Könyvtárral.  A  könyvtáros  lehetőség  szerint  részt  vesz  ezen 
intézmények szakmai rendezvényein, továbbképzésein.

5. Bélyegzők használati rendje

   A könyvtár  bélyegzője csak  belső használatra  készült.  Használatára  csak  a  könyvtáros 
jogosult.

6. A könyvtár gazdálkodása

   A könyvtár nem önálló gazdálkodószerv. A könyvtári költségvetés külön tételként, az iskolai 
költségvetésében szerepel. Ezen összeg felhasználásáról, a könyvtári anyagok beszerzéséről a 
könyvtáros dönt. A számlákon fel kell tüntetni a leltári nyilvántartási számot.
    A könyvtár dokumentum állományát, eszközfejlesztését a kistérségi társulás is gyarapítja 
meghatározott rendszerességgel.

5. A könyvtár használatának rendje

5.1. A könyvtár használóinak köre

- A könyvtár  tagja lehet  bármely magyar  állampolgár,  aki személyi adatait  igazolvánnyal 
igazolja.

5.2. A könyvtárhasználó jogai

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- könyvtárlátogatás, dokumentumok kölcsönzése
- a könyvtár által kijelölt állományrészek helyben használata
- az állományfeltáró eszközök használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- a könyvtárhasználati szabályzat módosításának kezdeményezése
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5.3. A könyvtárhasználó kötelezettségei

- A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor  a következő személyes adatait  kell közölnie, s 
igazolnia:  név,  születési  (leánykori)  név,  anyja neve,  születési  helye és  ideje,  lakcíme, 
személyi  igazolványának  száma.  (A  könyvtár  a  személyes  adatok  védelméről  köteles 
gondoskodni.)

- A személyes adataiban bekövetkezett  változást  a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a 
könyvtárnak.

- Köteles betartani a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltakat.

5.4. Beiratkozás

Beiratkozási díjmentes.

5.5. Kölcsönzés

Kölcsönözhető dokumentumok:
- könyv: Kölcsönzési idő 4 hét, amely kérésre meghosszabbítható.

                         Száma esetenként 6 darab.
- kézikönyv: 1 hét (Ezt az olvasó külön nyilatkozatot aláírva tudomásul veszi.)
- folyóirat: 1 hét
                  Száma esetenként 6 darab.
                  A legfrissebb szám nem kölcsönözhető.
- hangzó és audiovizuális dokumentumok: Kizárólag pedagógusok kölcsönözhetik 
oktatási segédanyagként.
- a pedagógiai szakirodalom a pedagógusoknak munkaeszköz, ezek kölcsönzési ideje 
egy tanév.

5.6. Késedelmi díj

Egy hónap türelmi idő lejárta után a késedelmes olvasóknak visszakérő lapot kell küldeni.

14 év felett 14 év alatt
I. felszólítás után 60.- 30.-
II. felszólítás után 100.- 50.-
III. felszólítás után 150.- 80.-

A kézikönyvek kölcsönzéséről az olvasó nyilatkozatot ír alá, amelyben tudomásul veszi, hogy a 
kölcsönzési  időn  túl  visszahozott  könyvtári  iratanyagért  minden  külön  felszólítás  nélkül 
késedelmi díjat fizet. Ennek mértéke:
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14 év felett 150.-
14 év alatt 70.-

5.7. Elveszett, megrongált könyvtári iratanyag megtérítése

A könyvtári iratanyag épségéért a használója felel.

5.8. Kártérítés

Kártérítést  fizet  az  olvasó,  ha  az  általa  kikölcsönzött  könyvet  elveszítette  vagy könyvtári 
használatra alkalmatlanná tette. A kártérítés formái és fizetési kötelezettsége:

1. A könyvtári iratanyag pótlása ugyanolyan dokumentummal.
2. A könyvtári iratanyag pótlása könyvtári használatra alkalmas másolattal.
3. A könyvtári használatra alkalmas másolat költségeinek megtérítése.

Kártérítés fizetése a  41/1999. ÖK. Határozat alapján:
- Védett  könyvtári  iratanyag  esetén  a  dokumentum könyvtári  gyűjteményi 

értéke (egyedi elbírálás alapján).
-  Korlátozás  alá  nem  eső  könyvtári  könyv  esetén:

1990  előtt  kiadott  könyvek  egységesen  300.-  Ft.
      1990 után kiadott  könyvek esetén a könyvnek a könyvtári egyedi 
nyilvántartásban szereplő ára.

                
5.9. Szolgáltatások

Alapszolgáltatások:
- könyvtárlátogatás
- könyvtári iratanyagok  kölcsönzése,  kivéve az  állományvédelmi szempontból fokozottan 

védett dokumentumok körét (kéziratok, önkormányzati képviselőtestületi jegyzőkönyvek, 
valamint a hordozóanyag miatt nem kölcsönözhető dokumentumok)

- könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órák tartása
- iskolai versenyek, kiállítások, rendezvények megtekintése
- adatszolgáltatás és tájékoztatás

Kiegészítő szolgáltatások:
- irodalomkutatás, témagyűjtés
- községi kiadványok terjesztése
- könyvtárközi kölcsönzés (a postaköltség az olvasót terheli)

6. Záró rendelkezések

   A könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat az általános iskolai SzMSz-szel együtt lép 
hatályba. Annak V. fejezetét képzi.
Az SzMSz naprakész állapotban tartásáról a könyvtárosi feladatokkal megbízott  pedagógus 
gondoskodik.
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VI. Iskolai és községi könyvtár gyűjtőköri szabályzata

1. A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre és munkaszervezete

Könyvtárunk kettős  funkciójú: iskolai és községi könyvtár.  A könyvtár  nem külön-
önálló épület, a Művelődési Házon belül került elhelyezésre. Alapterülete: 77 m2,  melyből a 
nyilvános tér 67 m2, jelenleg több teremre tagolt. 

Gyűjti,  feldolgozza,  és  rendelkezésére  bocsátja  elsősorban a  helyi általános iskola és  a 
település lakóinak mindazokat a könyveket és egyéb könyvtári iratanyagokat , amelyek segítik: 

- az iskola nevelési és oktatási céljait elérni
- az önművelést, önképzést;
- köz- és szakmai ügyekben való tájékozódást;
- az információszerzést;
- az alap-, közép- és válogatva a felsőfokú tananyag kiegészítését, elmélyítését;
- a szabadidő hasznos eltöltését.

2. A könyvtár környezete

A gyűjtemény alakítását,  az  állománygyarapítást  a  könyvtár  típusából,  a  könyvtári 
rendszeren belül elfoglalt helyéből adódó követelményeken túl meghatározza a társadalmi és 
helyi környezet,  ahol tevékenységét kifejti. Petőfiszállás 1590 lakosú, mezőgazdasági jellegű 
kistelepülés, ahol a közművelődés színtere a művelődési ház épülete, mint közösségi tér. 

Az  oktatást-nevelést  egyetlen  általános  iskola  biztosítja,  szervezetileg  ennek  részét 
képezi a könyvtár is, mely a művelődési házban kapott helyet.

3. A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők.

A gyűjtemény kialakításánál objektív tényező a költségvetési keret, amely befolyásolja a 
beszerzendő dokumentumok körét, típusát és darabszámát. 

A költségvetés  tervezése és testületi  jóváhagyásakor  törekedni kell az  optimális anyagi 
fedezet biztosítására, hogy az alábbi tényezőket maradéktalanul figyelembe vehessük:

- a településen ez az egyetlen könyvtár;
- az általános iskolások részére ez az egyetlen könyvhöz jutási lehetőség;
- gyakran jönnek kölcsönözni a településen lakó középiskolás fiatalok is 
- megnőtt  az igény a nem hagyományos könyvtári dokumentumok, CD-k, CD-romok, 

DVD-k iránt.
- a felnőtt lakosság igényeit is figyelembe kell venni (községi könyvtári funkció)

4. A gyűjtőkör részletes leírása

4. 1. A gyűjtés mélysége 
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Könyvtárunk  gyűjtőköre  a  feladatainak  megfelelően  általános.  Gyűjtjük  a 
társadalomtudományi, a természettudományi és az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó 
tudományos  műveket,  az  ismeretterjesztő  irodalmat,  a  szépirodalmi,  ifjúsági  és 
gyermekkönyveket. Gyűjtjük a helyismeret irodalmát, kiadványokat.

4.2. Válogatás, teljesség, kiemelés

A  könyvtár  típusából  és  méretéből  eredően  nem törekedhet  valamennyi  területen 
teljességre. Általában válogatva gyűjtünk. Amennyiben a számunkra biztosított beszerzési keret 
lehetővé teszi, az alapszintű és a középszintű könyveket minden szakterületen beszerezzük, a 
felső szintű szakirodalmat azonban csak válogatva. Teljességgel gyűjtjük a helyismereti jellegű 
dokumentumokat,  válogatva  a  társadalomtudományi,  művészeti,  irodalmi, 
történelemtudományi,  természettudományi,  alkalmazott  tudományi  műveket,  valamint  a 
magyar nyelvű szépirodalmat.

4.3. Időhatárok

Állománygyarapításunk  elsősorban  az  újonnan  megjelenő,  korszerű  ismereteket 
tartalmazó  könyvekre  terjed  ki.  Beszerzünk  vagy ajándékként  elfogadunk  minden,  ma  is 
hasznosítható  tartalmi értékkel rendelkező könyvet,  amennyiben anyagi helyzetünk lehetővé 
teszi, s iránta igény jelentkezik a kiadás idejétől függetlenül.

4.4. Nyelvi keretek

Állományunk magyar nyelvű dokumentumokból áll. 

4.5. Kiadványtípusok

Könyvtárunk  gyűjtőkörébe  az  alábbi  dokumentumféleségek  tartoznak:  tankönyvek, 
segédkönyvek, könyvek, folyóiratok,  hanglemezek, (bakelit és cd) kazetták,  (zenei, nyelvi), 
CD-ROM-ok, DVD-k. 

4.6. Példányszám

A várható  igényeknek  megfelelően  a  keresett  könyvekből  anyagi  lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk több példányt beszerezni. Ezek: kötelező szép- és szakirodalom, népszerű 
szépirodalmi alkotások.

5. Külön-gyűjtemények. Elkülönített könyvtári egységek gyűjtőköri szabályzata

5.1. Olvasóteremi kézikönyvtár

Ide  kerülnek  az  értékesebb  kiadványok,  az  egyes  tudományágak  legfontosabb 
tájékoztatási  segédletei  a  felnőttek  és  a  gyermekek  számára  egyaránt.  Lexikonok, 
enciklopédiák. 

5.2. Segédkönyvtár
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Itt  helyezzük  el  a  tanulást-tanítást  segítő  könyveinket,  az  egyes  tudományágak 
szakirodalmát, alapvető kézikönyveit, a módszertani kiadványokat.

5.3. Audi-vizuális anyag (nem elkülönítetten)

Audi-vizuális részlegünkben a hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k találhatóak. 
Beszerezzük  emellett:  népzenei,  irodalmi,  nyelvi hanganyagokat.  A CD-ROM  gyűjtemény 
kialakításánál  fő  szempontok:  a  tanulás  segítése,  ismeretterjesztés,  szórakozási  igények 
kielégítése.

5.4. Helyismereti gyűjtemény (nem elkülönített)

E gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése,  és a kutatómunka támogatása. 
Gyűjtünk minden olyan iratanyagot,  amely településünk múltjáról és jelenéről szól, pl. helyi 
újságot, a képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

5.5. Gyermekrészleg

A gyermekrészleg feladata a legfiatalabb olvasók kiszolgálása. Ide gyűjtöttük össze a 
meséket, kisgyermekeknek szóló versgyűjteményeket. 

5.6. Tankönyvek, segédkönyvek

Az  iskolai  oktató-nevelő  munka  segítése.  Az  ingyenes  tankönyveket  könyvtári 
kölcsönzéssel biztosítjuk tanulóink számára. Ezeket elkülönítetten kezeljük.

6. Állományapasztás

Az  állományapasztás  az  állomány  alakításának  éppen  olyan  fontos  része,  mint  az 
állománygyarapítás. Állományapasztásra a következő esetekben kerül sor:

- a  rendszeres  állománygondozás  során  a  tartalmilag  avultnak  nyilvánított  könyvek 
kivonása;

- az évek óta nem kölcsönzött könyvek kivonása;
- az elveszett, megrongálódott könyvtári iratanyagok selejtezése.

Az apasztást 2-3 évenként kell elvégezni, a selejtezési jegyzőkönyvek dokumentum típusonkét, 
és az apasztás okainak megfelelően készülnek.

Petőfiszállás, 200…………………………………….

…..……………………….. ………………………………….
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