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      A 2011.évi CXC törvény a köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet alapján az 

intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat határozza meg. 

      A Szervezeti és Működési Szabályzat területi hatálya kiterjed a Kispesti Eötvös József 

Általános Iskola (1191. Budapest, Eötvös u. 13.) mint nevelési- oktatási intézményben folyó 

iskolai életre, valamint az intézmény területén kívül – az intézmény által szervezett – 

rendezvényekre; személyi hatálya kiterjed a tanulókra, a szüleikre, az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára, az iskolában munkát végző, az iskolát látogató személyekre. 

 

1. Az intézmény adatai 

 

/A szakmai alapdokumentum alapján/ 

Megnevezései 

Hivatalos neve: Kispesti Eötvös József Általános Iskola 

Feladatellátási helyei 

Székhelye: 1191 Budapest, Eötvös utca 13 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 453 

Típusa: általános iskola 

OM azonosítója: 035139 

 

1.1.Köznevelési és egyéb alapfeladata 

1191 Budapest, Eötvös utca 13. 

- általános iskolai oktatás-nevelés 

- nappali rendszerű iskolai oktatás 

- alsó tagozat, felső tagozat 

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése (érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) 

- egyéb köznevelési foglalkozás 

- az iskola maximális létszáma: 535 fő 

- iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
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1.2 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga. 

- 1191 Budapest, Eötvös utca 13 

- Helyrajzi szám: 162242/12 

- Hasznos alapterület: nettó 1359 nm 

- Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

- KK jogköre: ingyenes használati jog 

- Működtető neve: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

- Működtető székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 453. 

- Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

2. Iskolaszervezeti rendszere, irányítása 
 

2.1. Az iskola vezetési szerkezete 

2.1.1. Az iskola jelenlegi vezetősége: 

- intézményvezető 

- két pedagógiai, tanügyigazgatást koordináló intézményvezetőhelyettes 

    

Az intézményvezető felelős az iskola nevelő-oktató munkájáért, az iskola működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért és azok védelméért.  

Ezen sokrétű feladatok teljesítése szükségessé teszi, hogy az intézményvezetőhelyetteseket 

sajátos részfeladatokkal bízza meg, amelyeket munkaköri leírásukban kapnak meg személyre 

szólóan. 

Ezen részterületek az alábbiak:  

- Az alsó és a felső tagozaton tanító tanárok nevelő-oktatómunkájának koordinálása és a tanári 

munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében kellő segítségnyújtás biztosítása. Új, belépő kolléga 

mellé patronáló megbízása. 

-  Rövid ideig hiányzó nevelők helyettesítésének biztosítása, a helyettesítés nyilvántartása. 

- Az általános iskolai tanulmányainak befejezése előtt álló tanulók pályaválasztásának 

koordinálása.  

- A szakmai munkaközösségek tartalmi munkájának ellenőrzése (amennyiben ez a munkaköri 

leírásukban rögzített) és a munkaközösség-vezetők szakmai munkájának segítése. 

- Az iskola gazdasági munkájának irányítása, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzése. 

- Az új dolgozók alkalmazásával, valamint a távozó dolgozók kilépésével kapcsolatos 

adminisztrációs teendők végzése. 

- A dolgozók szabadság nyilvántartásának, a különböző jogcímen távollévő nevelők 

hiányzásainak kimutatásának (tanulmányi szabadság, gyermekgondozási nap, táppénzes 
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betegség, stb.) vezetése. A hiányzásjelentés elkészítése. 

- A havi túlmunka- számfejtése. 

- Az iskola munkavédelemmel és balesetvédelemmel kapcsolatos teendőinek végzése. 

- Az irattár zavartalan működésének ellenőrzése, az októberi és egyéb statisztikák elkészítésé. 

- Az iskola vezetőségének meghívottként való részvétele az Angol Nyelvtudásért Alapítvány 

kuratóriumában. 

- A diákönkormányzat működésének felügyelete, segítése. 

- Közreműködés a napközis csoportok kialakításában és a csoportokban folyó nevelő-oktató 

munka eredményes végzésének biztosítása. A szerzett tapasztalatok figyelembevételével 

segítség adás a napközis munkaközösség előtt álló feladatok eredményes végzéséhez. A hosszú 

ideig hiányzó napközis nevelők helyettesítésének koordinálása, a tanítás nélküli munkanapokon 

a napközis csoportok működésének összehangolása. 

- A tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok szervezése és végzése az alábbi területeken: 

- Osztályozó és javítóvizsgák,  

- Felmentések - nyelvi 

             - állandó iskolába járás alól 

            - külföldi tartózkodás 

            - egyéb okok miatt 

- A haladási naplók ellenőrzése 

- A 8. osztályosok továbbtanulása 

- Az első osztályosok beiratkozása 

- Tanulmányi versenyek 

- Az iskola egészségügye 

- Tanulószoba 

- Segítségnyújtás a nevelőknek a szabadidős- és a sport tevékenységek megszervezésében, 

lebonyolításában és irányításában. 

- Szabadidő - szakkörök 

         - táborok 

         - osztálykirándulások 

         - könyvtár 

- Sport - futsal-fitnesz sportprogram 

 - testnevelésórák 

 - DSK 

- Az iskolai megemlékezések, ünnepségek, iskolagyűlések szervezése. 

- A havi programok összeállítása az iskola vezetőségétől kért előzetes információk alapján.  

- A huzamosabban távollévő nevelők helyettesítések biztosítása az iskola vezetőségével történt 

egyeztetés alapján. 

- Koordinálás (és szerződéstervezet készítése) az iskola épületének egyes helyiségét (pl.: 
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tornaterem) alkalomszerűen igénybe venni kívánó szervek között. 

      Az intézményvezetőhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az 

intézményvezető adja. 

 Az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén az általános helyettes helyettesíti teljes 

hatáskörben, az ő akadályoztatása esetén a másik intézményvezetőhelyettes. Az 

intézményvezetőhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési 

és egyéb jogait az intézményvezetőhelyetteseken kívül átruházhatja az iskolavezetés, vagy a 

tantestület más tagjára. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az 

intézményvezetőhelyettesek felhatalmazását. 

Az intézményvezetőság szorgalmi időben 7.30 és 16.30 óra között látja le az irodai ügyeletet. 

(Évente meghatározott beosztás szerint.) 

2.1.1.1.. Az iskola vezetősége 

— az iskola intézményvezetője 

— az intézményvezetőhelyettesek 

— a munkaközösségek vezetői 

— a szakszervezet vezetője 

— a diákönkormányzat felnőtt segítője 

2.1.1.2. Munkaközösségek 

— 1-4. osztályok tanítói munkaközössége 

— osztályfőnöki munkaközösség 

— napközis csoportok munkaközössége 

— digi munkaközösség 

— humán munkaközösség 

— természettudomány –technika - testnevelés munkaközösség 

— idegen nyelvek munkaközössége 

2.1.1.3. Megbízásból adódó felelős rendszer 

 Az iskola intézményvezetője – figyelembe véve a pedagógus érdeklődési körét, személyi 

adottságait - évenként bízza meg az alábbi felelősöket: 

— osztályfőnök 

— gyermekvédelmi felelős  

— környezetvédelmi felelős 

— órarend elkészítésének felelőse 

— vöröskeresztes felelős 

— tankönyvfelelős 

— tanári ügyelet beosztásáért felelős 
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— dekorációs felelősök / rajz szakos / 

— IKT eszközök felelőse 

— iskola-óvoda összekötő 

— sportfelelősök 

— leltárfelelősök (a munkaközösségek javaslatai alapján) 

— munkaközösség- vezetők (a munkaközösségek tagjainak javaslata alapján 

— diákönkormányzat felnőtt segítője (a tantestület egyetértése alapján). 

A felsorolt feladatokon kívül az alkalomszerű vagy egy-egy tanévre szóló feladatokat a 

nevelők egyéni vállalás útján végzik. 

 

2.1.1.4. Az intézményvezető által átadott feladat-és hatáskörök a pedagógiai 

intézményvezetőhelyettesnek: 

 az órarend-készítéssel kapcsolatos feladatok 

 az iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok 

 a technikai dolgozók munkavégzésével és szabadságával kapcsolatos feladatok 

 az osztályozó és javítóvizsgák és a felmentekkel kapcsolatos feladatok 

 

2.1.1.5. Munkaköri leírás-minták 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

Munkaszervezési okokból un. standard munkaköri részleírásokat készítünk el, hogy a 

munkavégzés megkezdése előtt is tisztában legyen feladataival. A leírás minták a következők: 

Pedagógus: 

 pedagógus 

 tanító 

 tanár 

 délutános tanító 

 osztályfőnök 

 szakleltáros 

 munkaközösség-vezető 

 

Egyéb dolgozó: 

 gazdasági ügyintéző 

 iskolatitkár 

 pedagógiai asszisztens 

 rendszergazda 

 pszichológus 
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3. Iskolai közösségek és kapcsolataik 

3.1. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget a tanulók, a szülők és az iskola dolgozói alkotják. 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén 

és módon érvényesíthetik. 

 

3.1.1. Szülői munkaközösség  

A szülők a törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében 

munkaközösséget hozhatnak létre. 

Osztály szinten: az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, képviselőt választanak az iskolai 

szintű szülői közösségbe. Az osztályok szülői közösségével az osztályfőnökök tartanak 

kapcsolatot. 

Iskolai szinten: Az osztály szintű delegáltak választmánya, megválasztja a szülői szervezet 

elnökét és két tisztségviselőjét, a vezetőséget. Ez a vezetőség alkotja a legmagasabb döntéshozó 

szervezetét a szülőknek. Az elnök közvetlenül az intézményvezetővel tart kapcsolatot. 

A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi 

pontjainak tárgyalásához meg kell hívni. 

 

3.1.1.1. A szülői munkaközösség dönt 

— saját működési rendjének /SzMSz /, munkaprogramjának megállapításában; 

— a képviseletében eljáró személyek megválasztásáról; 

— a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás 

mértékéről, felhasználási módjáról, 

— a szülőket anyagilag érintő ügyekben; Pedagógiai Programban foglalt: korlátozással él 

a szülőkre háruló kiadások tekintetében a felszerelések, a költségtérítéses tanfolyamok, 

az erdei iskolák és a tanulmányi kirándulások és táborok tekintetében, de az évenként 

elfogadott mértékben vállalja annak költségeit. 

 

3.1.1.2. A szülői munkaközösség véleményező jogkört gyakorol: 

— a tanév rendjének meghatározásában; 

— a tanórán kívüli foglalkozások formáinak megállapításáról; 

— az iskolai házirend és SzMSz szülőket is érintő rendelkezéseiről; 

— az iskola és a szülők kapcsolattartási rendjének kialakításában és a tájékoztatás 

formáinak meghatározásában; 

— a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában 

— a tankönyvrendelésről. 
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3.1.1.3. A szülői közösségnek egyetértési jogköre van: 

— a tanulók kölcsönzött tankönyvének elvesztésével, károsításával kapcsolatos kártérítési 

kötelezettség szabályozásában, 

— az iskolai házirend és az SzMSz elfogadásakor. 

3.1.2. A szülőkkel való kapcsolattartás rendszere 

— tanévenként 2 osztályszülői értekezlet (szeptember és február) 

— tanévenként 2 alkalommal fogadóóra (november és április) 

— a végzős tanulók szülei részére a kerületi középiskolák képviseletének meghívásával 

összevont pályaválasztási tanácskozás szervezése 

— réteg szülői értekezlet alkalomszerűen a táborozó tanulók illetve az angol tagozatos 

osztályok szülei részére 

 

3.2. Tanulói közösség  

 

3.2.1. Osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök, mint pedagógiai vezető áll. Az osztályfőnököt az 

intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás 

alapján végzik. 

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

- 2 fő képviselő az iskolai diákönkormányzatba 

  

3.2.2. Diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök 

működését a házirend szabályozza. A diákkörök saját tagjaiból 1 – 1 képviselőt választanak az 

iskolai diákönkormányzatba. 

 

3.2.3. Diákönkormányzat  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeik képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat választott tisztségviselői 

érvényesítik. 

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a nevelőtestület által elfogadott, az intézményvezető 

által megbízott nevelő segíti. A diákönkormányzat szervezetileg a 3.-8. osztályos tanulókra épül. 

Az osztályok diák-önkormányzati vezetőt és a helyettesét szavazás útján (az osztályfőnök 

irányítása mellett) választja meg. 
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Az így megválasztott vezető képviseli az osztályt az iskola szintű diákönkormányzatban. 

A megválasztott vezető feladata: 

— az osztályközösség tagjainak képviselete, javaslataik, kérésük és álláspontjuk továbbítása 

a különböző szintű tanácskozásokon, 

— a jogok és kötelességek érvényesülésének segítése, 

— az iskola intézményvezetőságának, felnőtt vezetőknek és a tantestület tagjainak a 

diákönkormányzatot érintő információit közvetíti az osztályközösség felé. 

— A tanulók szervezett vélemény-nyilvánítási formái: 

- diákközgyűlés/iskolagyűlés 

- diák-önkormányzati megbeszélés 

- osztályfőnöki óra 

— A diákönkormányzat véleményét- a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

o az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

o a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

o az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

o a házirend elfogadása, változtatásakor 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője a felelős. 

A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérnie a diákönkormányzat véleményét. 

 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola 

intézményvezetőjének vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, 

az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatáról. 

A diákönkormányzat saját hatáskörben dönt a rendelkezésére álló pénzösszegek felhasználásáról 

/az önkormányzat felnőtt segítője bevonásával /. 

A működésük rendjét saját szervezeti és működési szabályzatukban határozzák meg. / DÖK 

SzMSz / 

 

3.3. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közösségei 

- Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozók alkotják 

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit, juttatásaikat, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeket magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, 

a Kjt., a köznevelési törvény, KLIK SzMSz, illetve az ezekhez kapcsolódó végrehajtási 

utasítások, rendeletek), valamint az iskola tervei rögzítik. 
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3.4. Nevelőtestület 

 

Az iskolát érintő nevelési és oktatási kérdésekkel, az intézmény működésével, kapcsolatos 

ügyekkel a nevelőtestületi értekezlet foglalkozik. Ezek témáját és előterjesztését az iskolai 

közösségek, partnerszervezetek javaslatai alapján a munkatervben kell ütemezni. A 

nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint 

az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók: 

o pedagógiai asszisztens 

o pszichológus 

o védőnő 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési, véleményezési, 

javaslattevő jogkörökkel rendelkezik 

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi 

értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok 

miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy 

értekezleten. (Ilyen értekezlet lehet az egy osztályban tanító nevelők értekezlete, vagy valamelyik 

tagozat nevelőinek értekezlete, stb. 

 

4.2.1. A nevelőtestület értekezletei 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:  

o tanévnyitó, félévi, tanévzáró értekezlet 

o félévi és év végi osztályozó értekezlet, negyedéves értékelések a szülői fogadóórák előtt. Ez 

az értekezlet az adott hónapban kiváltja a havi értekezletet. 

o tájékoztató és munkaértekezlet (havi gyakorisággal) 

o nevelési értekezlet 

o rendkívüli értekezlet (szükség szerint) 

 

4.2.1.1. Osztályozó értekezletek szervezése 

o Évente két alkalommal: félévkor és tanév végén. 

o Feladata: - tantárgyi értékelés, magatartás és szorgalom elbírálása 

- év végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás 

- az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, munkájáról. 

- a tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi, év végi osztályzatáról a tantárgyat 

tanító pedagógus számol be  

- magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályban tanító pedagógusok döntenek, 

szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. 
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4.2.1.2. Osztályozó és javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása 

      Az osztályozó vizsgára kötelezett tanuló vizsgájának szervezését az illetékes 

intézményvezetőhelyettes végzi, az intézményvezető által meghatározott időben. Erről az érintett 

tanulót és annak gondviselőjét (szüleit) írásban kell értesíteni. 

      A javítóvizsgára utasított tanulók vizsgáját általában augusztus hónap utolsó hetében kell 

megtartani. Ennek időpontját az iskola intézményvezetője jelöli ki és vizsgabizottságokat 

szervez, melynek élén a munkaközösségek vezetője áll. Az intézményvezetőhelyettes 

gondoskodik a vizsga törvényes lefolytatásáról, eredményeinek jegyzőkönyvbe történő 

bejegyzéséről, valamint az anyakönyvbe és bizonyítványba való átvezetéséről. A javítóvizsga 

idejéről a tanulót és gondviselőjét (szüleit) írásban kell értesíteni a tanévzáró napján. 

A vizsgabizottság elnöke: a munkaközösség vezetője vagy helyettese 

A vizsgabizottság tagjai: a tantárgyat tanító tanár és egy hasonló szakos tanár. 

 

      A nevelőtestület tagjai (az iskola pedagógusai) az iskolai könyvtár közreműködésével, 

kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. 

A rendszergazda feladata biztosítani azokat az informatikai eszközöket, amelyek a tanórán 

felhasználásra kerülnek.     Regisztrálás után ingyen, vagy jutányos áron juthat hozzá az iskolának 

átadott, vagy az iskola által megvásárolt szoftverekhez. 

 

3.5. Szakmai munkaközösségek 

      Szakmai munkaközösség hozható létre az az iskolában dolgozó legalább öt azonos 

tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot ellátó pedagógus 

kezdeményezésére. Jelenleg maximum hét munkaközösség működése engedélyezett. A 

szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása az 

intézményvezető jogköre. 

 

3.5.1. Szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves 

munkaterve irányozza elő. Feladataik: 

— javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét; 

— fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; 

— végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek 

kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését; 

— kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét; 

— szervezik a pedagógusok továbbképzését; 

— összeállítják az intézmény számára felvételi- stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és 
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tételsorait, ezeket értékelik; 

— javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására; 

— támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

 

3.5.2. A szakmai munkaközösség-vezető feladatai: 

 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját; 

 módszertani és szaktantárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) 

szervez; 

 irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, felkérésre javaslatot tesz az 

intézményvezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, 

közalkalmazotti átsorolás várakozási idejének csökkentésére; 

 képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül; 

 meghallgatja a munkaközösség tagjait állásfoglalásai, javaslattételei előtt  

 tájékoztatást ad a munkaközösségnek a vezetőségi értekezletek napirendi pontjairól  

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, 

értekezleteket hív össze, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, a 

továbbképzést; 

 megvizsgálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez 

igazodó tanmeneteit  

 figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek 

szerinti előrehaladást és annak eredményességét, ha hiányosságokat észlel, jelzi az 

intézményvezető felé, összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a 

nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség 

tevékenységéből; 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, kitüntetésére  

 Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében 

szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól 

beszámol az intézmény vezetésének.  

 

3.5.3. A szakmai munkaközösségek együttműködésének területei: 

— Munkaközösség-vezetők megbeszélései 

— Nevelőtestületi megbeszélések 

— Versenyek szervezése 
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— Tanulók értékelése 

— Iskolai programok szervezése 

— Részvétel az iskolai dokumentumok változtatásában 

— Nevelési értekezletek 

 

3.6. Intézményi tanács 

 

     Az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat azonos számú delegáltjából kell létrehozni. Iskolánkban tagok: SZMK elnöke, 

Kispesti Polgármesteri Hivatal által megbízott személy, egy fő választott pedagógus. 
Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

 

3.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 

3.7.1. Az intézményvezetőség és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 

 az intézményvezetőség ülései, 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések, 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az intézményvezetőság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, a havi 

értekezleteken, valamint a havi írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

intézményvezetőság, az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetősággal, az 

iskola vezetőségével. 
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3.7.2. A nevelők és a tanulók 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

 az intézményvezető, vagy megbízottja 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén félévente, 

o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,  

o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, tájékoztatják.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan 

szóban és írásban tájékoztatniuk kell, a Pedagógiai programban megfogalmazottak szerint.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

 

3.7.3. A nevelők és a szülők 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az intézményvezető: 

o a szülői szervezet választmányi ülésén félévente, 

o a portánál elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályszülői értekezleten,  

o fogadóórákon tájékoztatják.  

 az iskola honlapján www.eotvos19.hu és facebook oldalán 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 

szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók az e-naplóban. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.  

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett 
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gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. Ajánlott 

sorrend: 

- adott ügyben érintett nevelő, a tanuló osztályfőnöke, az iskola intézményvezetősége. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőságával, nevelőtestülettel.  

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.  

        

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend megtekinthetőségét a Házirend dokumentum 3. pontja tartalmazza. 

 

3.7.4. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

- Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola intézményvezetőségének 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával 

 A kerület- és főváros szintű pedagógus munkaközösségekkel 

 A kerület óvodáival, kiemelten a Hársfa óvodával 

 A kerületi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel 

    A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 19. Kerületi Tagintézményével 

 

- Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató Angol Nyelvtudásért alapítvány kuratóriumával 

 A kerületi közművelődési intézményekkel 

 Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központtal 

kapcsolattartási formák: 

- prevenció: szóban, vagy írásban történő felkérés 

- rászorultság esetén ellátási igény bejelentése, bejelentő lapon 

- veszélyeztetettség esetén előbb szóbeli, majd írásbeli bejelentés, bejelentőlapon 

Felelős: gyermekvédelmi megbízott, ill. osztályfőnök. 

/A veszélyeztetettség fogalma az 1997.évi XXXI. tv. 5.§ alapján értendő / 

 A KMO „Mondj nemet!” programjával megelőzés, felvilágosítás céljából. Formái: 

- előadások, foglalkozások a tanulók számára 

- közös rendezvény a szülők és a tanuló számára 

- tájékoztató kiadványok terjesztése, szakszolgálatok elérhetőségének ismertetése 

Felelős: intézményvezetőség, osztályfőnök. 

 A kerületi rendvédelmi szervekkel 

 A kerületi egyházak gyülekezeteivel 
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 A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az 

iskolában működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a kerületi szakmai 

munkaközösségek munkájába. 

 A közoktatási törvény 39 § (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz 

kötődő szervezet nem működhet. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket, személyeket az iskola éves munkaterve 

rögzíti. 

- A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetősága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a kerületi rendelőintézet illetékes orvosaival, egészségügyi dolgozóival, és 

segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás 

részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 10. pontja szabályozza. 

-  A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásával az intézményvezető megbíz egy pedagógust vagy egy pedagógiai asszisztenst. A 

munkáját az intézményvezető felügyeli. 

-  Az iskola helyiségeit, épületét az intézményvezetőság döntése alapján térítésmentesen 

használhatják azok a törvényesen bejegyzett szervezetek ill. csoportok /közösségek/ amelyek az 

iskola tanulóinak és szüleinek, közalkalmazottainak szerveznek programokat: 

 Eötvös Diáksportkör  

 Sport és egyéb szabadidős egyesületek, csoportok 

 Szülők és közalkalmazottak csoportjai 

 

4. Az intézmény helyiségeinek és létesítményeinek használati és  

működési rendje 

4.1. Használati rend 

- Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezéseit 

megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje. A tanulók kötelesek megtartani az 

SzMSz –ben és a Házirendben foglaltakat. 

- Az épület osztálytermeinek, szaktantermeinek megóvása az odatartozó osztály 

osztályfőnökének illetve felelőseinek feladata. 

 - Az intézmény területén okozott kárt a károkozónak kell megtéríteni / a BTK rendelkezései 

alapján /. 

A tanulók által okozott kárról az osztályfőnök köteles értesíteni a szülőt. Az intézményvezető-

helyettes feladata a kár felmérése és a kártérítés részleteinek megbeszélése a szülővel. 

A tornatermet illetve az intézmény más helyiségeit használó külső személyek által okozott kárt 

az azt felfedező köteles jelenteni az intézményvezető-helyettesnek, aki a kártérítés részleteit 

megbeszéli az érintettekkel. 
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- Minden egyéni használatra kiadott IKT eszközt, szemléltetőanyagot, oktatási segédletet, 

könyvet a pedagógus nyilvántartófüzetben vesz át, az eszközök kezelőjétől. Az átvételt aláírók 

teljes anyagi felelősséggel tartoznak elszámolni. 

- A szaktantermeket / informatika, rajz, nyelvi /a foglalkozás (tanóra) befejezése után be kell 

zárni. A termek bezárása előtt gondoskodni kell az elektromos berendezések kikapcsolásáról. 

Felelős: az órát tartó pedagógus 

- A számítógéptermekben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A terem és a benn lévő 

gépek használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógus felelős. 

- Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyek csak félfogadási időben 

– 7.30 – 16.00 között – léphetnek be az intézménybe. A portás feladata a beérkező személyek 

bejegyzése az ügyeleti füzetbe és bejelentése a keresett személynek. 

Kivétel: 

  - szülői értekezletek, iskolai - osztályrendezvények 

  - fogadóórák 

  - pénzbefizetések (ebéd) 

A szülők reggel a kapuig kísérik a gyereket. Elvitelkor a szándékot a portásnak jelzik. 

Az iskolai büfét csak az iskola tanulói és közalkalmazottai látogathatják, nem nyilvános a szülők 

és a dolgozók hozzátartozói számára sem. 

- Tanuló szorgalmi időben csak pedagógussal együtt, vagy írásos pedagógus engedély portán 

való leadásával hagyhatja el az épületet. Az intézkedő pedagógus kötelessége a szülő előzetes 

értesítése. 

 

- Tanítási napokon a tornaterem felőli üvegajtót 16 órakor be kell zárni, hogy a tornatermet 

használók ne juthassanak be a főépületbe. Kivéve, ha megoldható a felnőtt ügyelet. 

- Az észszerű energiatakarékosság szem előtt tartásával a technikai dolgozók kötelesek a 

mellékhelyiségekben, a folyosókon a fölösleges energia-felhasználást megszüntetni, a 

pedagógusok pedig a tantermekben, foglalkozási helyiségekben fordítanak gondot arra, hogy 

érvényesüljön az ésszerű energiatakarékosság. 

- Az intézmény helyiségeit olyan szervezetek, személyek bérelhetik, akik bérleti jogviszonyt 

létesítenek a fenntartóval (Külső-Pesti Tankerületi Központ), és betartják a vagyonvédelmi 

előírásokat. 

- Az iskola különböző helyiségeinek egyéb, tanulókra vonatkozó használati rendjéről az iskolai 

rendszabályok (házirend, szaktantermek rendje, stb.) intézkednek részletesen. 

- Az iskola területén tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az udvari létesítményeket 

tanítási időn kívül, engedély és felügyelet nélkül használókért az iskola nem vállal felelősséget. 
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4.2. Az iskola működési rendje 

 

4.2.1. Nyitva tartási rend 

- Az intézmény szorgalmi időszakban 06.00 - 20.00 óráig tart nyitva. A zárásról, nyitásról a 

gondnok gondoskodik: A fenti időponttól való eltérést az intézményvezető engedélyezi eseti 

kérelmek alapján. 

- Tanítási szünetekben az iskola az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak 

a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet 

ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg. 

- Ügyelet 

- Portaügyelet: tanítási időben, munkanapokon 6.00 - 20.00 óráig. 

- Reggeli ügyelet tanítási napokon 6.00 - 7.30 között, az esti ügyelet 16.30 – 18.00 között az azt 

igénylő gyermekek számára, pedagógus felügyeletével. 

- Folyosóügyelet 

 Pedagógus ügyelet: 

 - 7.30 - 8.00 óra között, későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben (az 5. órát követő 

szünet végéig). A beosztásnál figyelembe kell venni az egyenletes terhelést. 

 Tanulói ügyelet 

- A pedagógus munkájának segítése érdekében tanulókat kérhet fel ügyeletesnek. 

Munkájukat rendszeresen értékeli, jutalmazásukra javaslatot tesz. 

- Az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében 

szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A vezető megérkezéséig, illetve 

távozása után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény 

rendjéért, a gyerekek biztonságáért, felügyeletéért. 

- A tanítás rendje 

       - A tanítás 8 órakor kezdődik. 

       - A tanítási órák 45 percesek, a csengetési rendet a házirend tartalmazza. 

       - A nevelő – oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján a kijelölt 

tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelező óráinak 

megtartása után szervezhetők. 

- Egyéb szabályozás 

 

● Az iskola helyiségeit – a szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon túl, és a tanítási 

szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai 

foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe 

vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak.  
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● A törvényi előírásoknak megfelelően az iskola épületében és telkén, továbbá a bejáratoktól 

számított öt méteren belül dohányzási tilalom van érvényben. A korlátozás érinti az iskola 

dolgozóit, tanulóit, az iskolában tartózkodó személyeket.  

 

● Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola 

intézményvezetője felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, 

illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

4.2.4.Tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek: 

Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos helyi vizsgák a következők lehetnek: 

  - beszámoló 

  - osztályozó 

  - osztálykülönbözeti 

  - szintmegállapító 

  - javító 

A helyi vizsgák időpontját az iskola éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató bizottság elnöke 

felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a tanügyi 

dokumentumokba. A záradékot az intézményvezető írja alá. 

 

4.3. Az iskola működési rendjét meghatározó alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

- Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

  házirend 

- Az intézmény tervezhető és elszámolható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 a tanév munkaterve, kiegészítve a hozzá kapcsolódó tervekkel, beszámolókkal 

 egyéb, az iskola belső munkarendjét és külső kapcsolatrendszerét meghatározó 

szabályzatok, együttműködési megállapodások 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

- Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
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intézmény intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus 

rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista és statisztika adatai 

- Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

- Az iskolában digitális naplót használunk. 

5. Tanórán kívüli foglalkozások 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 tömegsport foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, diáknap 

 tanulmányi kirándulás, erdei iskola 

 kulturális és sportrendezvények 

 ECDL és angol nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások 

 

5.1. A napközi otthon és a tanulószoba működésére vonatkozó szabályok 

5.1.1. A tanítási órák után folyamatosan kezdődik a napközis munka: 

 - első szakaszában az ebédelés, levegőztetés, pihenés történik. 

 - a tanulási idő egységesen 14.30-kor kezdődik és 15.30 ig tart, hétfőtől - péntekig 

- a napközis foglalkozások jelenleg 16,30 óráig tartanak1, utána ügyelet van azt igénylő 

tanulóknak. 

                                                 
1 Tanévenként, a tantárgyfelosztás alapján kerül meghatározásra 
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5.1.2. A tanulószoba szervezése elsősorban a 7 – 8. évfolyamon történik.  

Tanítási napokon vannak a foglalkozások, naponta 14.00 – 16.30 óra között. A foglalkozást tartó 

pedagó-gus feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, az 

iskolai tananyag elsajátításában. 

 

5.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezetője bízza meg, akik 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, 

aki nem az iskola pedagógusa. 

 Az osztályfőnökök, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola 

éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára kirándulást szerveznek. 

A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.2 A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni 

kell. 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a  

       különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos    

látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül 

esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük2. 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal  

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- 

és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük2. 

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

 kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

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

otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi egy vagy háromszori 

étkezésben részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola 

ebédet (menzát) biztosít.  

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár  

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek.  

                                                 
2 Az iskolai alapítvány a költségek csökkentése érdekében pályázatot ír ki, ill támogatást ad 
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A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 

foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és 

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

6. Pedagógiai program és az éves munkaterv 

6.1. Pedagógiai program 

- A nevelőtestület fogadja el, és meghatározza annak érvényességi idejét. 

- A fenntartó jóváhagyásával lép életbe, és ezt nyilvánosságra kell hozni. 

 

6.2. Munkaterv 

A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31 -ig tart. A tanév helyi rendjét 

és programját a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervben 

rögzít. 

6.2.1. A munkatervben kell meghatározni az alábbiakat: 

- a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásai (házirend, pedagógiai program stb.), 

- iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, 

- tanítás nélküli munkanapok időpontja és programja. 

- szülői értekezletek és fogadóórák rendje, 

- egyéb rendezvények 

7. Az iskolai oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
 

7.1. A belső ellenőrzési rendszer 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét.  

Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt 

fokozza a munka hatékonyságát. 

 

7.2. Szervezése: 

Az ellenőrzést éves munkatervben rögzítik. A terv elején előre értesítik az ellenőrzésre kerülő 

területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, segíthessék.  

 

7.3. Általános követelmények: 

Az iskola belső ellenőrzésével szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

 

 Segítse elő az iskolai oktatás hatékonyságát. 

 Az ellenőrzések a tantervi követelményeknek figyelembevételével történjenek 
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 Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb 

ellátását, továbbá a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét. 

 Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. 

 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az intézmény 

működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, 

tévedéseke, hibákra, hiányosságokra is. 

 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 

 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási 

fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

 

7.4. Az ellenőrzést végzik: 

— az intézmény vezetője 

— az intézményvezetőhelyettesek 

— munkaközösség-vezetők 

 

7.5. Az ellenőrzés területei és módja: 

— pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási, gazdasági feladatok ellenőrzése, 

— időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések 

— tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, tanulói 

produktumok, mérések. 

 

7.6. Formái: 

— dokumentumok vizsgálata 

— óraellenőrzések 

— foglalkozások ellenőrzése 

— beszámoltatás (a végzett munkáról) 

— eredményvizsgálatok, felmérések 

— helyszíni ellenőrzések 

 

7.7. A belső ellenőrzést végző vezető jogai és kötelességei: 

7.7.1.A belső ellenőrzést végző vezető jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 
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7.7.2. A belső ellenőrzést végző vezető köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és 

a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

7.8. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

7.8.1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

7.8.2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

7.9. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 
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8. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket az iskolai 

könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek figyelembevételével, a könyvtár 

igénybevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni. Mivel az iskolai 

könyvtár SZMSZ-ét - elfogadása előtt - iskolai könyvtár szakterületen köznevelési szakértői 

tevékenység folytatására jogosult szakértővel kell véleményeztetni, ezért csak az SZMSZ 

szerkezeti felépítésére és annak tartalmára teszünk javaslatot. 

 

8.1. Az iskolai könyvtári SZMSZ tartalmazza az alábbi fejezeteket 

o A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

o Az iskola könyvtárának alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

o Az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatok 

o A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

o Az iskola számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

o A könyvtár szolgáltatásai 

o A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

o A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

o A könyvtárhasználat szabályai 

o A nyitva tartás és kölcsönzés ideje 

o A tanári kézikönyvtár használata 

o Az iskolai dokumentumok megtekintésének módja 

 

8.2. számú melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Gyűjtőköri szabályzat 

o Az iskolai könyvtár feladata 

o Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai 

o Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

o A könyvtár gyűjtőköri szempontjai 

o Tematikus fő és mellék gyűjtőkör 

o Tipológia/dokumentumtípusok 

o A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témakörei, szintje, mélysége 

 

8.3. számú melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Könyvtárhasználati és szolgáltatási 

szabályzat 

o A könyvtár használóinak köre 

o A könyvtárhasználat módjai (helyben, kölcsönzés, könyvtárközi, csoportos) 

o A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
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8.4. számú melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez Katalógusszerkesztési szabályzat 

o A könyvtári állomány feltárása 

o A dokumentum leírás szabályai 

o Raktári jelzések 

o Az iskolai könyvtár katalógus 

 

8.5. számú melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Tankönyvtári szabályzat 

o Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről 

o Az intézményi ingyenes tankönyvi ellátás rendje (a kölcsönzés rendje) 

o A tankönyvek nyilvántartása 

o Kártérítés 

 

8.6. számú melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Az iskolai könyvtáros munkaköri 

leírása 

o felettese 

o főbb tevékenységei 

o felelősségi köre 

 

9. A mindennapi testedzés formái 

 

9.1. Mindennapos testnevelés 

1. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják, a 

köznevelési törvény és a Nemzeti Alaptanterv alapján. 

o a heti öt kötelező testnevelés óra, 

o tanórán kívüli játékos, egészségfejlesztő testmozgás, 

o a futsal-fitnesz programban résztvevőknek a délutáni edzések. 

 A napközi otthonban és a tanulószobán 

o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolában működő diáksportköri egyesület 

szakosztályainak, kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

2. Az iskola intézményvezetője az iskolában működő diák-sportegyesülettel együttműködési 

megállapodást köt, melyet évenként felül kell vizsgálni.  

3. A testnevelőkkel és az edzőkkel /foglalkozást vezető/ a munkaközösség vezető tartja 

közvetlenül a kapcsolatot, aki szükség szerint illetve heti rendszerességgel konzultál az 

intézményvezetővel. 

4. A tevékenységi formákat / foglalkozásokat / szakmai programban kell meghatározni. 
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9.2. A Gyógytestnevelés 

9.2.1.Szolgáltatás jelenlegi helyszíne:  

Ady Endre Református Általános Iskola, 1196 Budapest, Ady Endre út 73-75. 

Kispesti Uszoda,1191 Budapest,  XIX. Simonyi Zsigmond u. 31. 

 

9.2.2.Szolgáltatás elérése: 

Gyógytestnevelésre az iskolaorvos szűrővizsgálatán kiszűrt és/vagy a szakorvos javaslata alapján 

kerülnek a gyerekek különféle mozgásszervi, belgyógyászati panaszok alapján (pl. 

gerincferdülés, elhízás, asztma).  

A gyógytestnevelés órán szakszerű segítséget kapnak: speciálisan nekik összeállított 

gyakorlatokat végeznek, megtanítják őket, hogy milyen mozgásformákat javasolt, és milyeneket 

nem szabad végezniük. Életmód-tanácsadást is kaphatnak. 

 

9.2.3. A gyógytestnevelés fogalma:  

Szűkebb értelemben önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben 

visszamaradott tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok 

részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre 

utal. A szakorvosi vizsgálat javaslata az iskolai védőnőhöz kerül, aki az iskolaorvossal együtt 

meghatározza a tanuló gyógytestnevelési kategóriába helyezését, melyről értesíti a testnevelőket 

és az osztályfőnököt. 

Ellenőrzés: 

A gyerekeknek minden órára a gyógytestnevelés ellenőrzőt el kell hoznia. A gyógy testnevelő 

aláírásával tudja igazolni az órákon való részvételt. Minden hónap végén a szülőnek alá kell írni 

és az osztályfőnöknek kell bemutatni az ellenőrzőt. 

Értékelés: 

A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógy testnevelő tanár állapítja meg. 

 

 

10. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, ellátása 

 

10.1. Gyermek egészségügyi ellátás 

Az intézménybe járó gyermekek iskola-egészségügyi ellátását a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet 

alapján az iskolaorvos, fogorvos, védőnő látja el. A rendeletnek megfelelően az 

intézményvezetővel egyeztetett munkatervet készítenek, amelyben meghatározzák az oltások, 

szűrések idejét, módját, valamint azt, hogy az orvos és a védőnő a hét melyik napján, mikor 

tartózkodnak az iskolában.  
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10.2. A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzése: 

o fogászat: évente 2 alkalommal, alsóban fogápolási bemutató 

o belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal, 

o szemészet: 7. évfolyam, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálata, 

 a tanulóknak a védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 

alkalommal, 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

A vizsgálatokon kapott beutalóval a szülő viszi el a szakrendelésre a tanulót, az ott kapott 

vizsgálati eredményt be kell mutatni az iskolaorvosnak. 

 

11. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve baleset esetén 

 

1. Évente egyszer a tanév megkezdése előtt át fogó szemle keretében meg kell vizsgálni az   

egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá az előző intézkedések 

végrehajtását. 

Félévenként kell szemlét tartani az alábbi helyeken: 

- technika szaktanteremben, informatika szaktantermekben 

- természettudományi előadóteremben és szertárakban, 

- konyhában és a hozzátartozó helyiségekben 

- műhelyekben, elektromos kapcsolóhelyiségekben 

A szemle résztvevői: 

- intézményvezető (intézményvezető) 

- munkavédelmi vezető 

- szakszervezeti vezető/ munkavédelmi felügyelő 

A megállapításokat a határidők és a felelősök megjelölésével jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha 

a feladatok nem oldhatók meg saját hatáskörben, akkor a jegyzőkönyv egy példányát meg kell 

küldeni a kerületi fenntartónak. 

Egészségre vagy testi épségre veszélyes körülmény létrejötte, vagy baleset bekövetkezése után 

rendkívüli munkavédelmi szemlét kell tartani. 

Tanév kezdésekor illetve az új dolgozó belépésekor baleset- és tűzvédelmi oktatást kell tartani, 

amit dokumentálni kell az osztálynaplókban illetve a munkavédelmi naplóban. 

2.  Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az  

http://www.eotvos19.hu/
mailto:eotvos@iskola.kispest.hu


Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Kispesti Eötvös József Általános Iskola 

1191 Budapest, Eötvös u.13. Tel. : 357-0077, 

280-5252 honlap: www.eotvos19.hu 

                                          e-mail: eotvos@iskola.kispest.hu OM 035139 

____________________________________________________________________________ 

   

32 

 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

3. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavé- 

delmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának 

és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési 

formákat. 

4. A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje  

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az 

osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  

5. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló  

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

6. A nevelőknek tájékoztatniuk kell a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokról, a kötelező viselkedés 

szabályairól, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásról. A 

tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

 

11.1. Az iskola dolgozóinak feladatai balesetek esetén 

1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy  

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 
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 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

intézményvezetőjének, 

 tanuló esetében a szülőt is értesíteni kell 

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

venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost, vagy mentőt kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

2. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a dolgozókat és a tanulókat ért kisebb balesetek  

ellátására az elsősegélynyújtó hely a földszinti gazdasági iroda, és az 1. emeleti titkári szoba. 

Mentőládát kell elhelyezni: tanári szoba, hivatalsegédi szoba, konyha, karbantartó műhely, 

technika terem, testnevelői szoba. Minden munkahelyen, minden műszakban gondoskodni kell 

felkészített elsősegélynyújtóról. A felkészítést az iskolai védőnő tartja.  

A baleset tényét a felügyelő pedagógus aznap az iskolából való eltávozása előtt  

köteles beírni a sérülési naplóba. 

3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének 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. 

 

11.2.  A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok 

- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát 

meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén 

a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni 

kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

- Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat  

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 

12. A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem  

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
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 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a  

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 intézményvezető 

 az épületben tartózkodó intézkedésre jogosult felelős vezető 

3.  A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény 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 intézményvezetője szükségesnek tartja. 

4.   A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket legalább fél percig tartó szaggatott 

csengetéssel ill. folyamatos kolompolással értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul 

hozzá kell látni az épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 

tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési 

terv" alapján kell elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való 

kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti 

felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

5.  A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek 

a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló 

az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 
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6.    Az intézményvezetőnek, 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. 

 A személyek biztonságos elhelyezése után kerülhet sor az értékek, iratok mentésére. 

7.  A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 

napokon be kell pótolni. 

8.   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 

intézményvezetője a felelős. 

 

13. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

1.   Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. 

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott 

tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

2.   A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az  

iskola intézményvezetője megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a felelős dolgozók feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét, 

 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 

3. A jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szakmai  

    munkaközösségek kikérésével – évente a nevelőtestület a dönt az alábbiak figyelembe 

vételével:  

 1-8. osztályos korosztály visszavonásig ingyenesen kapja a tankönyveket. A tartós 

tankönyveket az év végén könyvtári állományba kell venni. 

 Az elveszett, vagy szándékosan megrongált, tankönyvet, köteles megvenni a tanuló 

szülője vagy gondviselője. 

5.  Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó 

készíti el. 
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A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek 

véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő 

tankönyveket. 

A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét, amennyiben a 

tankönyvrendelésbe olyan tankönyvek is bekerültek, amelyek nem találhatók a hivatalos 

tankönyvjegyzékben. / 23/2004.OM. / 

 

14. Az iskolai hagyományok ápolása 

14.1. Az iskola névadójának emlékére 

 Minden tanév szeptemberében megemlékezünk Eötvös József születésnapjáról. Az ünnepségen 

az osztályok képviselői vannak jelen, az első osztályosok elhelyezik emlékszalagjukat az 

emlékfalon. Az ünnepséget az iskolarádión keresztül közvetítjük 

 

14.2. Iskolaújság kiadása 

    

14.3. Tanulók számára 

- Az elsős tanulók köszöntése, megajándékozása a tanévnyitó ünnepségen. 

- Végzős diákjainknak: 

— "bolond ballagás" 

— Ballagás (a szorgalmi időszak utolsó napján 

- Iskolai rendezvények, programok 

— Mikulás az alsós osztályokban, igény szerint a felsőben 

— Téli vásár - közös karácsonyfa, karácsonyi műsorok 

— Farsang 

— táborok szervezése 

— külföldi tanulmányút 

— Eötvös kavalkád (szülőkkel) 

- Osztálykeretben: 

— Mikulás ünnepély 

— Karácsonyi ajándékozás 

— Farsang 

— Osztálykirándulás 

— szabadidős és hétvégi programok 

— mozi- és színházlátogatás 

- A felnőtt dolgozók számára 

— új munkatársak köszöntése 
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— közös kirándulás(ok) 

— nyugdíjba vonulók búcsúztatása 

— az iskola dolgozóinak 10 év alatti gyerekeinek Mikulás ünnepély 

— Karácsonyi ünnepség szervezése 

— Nőnapi megemlékezés 

—  A 20. tanévet kezdők jutalmazása oklevéllel, Eötvös –plakettel 

- Szülők számára 

— leendő első osztályosok szüleinek előzetes szülői értekezlet (május vége, június eleje) 

— a ballagásokat úgy szervezzük, hogy azokon a szülők jelen tudjanak lenni. 

— iskolai ünnepségekre, rendezvényekre szülők meghívása. 

— Hétvégi, családi sport – és ügyességi versenyek szervezése 

— Szülők – tanárok bálja 

 

15. Tanulók felvétele, mentesítése  

 

1.  A tanuló felvételéről, átvételéről jelentkezés alapján az iskola intézményvezetője dönt. 

2. Az emelt óraszámú csoportba /nyelvi / történő jelentkezés esetén az alsó tagozatos illetve a 

nyelvi munkaközösség által megfogalmazott feltételek, illetve a kialakított javaslat alapján az 

intézményvezető dönt. 

3. Az iskola rendszeres látogatása alóli, a tanulmányokkal összefüggő egyéb mentesítések 

megadása szülői kérelemre történik, a szükséges igazolások benyújtása után. 

 

16. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 

30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 
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 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben. 

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

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell 

jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a 

sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  Az 

egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes 

szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 Az intézmény vezetője a  fegyelmi eljárás megindítását megelőzően  személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 
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 Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és 

a szülőt nem kell értesíteni 

 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 

vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az 

érintett feleket 

 Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti,   

 Az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló 

vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

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

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három 

hónapra felfüggeszti 

 Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon  

 Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása 

 Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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17. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata 

1. - Bélyegzőt használhatnak: 

intézményvezető 

intézményvezetőhelyettesek 

ügyekkel foglalkozó iskolatitkár 

iskolatitkár 

Az intézményi kiadományozás joga az intézményvezetőt illeti meg. 

 

18. Záró rendelkezések 

1.   Jelen szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestület általi elfogadással, a szülői szervezet  

és a diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az 

ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvényét veszti. 

2.    Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket  

önálló szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások 

előírásait az iskola intézményvezetője a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül 

is módosíthatja. 

1. A szervezeti és működési szabályzat, továbbá a működés egyéb dokumentumai az iskolai  

    könyvtárban, a nyitva tartási időben megtekinthetők. 
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