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A közoktatási törvény 39. § (1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdéseiben foglalt 
felhatalmazás alapján a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat (továbbiakban: Kapuvár Térségi Iskola) nevelőtestülete a következő 
szervezeti és működési szabályzatot fogadja el: 
 

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 

/a közoktatási törvény 40. § (1) bekezdéséhez és az 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § 
(1) bekezdésének r) pontjához/ 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

a./ A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény 
szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, 
tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

b./ A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az 
alábbi, többször módosított törvények és rendeletek: 

A mindenkor hatályos 
törvények 

a Magyar Köztársaság költségvetéséről 

1992. évi XXII. törvény  a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) 
1992. évi XXXIII. törvény  a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) 
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról  
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 
1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről (egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelettel) 

1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) 
1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) 
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

2001. évi XXXVII. törvény  a tankönyvpiac rendjéről (továbbiakban: Tpr.) 
2001. évi CI. törvény  a felnőttképzésről 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet 

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
(továbbiakban: Korm. r.) 

243/2003. (XII. 17.) Korm. 
rendelet 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

20/1997. (II. 13.) Korm. 
rendelet 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról 
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277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról 
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és 
kedvezményeiről 

292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet1 

az államháztartás működési rendjéről (továbbiakban: 
Ámr.) 

17/2005. (II. 8.) Korm. 
rendelet 

a diákigazolványról 

11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
(továbbiakban: R.) 

4/2010. (I.19.) OKM rendelet2 a pedagógiai szakszolgálatokról 
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 
26/2001. (VII. 27.) OM 
rendelet 

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 
rendjéről 

37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 
ágazati feladatairól 

3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és 
minőségfejlesztéséről 

17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről, 
valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 

23/2004. (VIII. 27.) OM 
rendelet 

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 
az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

16/2004. (V. 18.) OM - GyISM 
rend. 

az iskolai sporttevékenységről 

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 
2. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti 

és működési szabályzat hatálya. 

2.1 A Kapuvár Térségi Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 
Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület az intézmény vezetőjének 
előterjesztése alapján a 2009. augusztus 25-i ülésén fogadta el. 

2.2 Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 
gyakoroltak az intézményegységekben működő diákönkormányzatok és szülői 
munkaközösségek, véleményezési jogot a közalkalmazotti tanács. 

2.3 Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának 
jóváhagyásával, 2009. szeptember 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg az előző 
Szervezeti és Működési Szabályzat a hatályát veszti.  

2.4. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói 
utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve 
kötelező. 

                                                
1 Módosította: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2010. (VIII.30.) ÖKT. határozata 
2 Módosította: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2010. (VIII.30.) ÖKT. határozata 
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2.5. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságára vonatkozó intézkedések: 
A szülők és más érdeklődők a Kapuvár Térségi Iskola pedagógiai programjáról, 
szervezeti és működési szabályzatáról, a telephelyek és tagintézmények házirendjéről 
és a minőségirányítási programról az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, a 
tagintézmények vezetőitől, valamint az osztályfőnököktől, az iskola és 
intézményegységei munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon, vagy előre 
egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja, 
szervezeti és működési szabályzata, az egységek házirendjei és a minőségirányítási 
programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. 
A pedagógiai program, a minőségirányítási program, a házirend, a szervezeti és 
működési szabályzat egy-egy példánya a következő helyeken található meg: 

- az iskola fenntartójánál (nyomtatott, elektronikus) 
- az iskola igazgatójánál (nyomtatott, elektronikus) 
- az igazgatóhelyetteseknél (elektronikus) 
- a tagintézmény vezetőknél (elektronikus) 
- az iskola könyvtáraiban (elektronikus) 
- a nevelői szobákban (elektronikus) 
- az iskolatitkároknál (elektronikus) 
- az iskola irattárában (nyomtatott) 
- az iskola honlapján (elektronikus) 
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II. RÉSZ: AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT RÉSZLETEZÉSE 
 
Kapuvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történő kötelező 
felülvizsgálatot és besorolást követően, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a Kapuvár Város által 1884. szeptember 1-jén létesített 
(egykori Polgári Iskola, volt II. sz. Általános Iskola, Pátzay Pál Általános Iskola, Kapuvár Térségi 
Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, ma) Kapuvár Térségi 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg: 

Az alapító okirat száma: 49/2004(III.29)ÖKT. határozat: 
Módosítások:               225/2005(VIII.30) ÖKT.határozat 
                                    147/2007. (VI. 25.) ÖKT. határozat 
    149/2007. (VI. 25.) ÖKT. határozat 
    339/2007. (XII. 17.) ÖKT. határozat 

105/2008. (V. 26.) ÖKT. határozat 
148/2008. (VI. 25.) ÖKT. határozat 
67/2009. (III. 26.) ÖKT. határozat 
111/2009. (VI. 25.) ÖKT. határozat 

                        
Az alapító okirat kelte: 2004.február 25. 
Nyilvántartási száma:49/2004.(III.29)ÖKT.határozat 
 

1. Az intézmény neve: Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
2. Az intézmény rövid neve: Kapuvár Térségi ÁI és PSz 
3. Székhelye : 9330 Kapuvár, Kossuth u. 9-11. 
4. Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
5. Az intézmény törzsszáma:  370026 
6. Az intézmény OM azonosítója:  030492 
 
7. Alapításának ideje: 1884. szeptember 1. 
8. Az intézmény történelmi alapítója:  Kapuvár Város  
 
9.Alapítói joggal felruházott írányító szerv:   
Kapuvár Város Önkormányzat Képv.test. 9330 Kapuvár, Fő tér 1 KSH azonosító: 0828334 
Babót Község Önkormányzat Képv.test. 9351 Babót, Ady E. u. 3. KSH azonosító: 0815042 
Himod Község Önkormányzat Képv.test. 9362 Himod, Kossuth u.1. KSH azonosító: 0804020 
Hövej Község Önkormányzat Képv.test. 9361 Hövej, Fő u. 52. KSH azonosító: 0810029 
Osli Község Önkormányzat . Képv.test. 9354 Osli, Fő u. 9. KSH azonosító: 0815121 
Szárföld Község Önkormányzat Képv.test. 9353 Szárföld, Fő u. 16.  KSH azonosító: 0815714 
Veszkény Község Önkormányzat Képv.test.  9352 Veszkény, Fő u. 63. KSH azonosító: 0804589 
Vitnyéd Község Önkormányzata Képv.test. 9371 Vitnyéd, Fő. u. 7. KSH azonosító: 0825797 
 
10./ Fenntartó szerv: 
 Kapuvár Város Önkormányzata 9330 Kapuvár, Fő tér 1.. 
 Babót Község Önkormányzata 9351 Babót, Ady E. u.3. 
 Himod Község Önkormányzata 9362 Himod, Kossuth u. 1. 
 Hövej Község Önkormányzata 9361 Hövej, Fő u. 52. 
 Osli Község Önkormányzata 9354 Osli, Fő u. 9. 
 Szárföld Község Önkormányzata  9353 Szárföld, Fő u. 16.  
 Veszkény Község Önkormányzata  9352 Veszkény, Fő u. 63. 
 Vitnyéd Község Önkormányzata  9352 Vitnyéd, Fő u. 7. 
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11./A fenntartói jogokat az intézményfenntartói megállapodás alapján Kapuvár Városi 
      önkormányzat gyakorolja 
 
12. Működési köre: 

Kapuvár Város közigazgatási területe,  
Hövej, Himod, Veszkény, Szárföld, Babót, Osli és Vitnyéd község közigazgatási területe a 
közoktatási intézményi társulás keretében,  
 
Az intézmény kötelező felvételi körzete Kapuvár Város, Hövej, Himod, Veszkény, Szárföld, 
Babót, Osli és Vitnyéd Községek közigazgatási területe.  
 
A pedagógiai szakszolgálat tekintetében az intézmény működési területe kiterjed a 
szolgáltatást igénylő önkormányzatok közigazgatási területére a fenntartó és az igénylő 
önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján.  

 
13. Az intézmény telephelyei:  

 
9330 Kapuvár, Kossuth u. 9-11. 
9330 Kapuvár, Ifjúság u. 3. 
9330 Kapuvár, Rákóczi u. 28. 
9351 Babót, Fő u. 74. 
9352 Veszkény, Fő u. 53. 
9353 Szárföld, Fő u. 17. 
9354 Osli, Rákóczi u. 7. 
9362 Himod, Kossuth u. 1. 
9371 Vitnyéd, Mátyás kir. u. 4. 

 

14. Az intézmény tagintézményei:  
 

Pátzay Pál Általános Iskola 9330 Kapuvár, Kossuth u. 9-11. 
Széchenyi István Általános Iskola 9330 Kapuvár, Ifjúság u. 3. 
Általános Iskola 9351 Babót, Fő u. 74. 
Általános Iskola 9352 Veszkény, Fő u. 53. 
Általános Iskola 9353 Szárföld, Fő u. 17. 
Általános Iskola 9354 Osli, Rákóczi u. 7. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 9371 Vitnyéd, Mátyás kir. u. 4. 
Pedagógiai Szakszolgálat 9330 Kapuvár, Ifjúság u. 3. 
Konyha  9330 Kapuvár, Ifjúság u. 3. 
 
 

15. Típus szerinti besorolása: 
A) Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
B) Közszolgálati szerv fajtája: közintézmény  

 
16. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
 
17. A jogszabályban meghatározott közfeladat: általános iskolai oktatás-nevelés, pedagógiai 

szakszolgálat 
 
18. A működés alapját képező jogszabályok:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló jogszabályok. 
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19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény igazgatóját Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott 
időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján a 1993. évi LXXIX. Törvény 18. §-a, a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. §-a alapján.  
Az intézmény igazgatójának megbízása és felmentése tárgyában Hövej, Himod, Babót, 
Szárföld, Veszkény, Osli és Vitnyéd Községek Polgármesterének előzetes véleményezési joga 
van.  
A megbízás előkészítése a Kapuvár Városi Önkormányzat illetékes bizottságának a feladata. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Jegyzője látja el. 

 
20. Foglalkoztatottak alkalmazása:  

A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, illetőleg az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az 
irányadó.  

 
21. Tevékenységi köre:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 25.§, 26.§, 34.§ és 35. §-ában meghatározottak 
ellátása.  

 
22. Az intézmény tevékenysége szakfeladat rend szerint: 
 
2009. december 31-ig: 
 

A) Alaptevékenység: 
Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
Szakfeladatok: 

801214  Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

 A diákok tanórán kívüli sport- és kulturális tevékenységével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

 Nyári vándortáborozó diákok ellátása. 

 Tanórán kívüli tehetséggondozás feladatainak ellátása, választható tanórán kívüli 
foglalkozások keretében (szakkörök, klubok, tanfolyamok, versenyek, vetélkedők). 

 Részvétel a felnőttképzés feladataiban (dolgozók iskolája, nyelvi-, számítógépes és 
egyéb felnőtt tanfolyamok szervezése és tartása).   

 Tankönyvterjesztés (23/2004. (VIII.27.) OM rendelet) 

Sajátos nevelésű gyermekek integrált oktatása 

 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos 

 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedési fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető 

 Organikus okokra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellensége miatt 

 

801225 Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 
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 Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók 

 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos 

 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedési fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető 

 Organikus okokra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellensége miatt 

 Korai fejlesztés 

 Fejlesztő felkészítés  

802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 

805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

805212  Pedagógiai szakszolgálat 

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés (képzési 
kötelezettek).  

 Logopédiai ellátás 

 Gyógy-testnevelés 

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

751922 Önkormányzatok és kistérségi társulások elszámolásai 

Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

2010. január 1-től: 
 
Az intézmény  tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: 
 
A) Alaptevékenység 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
  
A 852012, 852022 sz. szakfeladat részletezése:  

- azon értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek 
iskolai  nevelése-oktatása, akiknél a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 
diagnosztizálható  

- értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nappali 
rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése 
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- autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek oktatásának, nevelésének 
ellátása szorgalmi időben, napi bejárással 

- fejlesztő iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére, 
napi bejárással 

 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856011   Pedagógia szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 
 
B) Kisegítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység 
 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
A kisegítő tevékenységből származó kiadás nagysága, a költségvetés tervezett 
összkiadásaihoz viszonyított mértéke a 5 %-ot érheti el. 
Az intézmény kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
23. Évfolyamok száma:  8 (általános iskola 1-8. évfolyam) 
 
24. A felvehető maximális tanulólétszám: 1000 fő 
 
25. A intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  

Feladatai ellátásához az intézmény rendelkezésére áll a 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 9-11. 
(helyrajzi szám: 3465, 3463), a 9330 Kapuvár, Rákóczi u. 28. (helyrajzi szám: 3719) és a 9330 
Kapuvár, Ifjúság u. 3. (helyrajzi szám:1340/5) szám alatti ingatlan a rajta található általános 
iskolai épülettel, járdákkal, kerítéssel és pályákkal, valamint 9351 Babót, Fő u. 74., 9353 
Szárföld, Fő u. 17., 9352 Veszkény, Fő u. 53., 9362 Himod, Kossuth u. 1., 9354 Osli, Rákóczi u. 
7., és 9371 Vitnyéd, Mátyás kir. u. 4. szám alatti ingatlanok. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak továbbá az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő- és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

 
26. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

Vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik, de a rendelkezésére álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

 
27. A fenntartói ellenőrzés rendje: 

Az önkormányzat által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. 
A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, 
felterjesztések, előterjesztések. 

 
28. Az intézmény külön megállapodás alapján ellátja a METRUM Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola pénzügyi-gazdálkodási feladatait is. 
 
29. Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: 
                                            

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Kapuvár, Kossuth Lajos u. 9-11. 

CIB: 10700426-46775308-54900000 
Adószám: 15370024-2-08 
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Magyar címeres körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Kapuvár, Kossuth Lajos u. 9-11. 
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III. RÉSZ: AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai 
munkaközösségek (a közoktatási törvény 54-58. §-ához és a 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-ához 

1 AZ ISKOLA SZERVEZETE 
 
1.1 Az intézmény szervezeti rendszere 
1.1.1. Az intézmény vezető testülete 

1, a, Az intézmény vezető testületét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai 
igazgatóhelyettesek, tagintézmény vezetők és gazdasági vezető alkotják.  

b, Feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben teljes felelősséggel járnak el. 

c, Az intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül:   
 az igazgató, 
 az igazgatóhelyettesek, 
  
 vezetői  megbízásnak minősül: a tagintézmény vezetők, 
  a gazdasági vezető  
megbízása. 

2, Az igazgató jogállása: 
 
 Kinevezési jogát a II. rész 19. pontban foglaltak alapján a fenntartó gyakorolja, 
döntése előtt beszerzi a magasabb jogszabályokban meghatározottak véleményét. 
Az intézmény Alapító Okirata szerint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az 
igazgató. 
 
3, Intézményvezetői jogkör: 
 

a. Az igazgató önálló jogosultsággal és felelősséggel gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

b. Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. 
Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, 
meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira.  

c. Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. 
Biztosítja a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. 
Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban a kapcsolódó 
ellenőrzés biztosítva legyen.  

d. Az intézménynek, mint szervezetnek meghatározott célt és megvalósító 
rendszernek működési egyensúlyát és hatékonyságát biztosító irányítása.  

e. Ezen belül:  
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- az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-
előkészítése,  

- a végrehajtás megvitatása,  
- a pedagógiai munka összehangolása 
- a meghatározott feladatok megvalósítására.  

f. A hosszú és középtávú pedagógiai vezetés tervezése, szervezése.  
g. Az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatásfokának mérése és 

ellenőrzése. 
h. Az iskola jövőjének építésére korszerű, világos stratégia kidolgozása és 

megvalósítása.  
g, Feladatkörébe tartozik különösen: 

- intézményi szintű dokumentumok elkészítése, elkészíttetése,  
- jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások 

eszközlése, az iskola egyéb szabályzataiban foglaltak betartása és 
betarttatása,  

- figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és 
határidőre történő adatszolgáltatások teljesítését, 

- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,  
- a vezetői testületen keresztül a nevelőtestület vezetése, 
- az alkalmazotti értekezletek előkészítése és levezetése,  
- a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése, 
- a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,  
- a nevelőtestület tagjai továbbképzésének tervezése, 
- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,  
- szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés, 
- a minisztérium, a fenntartó és a felsőbb oktatási hatóságok részére 

jelentések elkészítése, 
- javaslattevés kitüntetések adományozására,  
- másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,  
- alkalmazottak továbbtanulásának támogatása,  
- jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési 

tervezetét, és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról 
és elfogadtatásáról.  

 
h, Felelős: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
- a pedagógiai munka szakszerűségéért, 
- a nevelő és oktatómunka lehetőség szerinti egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, 
- a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, 
- a tanulók érdekeinek elsőbbségéért, 
- gyermek és ifjúságvédelemi feladatok ellátásáért, 
- gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések betarttatásáért, 
-  a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, 
- a méltányos és humánus ügykezelésért, 
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért 

 
4, Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók 
tartoznak: 
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- igazgatóhelyettesek 
- tagintézmény vezetők 
- gazdasági vezető 
- pedagógiai szakszolgálat vezetője 

5, A vezetőség testület kéthetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. 
A vezető testület megbeszéléseit az igazgató vezeti.  

6, Az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény vezetők, a gazdasági vezető, és a 
szakszolgálat vezetője munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 
közvetlen irányítása alapján végzik. 
 
7, Az intézmény alkalmazottai esetében a munkáltatói jogokat az igazgató 
gyakorolja.  
8. Az intézmény igazgatója felelős az intézmény szakszerű működéséért, a 
gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály vagy belső szabályozás nem utal más hatáskörbe. 
9, Az igazgató helyettesítési rendje:/ az R.4.§ (1) bekezdésének f) pontjához/ 

 Az igazgatót hosszantartó - előreláthatólag egy hónapot meghaladó, (pl. 
betegség) - távolléte esetén teljes jogkörrel a Széchenyi Általános Iskola 
telephely igazgatóhelyettese helyettesíti. 

 Az igazgatót alkalmi távolléte esetén az ügyeletes igazgatóhelyettes 
helyettesíti. 

 Amennyiben az igazgatóval egy időben az igazgatóhelyettes is távol van, 
helyettesítését a az iskolában tartózkodó munkaközösség-vezető látja el. 

 Gazdasági ügyekben a gazdasági vezető helyettesíti. 
10, Az igazgatóhelyettesek, tagintézmény vezetők megbízását a tantestület 
véleményének kikérésével az igazgató adja.  

i. Igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető csak az iskola határozatlan 
időre alkalmazott pedagógusa lehet.  

ii. Az igazgatóhelyettesi megbízás - ha a külön megállapodás mást nem 
ír elő - határozatlan időre szól.  

iii. Az tagintézmény-vezető megbízás határozott időre – 5 -10 évre - 
szól. (Korm. r. 17.§. (5) bekezdés) 

iv. A tagintézmény vezetők megbízásánál a kistérségi megállapodásban 
foglaltakat figyelembe kell venni és ki kell kérni az érintett település 
önkormányzatának véleményét is! 

11, Intézményvezető által az igazgatóhelyettesekre, tagintézmény-vezetőkre 
átruházott hatáskörök az intézményegységre vonatkozó hatáskörrel: 
- Az intézményegységben keletkező iratok kiadmányozása. 
- Tanügyi nyilvántartások készítése, ellenőrzése. 
- Szakmai, közösségi munka összehangolása. 
- Helyettesítések szervezése. 
- Tanulmányi versenyek, tanártovábbképzések, nevelési értekezletek szervezése. 
- Munkavédelem, egészségvédelem, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

szervezése. 
- A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelések készítése 
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- Az intézményegység minőségirányítási feladatainak szervezése 
- Szakmai teljesítések igazolása 
- Munka és tűzvédelmi feladatok tagintézményi irányítása 
- Napközis gazdasági feladatok elláttatása 
- A helyi önkormányzatok intézményegységre megállapított költségvetési 

előirányzatainak felhasználása 
- Kötelezettség vállalás az intézményegységek pályázat útján elnyert összeg 

terhére az illetékes intézményegység vezetőjére. 

12, A gazdasági vezető segíti az igazgatót a költségvetési tervezésekben, a 
naprakész adatszolgáltatásban, a gazdasági személyzet irányításában. A gazdasági 
vezető megbízását határozatlan időre az igazgató adja. 
13, A pedagógiai szakszolgálat vezetője: Kinevezését az igazgatótól kapja. 
Felelős a szakszolgálati feladatok ellátásának irányításáért. A szakszolgálat szakmai 
és gazasági ügyeiben teljes felelősséggel jár el. Felel a szakszolgálat törényes 
működéséért. 
 

1.1.2. Igazgatótanács 
 
1, Jogállása:  
Közoktatási törvény 33.§ (9) bekezdése alapján a közös igazgatású közoktatási 
intézmény intézményegységei munkájának összehangolását igazgatótanács segíti. 
Megalakulását a nevelőtestület fogadja el és hagyja jóvá. 
Az igazgatótanács működése e Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével 
válik jogszerűvé. 
 

2, Hatásköre: 
Az igazgatótanács az igazgató munkáját segítő, az intézményirányítás demokratikus 
működését biztosító testület. Elsősorban konzultatív, döntés-előkészítő, javaslattevő 
és véleményező szerepe van, az intézményt, annak alkalmazotti közösségét, jövőjét, 
szakmai munkáját meghatározó kérdésekben.  
 
Az igazgatótanács létszáma 4 fő. 
 
3, Tagjai:  

Az iskola igazgatója; 
Az igazgatóhelyettesek; 
A szakszolgálat képviselője, akit a szakszolgálat dolgozói delegálnak a 
testületbe; 
 

4, Az igazgatótanács jogköre 
 
4.1 Egyetértési jog 
Az egyetértési jog a tervezett intézkedés meghozatalának feltétele. Egyetértési joggal 
rendelkezik a testület különösen: az intézmény egészét érintő rövid, közép és hosszú 
távú stratégiai tervezés körébe tartozó szakmai, infrastrukturális, személyi és 
pénzügyi kérdésekben.  
 
4.2 Javaslattételi és véleményezési jog 
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Ide tartoznak: az intézmény működését, szakmai munkáját meghatározó 
alapdokumentumokkal kapcsolatos javaslatok és vélemények, az alkalmazottak 
jutalmazását, fegyelmi felelősségre vonását érintő, alapelv és iránymutatás-szintű 
kérdésekben tett javaslatok és vélemények, az egyéb, humán erőforrás 
gazdálkodással kapcsolatos javaslatok, azzal, hogy az intézményvezető, mint az 
intézmény működésért felelős személy törvényben és intézményi szintű 
dokumentumokban szabályozott hatáskörét és illetékességét a testület tiszteletben 
tartja. 
 
4.3 Döntési jog. 
Az igazgatótanács döntési joggal rendelkezik minden olyan kérdésben, mely 
hatáskörébe tartozik, döntés-előkészítő, véleményező, végrehajtó vagy ellenőrző 
tevékenysége során szükséges: 

 Saját ügyrendjének és működésének a jogi és SZMSZ adta kereteken belüli 
meghatározása. 

 A kiemelkedő szakmai munka, egyéb tevékenység jutalmazásának egységes 
szempontrendszerének kidolgozása. 

 Az intézményben betöltendő álláshelyek pályázati kiírásában foglalt 
általános kritériumainak meghatározása. 

 A munkatervekkel, továbbképzési, pénzügyi tervekkel, a tanév rendjével 
kapcsolatos tervező munka során egységes alapelvek megfogalmazása, 
vélemény kialakítása. 

 Az intézmény alapdokumentumainak esetleges módosítása, új 
dokumentumok készítése során végzett előkészítő munka egyes szakaszait 
lezáró döntések meghozatala, szakmapolitikai, szakmai alapelvek, szakmai 
és etikai kódexek megfogalmazása során szükséges döntéshozatal. 

 
4.4 Az igazgatótanács feladatai: 
Az intézménynek, mint szervezetnek meghatározott célt és megvalósító rendszernek 
működési egyensúlyát és hatékonyságát biztosító irányítása. Ezen belül: az 
intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a 
végrehajtás megvitatása.  Pedagógiai munka összehangolása, a pedagógiai 
programban meghatározott célok és feladatok megvalósítására. Az intézményben 
folyó pedagógiai tevékenység hatásfokának mérése és ellenőrzése.  A hosszú és 
középtávú pedagógiai vezetés tervezése, szervezése. Az iskola jövőjének építésére 
korszerű, világos stratégia kidolgozása és megvalósítása.  
 

 Tervezés. 
- A tanítás szervezésével, az intézmény működésével kapcsolatos 

dokumentumok elkészítésében való részvétel. 
- Részvétel az intézmény dolgozóinak képzési, továbbképzési terve 

elkészítésében. 
 Döntés előkészítés. 
- A hatáskörébe tartozó, az intézményvezető, alkalmazotti közösség, vagy 

nevelőtestület döntését igénylő esetekben a döntéshez szükséges 
sokoldalú tájékoztatás, szakmai háttér biztosítása. 

 Közreműködés a végrehajtásban, a végrehajtás ellenőrzése. 
- A testület által hozott határozatok végrehajtása érdekében javaslattétel a 

felelősök felkérésére, a végrehajtás ellenőrzése, az eredmények 
összegzése. 
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Az igazgatótanács ügyrendjét első ülésén maga határozza meg.  
 
5, Irányadó alapelvek: 

 
 Határozatképesség: a tagok jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit 

lehetőség szerint a tagok közötti konszenzusra törekedve hozza.  
 Határozathozatal módja: nyílt szavazással, szavazategyenlőség esetén az 

intézményvezető szavazata döntő. 
 A testület üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást vezet. 
 Az igazgatótanács havonta egyszer ülést tart. Szükség esetén rendkívüli ülés 

is összehívható. 
 Az ülésekre tanácskozási joggal bárki meghívható. 

Az intézmény vezetését, az intézmény egységek munkájának összehangolását az 
igazgatótanács segíti.  

Az igazgatótanács első ülését az igazgató hívja össze. Ezen az ülésen az 
igazgatótanács tagjai közül elnököt választ. A további üléseket az igazgatótanács 
elnöke hívja össze. 
Az üléseken tanácskozási joggal részt vehet a reprezentatív szakszervezet és a 
közalkalmazotti tanács elnöke.  
Az igazgatótanács éves munkatervet készít. 
Az igazgatótanács részt vesz - a jogszabályban meghatározottak szerint – a 
pedagógiai szakszolgálat vezetője feletti munkáltatói jogkör gyakorlásában, a 
kinevezése és a kinevezés visszavonása vonatkozásában. 
 

1.1.3. Az intézményi és intézményegységi  Vezetők Tanácsa ( a továbbiakban:VT) 

1, Az iskola VT tagjai: 
- igazgató 
- igazgatóhelyettesek 
- tagintézmény vezetők 
- pedagógiai szakszolgálat vezetője  
- gazdasági vezető 
- a szakmai munkaközösségek vezetői 
- MICS vezető 
- a közalkalmazotti tanács elnöke  
- a reprezentatív szakszervezet vezetője 
- a szülői munkaközösségek vezetői 
- a diákönkormányzat vezetői  

2, A VT az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 
joggal rendelkező testület. A VT szükség szerint, de legalább negyedévente tart 
megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető 
készülhet. A VT megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti le. Az iskola 
vezetőségének tagjai az éves munkatervben foglaltak szerint belső ellenőrzési 
feladatokat is elláthatnak. 

3, Az intézményegységi VT az igazgatóhelyettesek és tagintézmény vezetők 
munkáját segítik. Tagjaira a helyi rend szerint az egységek vezetői tesznek 
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javaslatot. Tagjaik névsorát és összejöveteleik rendjét az intézményegység éves 
munkatervében rögzítik 

1.1.4. Az intézmény dolgozói 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított 
munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. 
Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 
1.2. Az iskola szervezeti felépítésének vázlata: 
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Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 

 

szerkezeti felépítése  
(Közokt. tv. 40 § (2) bekezdése) 

 
         

Általános Iskola  Pedagógiai Szakszolgálat 
         

Pátzay Pál  
Általános 

Iskola 
Kapuvár 

Széchenyi 
István  

Általános 
Iskola 

Kapuvár 

Általános 
Iskola 
1-4 öv 

osztályos 
Tagiskola 

Babót 

Általános 
Iskola 
1-4 öv 

osztályos 
Tagiskola 

Osli 

Általános 
Iskola 
1-4 öv 

osztályos 
Tagiskola 
Szárföld 

Általános 
Iskola 
1-4 öv 

osztályos 
Tagiskola 
Veszkény 

Petőfi Sándor 
Általános 

Iskola 
1-4 öv 

osztályos 
Tagiskola 
Vitnyéd 

 

Korai fejlesztés 
Fejlesztő felkészítés 

Logopédia 
Gyógytestnevelés 

Gyógypedagógiai tanácsadás 

           
Gartai iskola 

1. és 2. 
osztály 

Kihelyezett  
1-4 öv. osztály 

Himod 
      

 
          
 Konyha        

Gazdasági csoport (Ellátja a Metrum Alapfokú Művészetoktatási Iskola gazdálkodási feladatai is!) 

 



Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 20

Vezetési szerkezete 
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2. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A 
VEZETÉSSEL 
2.1. Az iskolaközösségek 

1, Az iskolaközösséget az intézményegységben dolgozók, a szülők és a tanulók alkotják. 
2, Az intézményegységek közösségeit az ott dolgozók, az intézményegységbe járó 
tanulók és szüleik alkotják. 
3, A közösségek tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 
révén és módon érvényesíthetik. 
 

2.2. Az intézményi alkalmazottak közössége 
1, Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 
illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
2, Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt, és ezekhez kapcsolódó 
rendeletek), valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és Kollektív Szerződése 
rögzíti. 
3, A közös igazgatású intézmény legfőbb döntéshozó szerve az alkalmazotti értekezlet.  
Összehívásáról a magasabb jogszabályok alapján az igazgató dönt. 

2.3. A nevelők közösségei 

2.3.1. A nevelőtestület tagjai 

1, A nevelőtestület tagjai az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 
alkalmazottja és az iskola gazdasági vezetője. 
2, A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési 
jogkörrel rendelkezik. 
3, A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 
megfogalmazott esetekben. 
4, A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola, vagy 
intézményegységek működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
  
5, Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 
Az egész iskolára vonatkozóan: 

- Alakuló-évindító értekezlet 
Az intézményegységekben: 

- tanévnyitó értekezlet 
- félévi értekezlet 
- tanévzáró értekezlet 
- félévi és év végi osztályozó értekezlet 
- az éves munkaterv alapján: nevelési értekezlet 

6, Rendkívüli intézményi, vagy intézményegységi nevelőtestületi értekezletet kell 
összehívni, ha az ott dolgozó nevelőtestületi tagok 30%-a kéri, illetve ha az iskola 
igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja.  
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7, A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 
- Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van. 
- A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve a 

szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik - nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

8, A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - 
titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell 
vezetni. 

9, A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az 
esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a testület egy része, többnyire az 
azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.  
(Ilyen értekezlet lehet például: 
- egy osztályban tanító nevelők értekezlete 
- munkaközösségi értekezlet 
- felsős osztályokban tanító nevelők értekezlete 
- alsós osztályokban tanító nevelők értekezlete 
- sajátos nevelési igényű tanulókat tanító nevelők értekezlete 
- pedagógiai szakszolgálat értekezlete.) 
 

2.3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei 
1, Az iskolákban, intézményegységekben a sajátosságaiknak megfelelő szakmai 
munkaközösségek működhetnek.  
(Például: 

a. pedagógiai munkaközösség 
b. alsós munkaközösség  
c. reál munkaközösség  
d. humán munkaközösség 
e. napközis munkaközösség  
f. idegen nyelvi munkaközösség 
g. sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását végzők 

munkaközössége ) 
2, A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 
jogkörökkel rendelkeznek. 
3, A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: 
- A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése. 
- Az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése. 
- Egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése. 
- Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. 
- A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése. 
- A költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

véleményezése, felhasználása. 
- A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése. 
- A munkaközösség vezetőjének megválasztása. 

4, A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, 
valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított egy évre 
szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 
5, A szakmai munkaközösségek munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató 
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bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján 
végzik. 
 

2.3.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a vezetőség hozza létre, erről 
tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a 
nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 
 

2.4. A szülők közösségei 

a. Az iskolában, intézményegységekben a szülőknek a közoktatási törvényben 
meghatározott jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezet működik. 

b. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
c. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből SzM tagokat (2-2 fő) választanak. 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 
osztályban választott SzM tagok vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az 
iskola vezető testületéhez.  

d. Az iskola szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve a városi 
intézményegységek Szülői Munkaközösségei. (Ktv. 33.§. (10) bekezdés) 
A intézményegységek Szülői Munkaközösségei kialakításánál a tagiskolák a bejáró 
tanulók szerint kapcsolódnak a városi intézményegységekhez. 
A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály SzM tagjai vehetnek részt. 
Az intézményegységek Szülői Munkaközössége tagjainak javaslata alapján 
megválasztja az alábbi tisztségviselőket: 

- elnök 
- elnökhelyettes 
- pénztáros 

Az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke közvetlenül az intézményegység vezetőjével 
(igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető) vagy az igazgatóval tart kapcsolatot. 
Az Szülői Munkaközösség ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 
ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Az iskola szülői közösségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább két 
alkalommal – év elején és félévkor fórumra - össze kell hívnia, és tájékoztatást kell 
adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  

e. A szülői szervezeteket az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 
- megválasztja saját tisztségviselőit 
- kialakítja saját működési rendjét 
- képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott 

jogaik érvényesítésében 
- véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a 
szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben 

- állást foglalhat a tankönyvbeszerzés során 
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2.5. A tanulók közösségei 

A diák önkormányzati, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételek /az R. 4. § (2) bekezdésének d) pontjához/ 

a Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 
alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető- az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök 
osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 
Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

• osztálytitkár 
• tanulmányi felelős 
• fegyelmi felelős 
• tisztaság felelős 
• sportfelelős 

Az osztályközösséget az osztálytitkár képviseli a diákönkormányzatban.  
 

b. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A 
diákkörök létrehozásának szabályait a házirend tartalmazza.  
 

c. A tanulók, a tanuló közösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az 
intézményegység diákönkormányzata látja el. A diákönkormányzat jogosítványait a  
diákönkormányzatot patronáló nevelő segít érvényesíteni.  
 

d. Az diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkezik. 
A diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint alakítja. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az 
intézményegység nevelői közössége hagyja jóvá. 
A diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 
javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató bízza meg. A 
diákönkormányzat az iskola helyiségeit és berendezéseit a munkáját segítő nevelővel 
az igazgatóhelyettessel történő egyeztetés alapján szabadon használhatja.  
 

e. Az éves munkatervnek megfelelően, de évente legalább egyszer össze kell hívni az 
intézményegység diákközgyűlését, melyen az iskola igazgatójának vagy 
megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről.  
A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. 
 

2.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája,  

a vezetők közötti feladatmegosztás,  
a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 /az R. 4. § /1) bekezdésének e) pontjához/ 
2.6.1. Igazgató - közalkalmazottak 

Az intézményvezető az alkalmazotti értekezleten tájékoztatja a közalkalmazottakat a 
vezetőség munkájáról, valamint előkészíti a stratégiai döntéshozást. 
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2.6.2. A Vezetői Testület és a nevelőtestület 

1, A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgatóhelyettesek és 
tagintézmény vezetők segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott 
képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: 

• az iskolai, intézményegységi Vezetők Tanácsának ülései 
• a Vezetői Testület ülései 
• a különböző értekezletek 
• megbeszélések 

2, Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv, és a havi munkarend határozza meg. 
A vezetők az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesítik a nevelőket. 
3, A Tanács és Testület tagjai kötelesek: 

• Az üléseik után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 
döntéseiről, határozatairól. 

• Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 
közvetíteni az vezetői testület és az igazgató felé. 

4, A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik a vezetői 
testülettel, az iskola vezetőjével és az igazgatótanáccsal. 
 

2.6.3. A nevelők és a tanulók 

1, Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről az aktuális feladatokról 
a) az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény vezetők 

az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen évente 
legalább egy alkalommal 

b) az osztályfőnökök 
az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. 

2, A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 
3, A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, a házirendben 
meghatározott módon juttathatják el az iskola igazgatójához, vezetőihez vagy a 
szaktanárokhoz. 
 

2.6.4. A nevelők és a szülők  
/ az R.4. § (1) bekezdésének g) pontjához/ 

1, A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
- az igazgató 

az alkalmi Szülői Fórumokon,  
- az igazgató-helyettesek, tagintézmény vezetők 

Szülői Munkaközösségi ülésen vagy a szülői értekezleten 
- az osztályfőnökök 

az osztályszülői értekezleten tájékoztatják  
 

2, A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 
• családlátogatások 
• szülői értekezletek 
• fogadó órák 
• nyílt napok 
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• írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 

3, A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként 
tartalmazza. 
4, A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, 
nevelőtestületével. 
 

2.6.5 A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 

/az R. 4. § (1) bekezdésének d) pontjához/ 

1, A tagintézmény szerves része az iskolának. A tagintézmény vezetője, választott képviselői, 
nevelői az iskola különböző ülésein, értekezletein, megbeszélésein, rendezvényein részt 
vesznek. A kapcsolattartás 2.6.1.-2.6.4 pontokban felsorolt formái a tagiskolára is 
vonatkoznak.  

2, A különböző értesítések, felhívások eljuttatásáról a tagiskolákba az iskolatitkár 
gondoskodik. 

 

3. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 
KAPCSOLATAI 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja / az R. 4. § (1) bekezdésének i) pontjához/ 

3.1. Kapcsolat a fenntartóval 

1, Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következőkkel: 

• Kapuvár Város Önkormányzata  
• Szárföld község polgármestere és jegyzője  
• Veszkény község polgármestere és jegyzője  
• Himod község polgármestere és jegyzője  
• Hövej község polgármestere és jegyzője 
• Babót község polgármestere és jegyzője 
• Osli község polgármestere és jegyzője 
• Vitnyéd község polgármestere és jegyzője 
• Kapuvár Város Kisebbségi önkormányzata 

2, Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 
3.1.1.Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival 

Az intézményegységek támogatására az intézményegységekben létrejött alapítványokkal. 
3.1.2.A helyi társadalmi egyesületekkel 

1, Az egyesületek neve: Városszépítő Egyesület  
Gartai Népfőiskola  
KSE 

2, A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató felelős. Az egyes 
intézményekkel, szervezetekkel a folyamatos kapcsolatot tartó nevelőket az 
intézményegységek éves munkaterve rögzíti.  
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3.1.3.A helyi gyermek-illetve ifjúsági szervezetekkel 
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettesek és 
tagintézmény vezetők a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel a 
folyamatos kapcsolatot tartó nevelőket az éves munkaterv rögzíti. 

3.2.A tanulók egészségi állapotának megóvása 
A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a 
fenntartóval az egészségügyi ellátásra szerződött orvosokkal és védőnőkkel, és segítségükkel 
megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

3.3.A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése 
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse 
rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő Intézettel.  
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

3.4.Az intézmény egyéb külső kapcsolatai 
A közoktatási intézmény és intézményegységei rendszeres munkakapcsolatot tartanak:  
- megyei és országos intézményekkel 
- egyházakkal 
- a patronáló intézményekkel, vállalkozókkal és más jogi személyekkel  
- a térség közoktatási és közművelődési intézményeivel. 
- a nevelési tanácsadó szolgálattal 
- és egyéb szervezetekkel /pld.: rendőrség, bíróság, stb./ 

 

4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 
A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet /az R. 4. § (1) bekezdésének c) 

pontjához/ 

1. Az iskola egyes épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig általában reggel 6.45 
órától 16.30 óráig tart nyitva. Ettől eltérő állandó nyitási és zárási időpontok is 
lehetnek a helyi gyakorlatnak megfelelően, amit az éves munkatervben rögzíteni kell. 
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek alkalmanként 
ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 és 15.30 
óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. 
A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben heti beosztásban kell 
meghatározni. 

3. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a 
délután távozó vezető után a napközis munkaközösség vezető vagy a később 
foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő 
jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

4. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 13.35 óra között kell 
megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 ill. az 
ötödik és hatodik óra előtt 10 perc. 

5. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba 
járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. 



Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 28 

6. Az iskolában reggel nyitástól és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. 
Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók 
magatartását, az épület rendjét, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok 
betartását ellenőrizni. Az intézményegység-ügyeletesek beosztását legalább havonta 
előre meg kell tervezni. A tervezésért felelős személyt az éves munkaterv 
tartalmazza. 

7. A többcélú kistérségi társulás keretében az intézménybe járó tanulók szállítására 
iskolabusz működik. Az iskolabuszon szükség esetén az intézmény tanári 
felügyeletet biztosít. A felügyeletet ellátó nevelő feladata a tanulók fegyelmezett, 
balesetmentes utazásának biztosítása. 

8. A tanuló a tanítási idő alatt csak szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztály 
főnöke illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola 
épületét. Az engedélyező nevét a ügyeletes (portás) füzetbe is be kell jegyezni. 
Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az 
osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető adhat engedélyt. 

9. Szülők gyermekük kisérése céljából reggel 7.45 perig tartózkodhatnak az iskola 
épületében, de eközben nem akadályozhatják a pedagógusok felügyeleti munkáját! Az 
utolsó óra után az iskola előtt, rossz idő esetén a beállóban várhatják gyermeküket. 

10. A tanórán kívüli foglalkozásokat 14 órától 16.30 óráig, vagyis a délutáni nyitva 
tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgatóhelyettes, tagintézmény 
vezető beleegyezésével lehet. 

11. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 
irodában történik 7.45 óra és 15 óra között. 

12. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 
szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására kell hozni. A 
nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.  

13. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  
14. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért 
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 
- a tűz- és balesetvédelemért, valamint a munkavédelmi szabályok 

betartásáért 
- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a tanulói 

házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 
15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója, vagy helyettesei adhatnak 
felmentést. 

16. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon, a tanulókon és szüleiken kívül csak a 
hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola 
igazgatójától engedélyt kaptak. 

17. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálatnak 
- vagy a helyileg kialakult rend szerint - ellenőrizni kell. 

18. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A 
belépő neve, a belépés célja, a belépés és a távozás ideje.) 

19. A korai fejlesztést és gondozást, fejlesztő felkészítést igénybevevő tanulókat kísérő 
szülők a foglakozás időtartama alatt külön engedély nélkül tartózkodhatnak az 
épületben. 

20. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgatóhelyettes, 
tagiskolavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
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21. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és tanítási 
szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez 
az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit 
használó külső igénybevevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti 
időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

 

5. A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE: 
 

1, Az intézményben alkalmazható közalkalmazottak számát a Kapuvár Város 
Önkormányzata Képviselő Testülete által kiadott költségvetési rendelet tartalmazza. 
 
2, A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. §-a, az alkalmazási 
feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. §-a. és 17. §-a, a pedagógusok jogait és 
kötelességeit a törvény 19. §-a rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, 
munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Kollektív Szerződés tartalmazza, 
összhangban a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel. 

5.1. A nem pedagógus közalkalmazott munkarendje 

A nem pedagógus közalkalmazott munkarendjét – a Munka Törvénykönyve és a 
Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel összhangban – az intézményegység vezető 
állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A törvényes munkaidő és 
pihenőidő figyelembevételével az igazgatóhelyettes tesz javaslatot a napi munkarend 
összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 
 

5.2. A pedagógusok munkarendje: 
 
1, A pedagógusok heti munkaideje 40 óra.  
 
2, A közoktatási törvény 16. §-a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó 
pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő- és oktató 
munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 
3, A pedagógus a tanítási időkeretét a kéthavi elszámolás alapját képező nyilvántartási 
lapon köteles vezetni. Az elszámoló lapot az utolsó munkanap végén az igazgató 
helyettesnek le kell adnia. 
4, A késedelmes leadásból származó hátrányok a dolgozót terhelik! 
 
5, A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az 
ügyeletszervező és az igazgatóhelyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások 
összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait – a 
tanórákra elkészített tanórarend /foglalkozási rend/ függvényében. 
6, A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerint órája előtt, illetve a tanítás 
nélküli munkanapok programjának kezdete előtt munkahelyén köteles megjelenni úgy, 
hogy az óra, illetve a program kezdetére munkára kész állapotban legyen. 
7, A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 
nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 45 percig köteles jelenteni az 
intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője 
helyettesítéséről intézkedhessen. 
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8, Egyéb esetben a pedagógus az igazgató-helyettestől, tagintézmény vezetőtől kérhet 
engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra /foglalkozás/ elhagyására. A tanmenettől 
eltérő tartalmú foglalkozás megtartását a tanóra /foglalkozás/ elcserélését az 
igazgatóhelyettes engedélyezi. 
 
9, A pedagógus kérésére a gyermeke után járó pótszabadság kiadását az 
igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető biztosítja az iskola működő képességének 
megőrzésével. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az 
igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 
biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 
 
10, A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 
intézményvezető adja, az igazgatóhelyettes, vagy a tagiskolavezető és a munkaközösség-
vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

11, Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező 
az alkalomhoz illő öltözékben. 

12, A pedagógusok számára a kötelező órán felüli rendszeres túlmunkára megbízást az 
igazgató ad. A megbízás alapelvei: rátermettség, szaktudás, arányos terhelés elvei. 

6. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 /az R. 4.§ (2) bekezdésének b) pontjához/ 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi- az iskola által szervezett- tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozások működnek: 

napközi otthon és  
egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

szakkör 
énekkar 
sportkör 
felzárkóztató foglalkozások 
tehetségfejlesztő foglalkozások 

6.1.A  napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok: 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthon 
működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja meg, s azt az a házirend 
„napközis otthonrend” része tartalmazza. 

6.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok. 

a. A tanórán kívüli foglakozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. 
b. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti, 

ciklus óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az 
iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A jelenlét igazolása és a hiányzások 
regisztrálása a szakköri napló vezetésével történik. 

c. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket 
lehetőség szerint figyelembe kell venni. 
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d. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat 
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki 
nem az iskola pedagógusa. A foglalkozások vezetőinek megbízásánál alapelv: 
szakértelem, rátermettség. Díjazása a kötelező óra terhére, vagy túlóra fizetésével 
történik. 

e. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 
érdekében évente egy alkalommal, az éves munkarendben meghatározottak szerint, 
osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett 
helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. 

f. Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató, vagy helyettesei előzetes 
engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

g. Az intézményegységek a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében 
tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhetnek. A versenyek 
megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, 
illetve a szaktanárok a felelősek. 

h. Az iskola az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. 
i. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 
Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. 
A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A 
hitoktatásban nem részesülők felügyeletéről az intézményegység vezetők 
gondoskodnak. A felügyelet többletkiadást nem jelenthet! 

7. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ 
ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 (az R.4. §. /1. bekezdésének b) pontjához) 

7.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 
A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézményi IMIP alapján történik. 

7.1.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
i. Biztosítani az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerinti 
előírt) működését. 

ii. Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 
hatékonyságát. 

iii. A vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 
pedagógusok munkavégzéséről. 

iv. Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

7.1.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

igazgató 
igazgatóhelyettesek 
tagintézmény vezetők 
munkaközösség-vezetők 
pedagógiai szakszolgálat vezetője 
Az igazgató - az általa szükségesnek tartott esetekben - jogosult az iskola pedagógusai 
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
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7.1.3. 1, 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 tanár-diák kapcsolat,  
- a tanulói személyiség tiszteletben tartása,  
- a nevelő és oktatómunka színvonala.  

2, A tanítási órákon ezen belül különösen: 
o előzetes felkészülés, tervezés a tanítási óra felépítése és szervezése 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. (Tantárgyi 

eredménymérések) 
o a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, 

közösségformálás  
3, Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 
végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 
ellenőrzési terv határozza meg. A ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató felelős. 
4, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A § (3) bekezdésében és a 
193/2003. (XI.26) Korm. rendelet 4.§-ában foglaltak alapján a költségvetési szerveknél a 
belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működetéséről a költségvetési szerv vezetője 
köteles gondoskodni.(FEUVE) 
5, A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő belső ellenőrzési feladatok ellátását az 
intézmény és a Polgármesteri Hivatal között kötött megállapodás alapján a Polgármesteri 
Hivatal belső ellenőre végzi. 

8. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK MŰKÖDÉSI RENDJE 
Az iskolai könyvtár működési rendje /az R. 4. § (2) bekezdés j) pontjához és a 23/2004. (VIII. 27.) 

OM r. 23. § (5) bekezdéséhez 

1, Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik. 
2, Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok 
rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben 
használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
tartása. 
3, Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket 
szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 
4, Az iskolai könyvtár vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn a Rábaközi Művelődési 
Központ könyvtárával. (9330 Kapuvár Fő tér 2.) 
5, Az iskolai könyvtár működéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros a felelős. 
6, Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a Szervezeti és Működési Szabályzat 
mellékleteként található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai 
munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 
7, Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a 
tanulók és azok csoportjai. 
8, Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

- tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 
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- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása 
- könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése 
- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 
- valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése 

 
9, A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az 
iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és 
egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott 
dolgozóknak, vagy tanulóknak haladéktalanul a könyvtáros tudomására kell hoznia. 
10, Az iskolai könyvtár, tanítási napokon az éves munkatervben meghatározott időben tart 
nyitva. A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros közreműködésével 
tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt 
szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a 
könyvtárossal egyeztetniük kell. 
11, Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt 
segédkönyvek kivételével) egy hónap időtartamra lehet kölcsönözni. A kölcsönzési idő egy 
alkalommal meghosszabbítható. 
12, Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

kézikönyvek lexikonok enciklopédiák szótárak 
az iskolai élet dokumentumai (házirend, SZMSZ, jogszabály gyűjtemény, stb.) 

13, A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári 
dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a 
kölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb 
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés 
pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 

9. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI 
A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje /az R. 4. § (2) bekezdésének e) pontjához/ 

1, Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórai testnevelés 
órákon, és a szabadon választható sportfoglalkozásokon biztosítja. Az 1-4 évfolyamon az 
iskola helyi tanterve írja elő, hogy azokon a napokon, amikor nincs testnevelés óra a 
mindennapos testmozgás feltételeit az iskola úgy biztosítja, hogy a tanítás után játékos 
testedzési lehetőség feltételeit teremtette meg a tanulóknak a napközis felügyelő tanár 
vezetésével. 
2, A sportfoglalkozásokat az intézményegységekben a diáksportkör, illetve tömegsport 
keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 
3, Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az 
iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. A tömegsport foglalkozásokon 
való részvételhez az iskola biztosítja: 

őszi és tavaszi időszakban: a sportudvart, a tornatermet 
téli időszakban: a tornatermet Ezen kívül biztosítja, hogy a tornaterem a testnevelő 

tanár, vagy más pedagógus felügyelete mellett a hét egy napján (a tanórák idejének 
kivételével) 1 óra hosszat a tanulók számára nyitva legyen. 
4, Az iskolai sporttevékenységekről, sporteredményekről, a mindennapos testmozgás 
lehetőségének teljesítéséről a testnevelő tanárok a tantestületi üléseken, a 
diákönkormányzat a diák önkormányzati értékelő üléseken számolnak be. 
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10. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS 
ELLÁTÁSA 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  
/az R. 4. § (1) bekezdésének m) pontjához/ 

1, A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartói 
megállapodást kötnek az illetékes háziorvossal és védőnővel.  

2, A megállapodásnak biztosítania kell: 
az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában a tanulók 
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat 
o belgyógyászati vizsgálat szemészet  
o védőoltások  
o a tanulók fizikai állapotának mérése 
o a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi 

vizsgálata  
o a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági 

szűrővizsgálatát  
3, A feladatellátás zavartalan biztosításának érdekében az intézményegység vezetője napi 
kapcsolatot tart fenn az ellátást végző védőnővel. 

11. TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE 

Intézményi védő, óvó eljárások /az R.4.§ (1) bekezdésének n) pontjához és a 6/A. § (1) 
bekezdéséhez/ 

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

2, Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és a gyermekbaleset megelőzésével 
kapcsolatosan: 
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartani az iskola munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv 
rendelkezéseit. 
3, 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 
betartani. 
5, Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egész-
ségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt 
járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek 
feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő 
esetekben: 
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- a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek 
során ismertetni kell: 

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat  
 a házirend baleset védelmi előírásait 
 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa bekövetkezésekor szükséges teendőket,  
 a menekülési útvonalat), a menekülés rendjét 
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban tanulmányi 

kirándulások, túrák előtt 
- a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.  

6, A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 
illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 
magatartásra. 
7, 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. 
8, A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tanító 
nevelők baleset megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  
9, Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.  
10, A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 
bevont dolgozókat az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

11.1. Az iskola dolgozóinak feladata a tanulóbalesetek esetén 

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

o a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,  
o ha szükséges orvost kell hívnia,  
o a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie,  
o minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának.  
2, A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 
segítséget. 
3, 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.  
4, A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
5, A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 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 
módon – elektronikusan - jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg 
kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló 
esetén a szülőknek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 
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6, A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt 
kell bevonni. 
7, Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.  
8, Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 
iskola Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. 
 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK. 
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 /az R.4. § (1) bekezdésének o) pontjához/ 

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: 

o a természeti katasztrófa (pl.: földrengés, árvíz, belvíz, villámcsapás) 
o a tűz 
o a robbanással 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 tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely 
intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

3, Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

o igazgató 
o igazgató helyettes  
o tagintézmény vezető 
o gazdasági vezető 

4, A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

o a fenntartót 
o tűz esetén a tűzoltóságot 
o robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget  
o személyi sérülés esetén a rendőrséget 
o egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek 
tartja. 

5, A rendkívüli esemény észlelése után az intézkedésre jogosult felelős vezető 
utasítására az épületben tartózkodó személyeket (a tűzjelző kolomp hangjával, vagy a 
hangosbemondón értesíteni,) riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a 
veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 
tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található 
„Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 
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6, A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 
területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók 
részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 
7, A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

a. Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 
b. nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 
c. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 
d. 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. 

e. A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.  

 
8, Az igazgatónak illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 
épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az 
alábbi feladatokról: 
o a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 
o a közművek elzárásáról, 
o a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 
o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
o a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról.  

 
9, Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a kijelölt 
dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

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

 
10, A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének utasításai szerint kell a 
további biztonsági intézkedéseket végrehajtani. 
11, A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény 
minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 
12, A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 
szombati napokon be kell pótolni. 
13, A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”, a 
robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 
szabályozását a „Bombariadó terv” tartalmazza. 
14, A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 
történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a 
felelős. 
15, Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a 
tűzvédelmi megbízott a felelős. 
16, A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
dolgozójára és tanulójára kötelező érvényűek. 
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17, A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi 
helyiségeiben kell elhelyezni: 

o igazgatóhelyettesi iroda 
o gazdasági iroda 
o porta szoba 
o szintenként a falon 

13. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,  

13.1 Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok / az 
R. 4.§ (1) bekezdésének j/ pontjához/ 

1, Minden, a térségi iskolához tartozó intézményegység megőrzi az egyesülés előtti 
jelképeit. Az itt leírtak alkalmazása általános ajánlás a részükre! 

2, Az iskola, intézményegységek zászlója: 
Az iskola zászlója selyem, nemzetiszínű. A zászlótartó rúd csúcsára társintézmények, 
vállalatok szalagjai vannak kötve. 
A zászló őrzésének helye az igazgatói iroda. 
A zászlóvivő tanulókat (egy fiú és két leány), mindig a hetedikesek, (tagiskoláknál a 
legidősebb tanulók) közül választják ki az osztályközösségek javaslata alapján. A zászló 
átadása a (negyedikesek,) nyolcadik osztályosok búcsúztató ünnepségen történik. 
3, Az iskolai egyenruha: 
Az iskola házirendjében meghatározott ünnepélyeken tanulóinknak a következő ruhában 
kell megjelenni: 

fiúknak: fehér ing, sötét nadrág 
lányoknak: fehér blúz vagy ing, sötét alj vagy nadrág. 

4, Hagyományőrző tevékenységeiket, rendezvényeiket, ünnepélyeiket, eddig kialakult 
hagyományaikat tovább folytathatják, mert ezek döntőek az intézmény életében. 
Gazdagítják, teljesebbé teszik az iskolánkban folyó nevelést, erősítik a tanulóknak az 
iskolához, intézményegységhez való kötődését, nagy a személyiségformáló szerepük, és 
közösséggé formáló erejük. 

13.2. Az intézményegységekben megszervezendő rendezvények, programok: 

- A névadóra emlékezés rendezvénysorozatát az éves munkatervben kell részletesen 
meghatározni, 

- Mikulás  
- Iskolai karácsony  
- Iskolai farsangi bál. 
- Gyermeknap 
- Papírgyűjtés (évente kétszer) 

Ünnepek, ünnepélyek: 
- Tanévnyitó ünnepély 
- Október 6. 
- Október 23. 
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- Március 15. 
- Költészet napja 
- Föld napja 
- Végzősök búcsúztatója 
- Tanévzáró ünnepség 

Az állami ünnepekről történő megemlékezést az intézményegységek a hagyományainak 
megfelelően rendezik meg. Ezeken a tanulóink az előírt ruhában jelennek meg.  

Egyéb ünnepek megtartása a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendeletnek megfelelően 
történik. 

14. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT DOLOG VAGYONI JOGÁRA 
VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI 

/a közoktatási törvény. 12. § (4) bekezdéséhez/ 

1, Iskolánkban rajz, technika órákon, szakkörökön a tanulmányi kötelezettséggel összefüggésben 
készülhetnek tanulói produktumok, dolgok. 

2, Az intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az 
iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a 
tanuló állított elő: 

a./ tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve  
b./ tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem 

kötődő feladatok teljesítésekor. 

3, A tanulót megfelelő díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 

4, A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén 
szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog 
átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. 

15. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG 
SZABÁLYAI 

/a közoktatási törvény 122. § (12) bekezdéséhez/ 

Iskolánkban a reklámtevékenység tilos, kivéve ha a reklám gyerekeknek, tanulóknak szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve 
a kulturális tevékenységgel függ össze. 

A megjelölt témakörökben lehetséges reklámtevékenységről minden egyes esetben az 
intézményegység vezető dönt a tartalom, a forma és az esztétikum figyelembevételével. 

16. AZ ADATKEZELÉS ÉS- TOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE  

/a közoktatási törvény 2. sz. mellékletéhez/ 

1, Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendjét az e szabályzat mellékleteként kiadott 
adatkezelési szabályzat határozza meg. 
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2, Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

3, Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a szülői szervezetet és az 
iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

17. TANKÖNYVKÖLCSÖNZÉS, TANKÖNYVTÁMOGATÁS, ISKOLAI 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

/a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény  
8. § (8) bekezdéséhez, 8 /E. §-ához és 29. § (3) bekezdéséhez/ 

1, Az iskolai tankönyvrendelést és tankönyvterjesztést az iskola igazgatója által megbízott 
tankönyvfelelős végzi. 

2, Az iskola könyvtárosának legkésőbb június 10-ig hirdetményben közzé kell tennie azoknak a 
tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

3, A tankönyvfelelős gondoskodik arról, hogy az OM által minősített és felhasználható 
tankönyvek és segédletek jegyzéke időben álljon rendelkezésre az iskolában a nevelőtestület 
számára. 

4, A szakmai munkaközösségek véleményezik a pedagógus által kiválasztott tankönyvek és 
segédletek felhasználhatóságát, a pedagógiai program elvei alapján lehetőség szerint 
tankönyvcsaládban gondolkodva. 

5, A szakmai munkaközösség-vezetők, tagintézmény vezetők a tankönyvkiadók által kiadott 
tankönyvjegyzék alapján január 8-ig leadják a igazgatóhelyetteseknek a tankönyvrendelési 
igényeket, külön megjelölve a tankönyvjegyzéken nem szereplő könyveket. 

6, A tankönyvrendelésbe a tankönyvkiadók által kiadott tankönyvjegyzékben nem szereplő 
könyveket a szakmai munkaközösség, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
egyetértésével lehet felvenni. Erről január 14-ig kell döntést hozni. 

7, A tanulók január 15-ig megkapják a részükre megrendelni kívánt tankönyvek, segédkönyvek 
(a továbbiakban: tankönyvek) listáját, amelyen január 31-ig kell bejelölniük a megvásárolni, 
vagy kölcsönözni kívánt tankönyveket. 

8, Az intézményegység vezetők, az osztályfőnökök és a tankönyvfelelős segítségével november 
15-ig felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyv kölcsönzésével támogatást kapni. 

9, A felmérések eredményéről az igazgató november 30-ig tájékoztatja az iskolai szülői 
szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot. 

10, Az intézmény a normatív jogcímen kapott tankönyvtámogatást évfolyamonként, a 
tankönyvcsomag árának arányában differenciáltan osztja fel a tanulók között. Ha a nevelőtestület 
a normatív tankönyvtámogatás összegét ettől eltérő módon kívánja felhasználni, akkor az erről 
szóló nevelőtestületi döntést tárgyév december 15-ig meg kell hozni, a döntésről a szülőket 
írásban kell tájékoztatni. 

11, A tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tartós 
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására 
kell fordítani. A megvásárolt tankönyv, illetve könyv az iskola tulajdonába, az iskolai 
könyvtár állományába kerül. 
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12, A tankönyvrendelést, a megítélt tankönyvtámogatást és az iskolai könyvtári állományt is 
figyelembe véve kell meghatározni, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló 
összeget melyik tankönyv vásárlására fordítják. 

13, A tankönyvrendelést minden év február 15-ig kell elkészíteni az alábbiak szerint: 
 

- A tankönyvrendelést az egyes tantárgyakra vonatkozóan az osztályt, csoportot tanító 
szaktanár, ennek hiányában az igazgató által kijelölt szaktanár készíti el a pedagógiai 
program, az iskola helyi tantervében foglalt előírások és a tantárgy helyi tanterve 
figyelembevételével. A szaktanár felelős a szaktárgyi tankönyvrendelés tartalmáért. 

- A szaktanárok tankönyvrendeléseit a munkaközösség-vezetők szakmai szempontból 
véleményezik, szükség esetén javasolják, hogy azt a szaktanár a pedagógiai program, az 
iskola helyi tantervében foglalt előírásoknak, illetve a helyi tantervnek megfelelően 
módosítsa. 

- A munkaközösség-vezetők által szakmai szempontból jóváhagyott 
tankönyvrendeléseket a tankönyvfelelős összesíti. 

 

14, Az újonnan induló osztályok tanulói beiratkozáskor megkapják az osztály számára 
megrendelni kívánt tankönyvek listáját. A szülőnek be kell jelölnie a listán a megvásárolni kívánt 
könyveket, és nyilatkoznia kell az igényelt tankönyvtámogatás formájáról. A tankönyv-
támogatási kérelmeket ezzel együtt kell leadni az első szülői értekezleten (májusban). 

15, A tankönyvfelelős augusztus 24-ig állítja össze azon könyvek listáját, amely könyveket a 
tanuló tankönyv kölcsönzésével kap meg támogatásként. Ezt a tanulónkénti kimutatást – 
megadva ezen tankönyvek árának összegét is – a tankönyvfelelős augusztus 25-én átadja az 
osztályfőnököknek. 

16, A tankönyveket augusztus 25. és 31. között kijelölt napokon kapják meg a tanulók az 
iskolában, és akkor kell kifizetniük a tankönyvek árát is. A tankönyvek árusítását az igazgató 
által megbízott tankönyvfelelős végzi. A tankönyvtámogatásban részesülő tanulók tankönyveiket 
a könyvtárban a könyvtárostól vehetik át. 

17, A tankönyvrendelést indokolt esetben június 15-ig lehet módosítani a tankönyvfelelősnél. A 
tankönyvrendelés módosításánál a tankönyvrendelés elkészítésére vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 

18, A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a tanulói 
tankönyvtámogatás megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a 
tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje kérdésében a diákönkormányzatot s az iskolai 
szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg. 

IV. RÉSZ: GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
(Ámr. 13. § h), i) és j) pontjaiban foglalt előírások.) 

 
Gazdasági csoport 
Munkájukat a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján kötelesek végezni! 
A költségvetés tervezésével és vérehajtásával kapcsolatos eljárásban a gazdasági szervezet 
Ügyrend-je az irányadó! 

1. Feladataik különösen: 
a. Költségvetés tervezése 

 Felettes jóváhagyásával a gazdaságvezető elkészíti, összeállítja az iskola 
költségvetését, költségvetési beszámolót, szöveges elemzést. 
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 Gondoskodik a költségvetésben megtervezett feladatok végrehajtásáról, a 
költségvetési keret betartásáról. 

 Kimutatásokat vezet a költségvetési előirányzat módosításairól, ennek 
alapján az igazgatónak rendszeresen beszámol az előirányzat 
felhasználásáról, havi információ alapján 

b. Pénzellátás 
 Megtervezi a működési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzellátást 
 Felelős a pénzügyi fegyelem megtartásáért, a pénzügyi előírások betartásáért. 
 Ellenőrzi a számlák jogosságát, helyességét, intézi a jogos számlák átutalását, 

kifizetés teljesítését. 
c. Vagyonkezelés 

 Felelős a bizonylati fegyelemért, kialakítja a csoport számviteli, ügyviteli 
rendjét. 

 Betartja a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat 
 Kialakítja a vagyonnyilvántartás rendjét. 
 Nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása számítógépes analitikus program 

alapján, kisértékű tárgyi eszközök mennyisgi nyilvántartása füzetekben. 
d. Beszámolási kötelezettség 

 Elvégzi a főkönyvi adatok könyvelését, negyedévente egyezteti az analitikával. 
 Elkészíti a féléves és az éves beszámolót az előírásoknak megfelelően, 

havonta információs jelentést ad, negyedévente mérlegjelentést és PM infót 
készít. 

e. Adatszolgáltatás 
 Beszámol és adatokat szolgáltat a felettes szervek részére 
 Köteles az intézményvezetőjét hiteles, pontos adatokkal ellátni, és minden 

jelentős eseményről azonnal tájékoztatni. 
f. Számviteli rend 

 Ellenőrzi a kiadások és bevételek bizonylatolását 
 Ellenőrzi az anyagfelhasználást, anyagkiutalást 
 Ellenőrzi a házipénztár kezelésének szabályosságát 
 Ellenőrzi a térítési díjak megállapítását, beszedésének szabályosságát. 

g. Technikai ellenőrzések  
 Gondoskodik az épületek és felszerelések kezeléséről, a hibák mielőbbi 

kijavíttatásáról. 
 Gondoskodik a nyári karbantartási munkák elvégzéséről. 

h. Szervezik a közbeszerzési eljárásokat 
 

2. Bérfizetési rend 
A dolgozók bankszámláira a munkabér átutalása a MÁK számfejtése alapján történik. 
Hóközi kifizetések rendezése. 

3. Szigorú számadású nyomtatványok 
Gondoskodik a nyomtatványok nyilvántartásáról, és a szükséges mennyiségek 
beszerzéséről. 
A nyomtatványok mozgásáról vezeti a nyilvántartást. 

4. Étkeztetés 
Ellátja a tanulók és az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos teendőket. 
A nevelők által vezetett strigulás lap alapján megrendeli a napközisek étkezését.  
Ebédelősök, alkalmazottak, vendégétkezők részére a befizetéskor felfektetett nyilvántartás 
alapján történik a megrendelés. 
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Feladata a térítési díjak beszedése, nyilvántartások pontos naprakész vezetése, étkezési 
program kezelése. 

5. Házipénztár kezelése 
A házipénztárban 600.000.- azaz Hatszázezer Ft. készpénzt lehet tartani. 
A házipénztáros köteles gondoskodni arról, hogy a megfelelő mennyiségű pénzkészlet 
legyen a pénztárban, CIB Banktól történő készpénzfelvétellel.  

6. Szabályalkotás rendje 
Formái:Szervezeti és Működési Szabályzat 
  Ügyrend 
  Intézményi számlarend 
  Bizonylati szabályzat 

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
  Leltározási szabályzat 
  Belső ellenőrzési szabályzat 
  Pénzkezelési szabályzat 
  Önköltségszámítási szabályzat 

Számviteli politika 
Eszközök és források értékelési szabályzata 
Iratkezelési szabályzat 
Könyvtárszabályzat 
Kollektív szerződés 
Munkavédelmi szabályzat 
Élelmezési szabályzat 
Tűzvédelmi utasítás 
Informatikai szabályzat 
Közbeszerzési Szabályzat 

7. Kötelezettségvállalás 
A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési, vagy más teljesítési 
kötelezettséggel jár. 
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a 
jóváhagyott költségvetés fel nem használt kiadási előirányzata biztosítja e a szükséges 
fedezetet és egyéb teljesítési kötelezettség előfeltételei fennállnak-e.  
A kötelezettségvállalás 90.000,-Ft felett csak írásban történhet, és azt a kötelezettséget 
vállalónak alá kell írnia és az intézmény gazdasági vezetőjének  kell ellenjegyezni. 
 
A kötelezettségvállalás leggyakrabban előforduló formái: 
- alkalmazási okirat (kinevezés, átsorolás, megbízási szerződés) 
- megrendelés 
- szállítási szerződés 

8. Alkalmazási okirat 
Az az okirat, amelynek segítségével a munkáltató az általa foglalkoztatni kívánt dolgozót 
munkaviszonyának feltételeiről, alapbéréről és egyéb munkaviszonnyal összefüggő 
körülményekről értesíti. 
Amikor az intézmény vezetője az általa kiállított ill. aláírt alkalmazási okirattal 
valamilyen dolgozó munkába állításáról gondoskodik, kötelezettséget vállal arra, hogy a 
dolgozó részére a fennálló rendelkezések szerinti bért, illetményt kifizeti. 

9. Megrendelés 
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Valamely szolgáltatás, vagy munka elvégzésére vonatkozó írásbeli intézkedés. A 
megrendelést iktatni kell. A szállító a megrendelésben foglalt feltételek elfogadásáról 
írásban értesíti az intézményt. 
A megállapodáshoz csatolni kell az árajánlatot. 

10. Érvényesítés 
Az érvényesítés a teljesített munka, ill. a szállított áru kifizetését megelőző gazdálkodási 
tevékenység. Az érvényesítés során meg kell vizsgálni, hogy az árút, vagy a szolgáltatást 
megrendelték-e, megtörtént-e az árú, vagy szolgáltatás átvétele. 
Érvényesítési szempontok: 
- a számlázott árú, vagy munka átvételének megtörténte 
- az átvett anyagok, áruk bevételezése megtörtént-e 
- a számla számszaki helyességének ellenőrzése 
- vizsgálni kell azt is, hogy a számlázott szolgáltatással kapcsolatban történt-e előleg 

fizetés 
- vizsgálni kell, hogy rendelkezésre áll-e pénzügyi fedezet 
- meg kell győződni a kifizetés előtt a bizonylat alaki, tartalmi, számszaki 

helyességéről, a csatolandó mellékletek meglétéről. Kifogás esetén intézkedni kell. 
11. Utalványozás 

Az érvényesítés megtörténte után kerül sor az utalványozásra. Utalványozásra az 
intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbizott személy jogosult. Az utalványozásra 
jogosult személy mellett a rendelkezést minden esetben a gazdasági vezetőnek is alá kell 
írnia, mint ellenjegyzőnek. Utalványozás csak írásban történhet. 

12. Külön megállapodás alapján ellátja a METRUM Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
pénzügyi-gazdálkodási feladatait is. 

V. RÉSZ: A TAGISKOLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖN ELŐÍRÁSOK 
(Közokt. tv. 40 § (2) bekezdése) 

A tagiskolák működésére az SZMSZ fenti előírásai a mérvadók! 

Eltérést csak a Pedagógiai Program sajátos arculat kialakítását segítő előírásai, a 

Házirend függelékében a helyi sajátosságot figyelembe vevő eltérései, és más 

szabályzatunk eltérés megengedő előírása engedélyezhet! 

A tagiskola vezető munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó - a 

fentiekkel összhangban lévő - lényeges feladatai: 

 A jogszabályok, az intézmény belső szabályzatai, valamint az igazgató 

intézkedései alapján a tagiskola szakmai feladatainak irányítása, ellenőrzése, 
gazdasági-műszaki feladatainak koordinálása. Tevékenységével felelős a 

tagiskola szakszerű és törvényes működéséért;  
 közreműködik a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

kialakításában,  
 felelős a tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért.  
 Tevékenysége során együttműködik az intézmény többi tagintézményével, a 

központi intézményegységgel, ill. az Igazgató Tanáccsal. 
 
A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje: 
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Az információk értekezleteken, telefonon, levélben, e-mailben, a honlapon keresztül 

jutnak el az érintettekhez. 
Az igazgató a tagiskola vezető útján gondoskodik arról, hogy a 

pedagógusokat és tanulókat érintő intézkedések a tagintézményben kellő 
időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 

Az igazgató és a tagiskola vezetője a tervezett megbeszéléseken túl, 
előzetes egyeztetés szerint tartanak megbeszélést. 
 
3VI. RÉSZ: A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATRA VONATKOZÓ KÜLÖN 
ELŐÍRÁSOK 

(Közokt. tv. 40 § (2) bekezdése) 
 

A) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE 

 A Szakszolgálat nyitva tartása 7-17 óra közé esik. 
 A tanításmentes munkanapokon a Szakszolgálat dolgozóinak munkaideje az 

ellátandó munkaköri 
 Feladat (a szülői kapcsolattartás fenntartható), valamint a szabadság 

igénybevételének függvénye. 
 A foglalkozásokra érkező-váró gyerekek várakozási rendjéért, a várakozó 
helyiség rendjéért, a foglalkozások előtt és után egyaránt a kísérő felel. 

 A foglalkozási órák ideje a gyógypedagógus kompetenciája alapján dől el 
(15 – 50 perc terjedelemben). 

 A foglalkozások közötti szünet ideje 5-15 perc, a jóváhagyott 
órarendnek megfelelően. 

 Az órarend szerinti pontos órakezdés és befejezés kötelessége és 
felelőssége az órát tartó szakemberé. 
 

B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BELSŐ  ELLENŐ RZÉSE 

1. Szervezés 
 A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az 
intézményegység-vezető a felelős. 

 Az intézményegység vezető mellett a Szakszolgálat minden dolgozója a 
felelős a maga területén. 

 Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzők tervet készítenek a 
fejlesztési tervek alapján. A bejelentett ellenőrzések mellett 

alkalomszerűen, illetve bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 
 

2. Általános követelmények a belső ellenőrzéssel szemben 

 Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb kielégítését. 
 Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, 

leggazdaságosabb ellátását,továbbá a belső rendet. 
 Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. 

 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen 
a működés során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő 

intézkedésekre, tévedésekre. 
 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 
 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, 

a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

                                                
3 Módosította Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2010. (VIII.30.) ÖKT. határozata 
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Az ellenőrzés tapasztalatait a szakemberekkel, szakdolgozókkal egyénileg, 
általánosítható tapasztalatok esetén a szakalkalmazotti közösség tagjaival meg kell 

beszélni. 
 

3. Az ellenőrzést végzik: 
 a Szakszolgálat intézményvezetője, intézményvezető-helyettese 
 a gazdasági vezető vagy megbízottja. 

Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel egyidejűleg, 
beszámolási kötelezettségük is van az intézményvezető felé. 

 
4. Az ellenőrzés területei: 

 
Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 pedagógiai, szervezési, gazdálkodási, vagyonvédelmi feladatok 
ellenőrzése 

 időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések 
 foglalkozások írásos dokumentumok ellenőrzése. 

 
A területelosztást az intézményvezető javaslata alapján a Szakszolgálat vezetője 

állítja össze, a szakalkalmazotti vezetőség véleményezi. A foglalkozások heti 
óraszámát a gyógypedagógusok alakítják a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. 

törvény alapján.  
 
A foglalkozások rendjének összeállításánál lehetőleg tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: 
 az egyes szakemberek egyéni kívánságaira, 

 a szülők kívánságaira, 
 a hét napjai közötti arányos elosztásra, 

 a gyerekek iskolai, óvodai napirendjére. 
 
A fenti szempontok figyelembevételéhez elengedhetetlen minden egyes szakemberrel való 

előzetes egyeztetés, véleményének megismerése. 
 

C) MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGEK KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK: 
 a kezelés folyamatának megtervezése, a hatékony kezeléshez szükséges 

eszközök, munkafüzetek, feladatlapok, anyagok, előkészítése, elkészítése; 
szükség esetén kezelési óravázlat, tervezet készítése, adminisztráció 

elvégzése; 
 munkaértekezleteken, munkaközösségi foglalkozásokon, szakmai 
továbbképzéseken való közreműködő részvétel; 

 szakmai konferenciák, tapasztalatcsere-látogatások, tapasztalatcserére 
érkezők programjának előkészítésében, lebonyolításában való tevékeny 

részvétel; 
 bemutató foglalkozások, szakmai előadások megtartása; 

 főiskolai vagy más szaktanfolyami-iskolai hallgatók fogadása, 
felkészítése, gyakorlatvezetése, minősítése; 

 a fenntartó vagy az intézményvezető, intézményegység vezető által kért 
beszámolók, jelentések elkészítése; 
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 rendszeres kapcsolattartás a területileg illetékes óvodákkal, 

iskolákkal; 
 szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás (nyílt napok,  tanítási órák 

vagy fogadóórák, illetve a foglalkozásokat követő rendszeres találkozások 
keretében, továbbá esetenként családlátogatások, eseti tanácsadások 

alkalmával). 
D) ÖNKÖLTSÉGES TANFOLYAMOK SZERVEZÉSE: 

 
Az intézményvezetőséggel történt egyeztetés alapján az intézményvezető külön 

engedélyével, valamint a pénzügyi szabályozók figyelembevételével. 
 
E) MUNKATERV 

 

Pedagógiai program alapján 

 
1. Az éves munkatervet az Oktatási Minisztérium által kiadott, a tanév rendjére 

vonatkozó közlemény alapján lehet meghatározni. 
 

2. A munkatervben kell meghatározni az alábbiakat: 
 tanítási szünetek 
 szülői értekezletek, fogadóórák rendje 

 rendezvények programszervezete. 
 

F) A GYERMEKEK FELVÉTELE 
 

A felvétel előzménye: 
1. A gyermekek vizsgálata, kezelése a szülő írásos jelentkezése alapján 

történik, ill. az 
2. oktatási intézmények, Gyámhatóság, gyermekgyógyászok, iskolaorvos kérésére. 
3. A gyermekek felvétele folyamatos. 

4. A vizsgálat, a terápiás kezelés időpontjairól a szakemberek döntenek. 
 

A felvétel szempontjából előnyt élveznek:  
 a halmozottan sérültek 

 korai fejlesztést igénylők 
 súlyos beszédhibások 

 közvetlen beiskolázás előtt állók 
 krízishelyzetben lévők. 
 

A fentiek mellett, a felvétel sorrendjét az előjegyzés sorrendisége határozza meg, 
illetve a gyógypedagógus kompetenciája, megítélése. A korai fejlesztés és a fejlesztő 

felkészítés keretein belül minimális időkeretként a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleményében meghatározottak szerint kell biztosítani egyéni és 

csoportos foglalkoztatástól függően. A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve 
legfeljebb 6 gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 
 

G) A GYERMEK KEZELÉSE 
 

A fent említettek alapján. 
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H) MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 

 
A szülő szóban, írásban vagy telefonon bejelentéssel igazolhatja gyermeke hiányzását. 

 
I) DOKUMENTUMOK  

 
Az iratkezelési szabályzat értelmében a dokumentumok nyilvántartásáról a 4/2010. (I. 
19.) OKM rendelet alapján kell rendelkezni. 

VII. RÉSZ: KONYHÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
1,Vezetője az élelmezésvezető.  

2, Kinevezője az intézmény igazgatója. Közvetlen felettese az intézményegység 
igazgató helyettese. 

3, Munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 
a. Feladatkörébe tartozik az intézet élelmezésének az élelmezési norma betartása 

mellett az igénybevevők életkori sajátosságainak megfelelő étkezés 
biztosítása. 

b. Kötelessége az élelmezés mennyiségi és minőségi összetevőinek 
figyelembevételével az étrend összeállítása.  

c. Feladata az intézmény tanulóinak, dolgozóinak, valamint külső 
igénybevevők részére kulturált és higiénikus körülmények között étel 

elkészítése, az étkezés biztosítása. 

d. Feladata az étlapterv 1 hónapra előre történő elkészítése, a kalória és 
változatosság figyelembe vételével.  

 

4, Az élelmezés esztétikai és hygéniai körülményeinek a megteremtése. 
5, A konyha működésének a szakszerű irányítása, a konyhai dolgozók munkájának 

rendszeres felügyelete, feladatkörük meghatározása. 
 
6, Felelős: 

- az élelmiszerraktár kezelés biztonságáért 
- az élelmezési anyagok helyes könyveléséért 

- az élelmezéssel kapcsolatos valamennyi nyilvántartás és adminisztráció helyes 
vezetéséért 

- az élelmezési anyagok folyamatos biztosításáért 
- az elkészített élelmiszerekből az ételminták eltevésének ellenőrzéséért 
- az ételmérgezések megelőzése érdekében az anyagok tárolásáért 

- az előkészítő helyiségek és főzőkonyha tisztaságáért, fertőtlenítéséért 
 

7, Felelős mindazon munkakörök, illetve feladatok ellátásáért, amelyekkel az 
intézményegység vezetője megbízza. 

 
8, Vezetése alatt álló dolgozók: 

- a konyha szakácsai és konyhalányai 

 

9, A konyha dolgozói a főszakács vezetésével, az ő utasításai szerint végzik 

napi feladataikat. 
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10, A konyha kapacitása: 900 adag 

 
11, Ellátja a: 

 Széchenyi iskola (főző- és tálalókonyha) napközis és menzás tanulóit, dolgozóit és a 
vendégétkezőket;  

 Pátzay iskola (tálalókonyha) napközis és menzás tanulóit, dolgozóit és a 
vendégétkezőket; 

 A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium (tálalókonyha):tanulóit és dolgozóit; 
 A Gartai iskola napközis (tálalókonyha) tanulóit és dolgozóit és a vendégétkezőket; 
 A szerződés alapján ellátandókat. 

12, A külső tálalókonyhákba az ételt - szerződés alapján - külső szállító végzi. 

VIII. RÉSZ: AZ INTÉZMÉNY SZABÁLYZATAI 
Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok /az 

R. 8. § (3) bekezdéséhez/ 
 
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 
–így pedagógiai programot, a minőségirányítási programot, a belső ellenőrzés 
szabályozását, az ügyvitel és az iratkezelés rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait, 
stb. önálló szabályzatok, illetve igazgatói utasítások tartalmazzák.  
E szabályzatok az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi 
előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének 
megítélése ezt szükségessé teszik.  
 
Az iskola szabályzatai: 
 
1. Az iskola alapító okirata 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat 
3. Az iskola pedagógiai programja 
4. Az iskola helyi tanterve 
5. Iskolai minőségirányítási program (IMIP) 
6. Iskolai házirend 
7. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok 

7.1. Munkavédelmi szabályzat 
7.2. Tűzvédelmi utasítás. 
7.3. Polgári védelmi terv 
7.4. Kockázatértékelési szabályzat 

8. Gazdasági szabályzatok 
8.1. Ügyrend 
8.2. Számlarend 
8.3. Önköltség számítási szabályzat 
8.4. Pénzkezelési szabályzat 
8.5. Selejtezési szabályzat 
8.6. Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés, Érvényesítés Rendjének 

Szabályzata 
8.7. Eszközök és források értékelési szabályzata 
8.8. Megállapodás a METRUM alapfokú művészeti iskolával 
8.9. Belső ellenőrzési szabályzat 
8.10. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 
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8.11. FEUVE 
9. Vezetői munkaköri leírások 

1.1. Az igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető munkaköri leírása  
1.2. A gazdaságvezető munkaköri leírása 
1.3. A munkaközösség vezető munkaköri leírása 
1.4. Az osztályfőnök munkaköri leírása 
1.5. A DÖK vezető munkaköri leírása 

10. Ügyviteli és iratkezelés szabályzata 
11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata és gyűjtőköre 
12. Az iskola tanárainak továbbképzési tervei 
13. Egészségnevelés környezetvédelmi nevelés programja 
14. Informatikai szabályzat  
15. Napközis otthonrend 
16. Tankönyvellátás rendje 
17. Adatkezelési szabályzat 
18. Vizsgaszabályzat 

 
Egyéb Dokumentumaink: 

1. Kollektív Szerződés 
2. Közalkalmazotti Szabályzat 
3. Szülői Munkaközösség SzMSz 
4. Diákönkormányzat SzMSz 
5. Az iskola aktuális éves munkaterve 
6. Az intézményegységek éves tervei 
7. Az alapítványok alapító okiratának másolatai 
8. Együttműködési megállapodások 

IX. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

- A közoktatásról szóló törvény 40. §. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola 
életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. Ennek megfelelően 
az iskola Házirendjéhez az intézményegységek a sajátos tevékenységüket jól tükröző 
egyedi Házirend kiegészítéseket készítenek. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat valamennyi intézményegység működésének 
alapdokumentuma azzal a kiegészítéssel, hogy a működésük egyedi előírásait a 
Házirendjükben kötelesek szabályozni. 

- Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására csak akkor kerülhet sor, ha azt a 
nevelőtestület többségi szavazatával elfogadta, a szülői munkaközösség és 
diákönkormányzat vele egyetértett és a fenntartó jóváhagyta. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 
a fenntartó 
a nevelőtestület 
az iskola igazgatója 
a szülői munkaközösség vezetősége 
a diákönkormányzat vezetősége  

 
Kapuvár, 2009. augusztus 25. 
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Harmath Lajos s.k. 
igazgató 
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 X. LEGITIMÁCIÓ 

 
Kapuvár Térségi Iskola  

Közalkalmazotti Tanácsa: 

 

 

 

A közalkalmazotti tanács képviselete és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az 
SZMSZ elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk: 
 

Kapuvár, 2009. augusztus 25. 

…………………………….. 
KT elnök 
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Pátzay Pál Általános Iskola  

diákönkormányzata 
 
 
 
 
 

Alulírottak, a Pátzay Pál Általános Iskola diákönkormányzatának felnőtt és diák-vezetői 

kijelentjük, hogy a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megismertük. 

A diákönkormányzat a 2009. szeptember 7-i diák önkormányzati ülésén a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását megtárgyalta. 

Kijelentjük, hogy a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmával egyetértünk. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 7.. 

 

 ……………………… ………………………… 

 Diákönkormányzat  diákönkormányzatot 
 diákvezetője  segítő pedagógus 
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Széchenyi István Általános Iskola  
diákönkormányzata 

 
 

 

 

 

Alulírottak, a Széchenyi István Általános Iskola diákönkormányzatának felnőtt és diák-vezetői 

kijelentjük, hogy a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megismertük. 

A diákönkormányzat a 2009. szeptember 7-i diák önkormányzati ülésén a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását megtárgyalta. 

Kijelentjük, hogy a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmával egyetértünk. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 7. 

 

 ……………………… ………………………… 

 Diákönkormányzat  diákönkormányzatot 
 diákvezetője  segítő pedagógus 
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Pátzay Pál Általános Iskola  

Szülői Munkaközössége 
 

 

 

 

A Pátzay Pál Általános Iskolában működő Szülői Munkaközösség a Kapuvár Térségi Általános 

Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte. 

2009. szeptember 7-én a Szülői Munkaközösség választmánya megtárgyalta a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását. A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 

61. §. (3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Kapuvár 

Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmával egyetértünk. 

Azt elfogadásra javasoljuk. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 7. 

 

………………………… 
A Szülői Munkaközösség Elnöke
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Széchenyi István Általános Iskola  
Szülői Munkaközössége 

 
 

 

A Széchenyi István Általános Iskolában működő Szülői Munkaközösség a Kapuvár Térségi 

Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte. 

2009. szeptember 7-én a Szülői Munkaközösség választmánya megtárgyalta a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását. A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 

61. §. (3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Kapuvár 

Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmával egyetértünk. 

Azt elfogadásra javasoljuk. 

 

Kapuvár, 2009. szeptember 7. 

………………………… 
A Szülői Munkaközösség Elnöke 
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Záradék: 

 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Általános Iskola és 

Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát a 215/2009. (IX.24.) ÖKT 

határozatával jóváhagyta és 208/2010. (VIII.30.) ÖKT. határozatával módosította. 

  

Kapuvár, 2010. augusztus hó 31. nap 

 

        

 …………………………………………….         ………………………………………………… 

                 Hámori György                                                                 Borsodi Tamás                                                    

                  polgármester                                                                   címzetes főjegyző                                                                    

P.H. 

 
 
Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. szeptember 1. 


