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BEVEZETŐ
A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: intézmény) új Szervezeti és
működési szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotott. Az új szabályozás nem jár fenntartói többletköltséggel.
A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja
A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott
cél-és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony
megvalósulását szabályozza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai:
Törvény:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról
Kormányrendelet:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet pedagógusok előmeneteli rendszeréről
Miniszteri rendelet:
17/2014.(.(III.12) Emmi rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.
Az SZMSZ visszavonásig érvényes.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.
Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak:
1. szülői szervezet
2. diákönkormányzat
3. Intézményi Tanács
Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.
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AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A köznevelési intézmény neve, címe,
Az intézmény hivatalos neve:
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
Feladatellátási hely/székhely:
8646 Balatonfenyves
Kölcsey u. 38-39.
OM azonosító: 034006
Szervezeti egységkód: SB 2001
Jogállása: Siófoki Tankerületi Központ jogi személyiségű szervezeti egysége
Az intézmény szakmai alapdokumentumának száma: KLIK/074/216-2/2017
Fenntartója, működtetője: Siófoki Tankerületi Központ
Székhelye:8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Elérhetőségei:
Telefon: 85/560253 Fax: 85/560000
E-mail: fenyvesiskola@gmail.com
Weblap: fenyvesisulifules.hu
Az ellátandó alaptevékenységek megnevezése:
Köznevelési alapfeladatok:
- általános iskolai nevelés – oktatás
 nappali rendszerű iskolai oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)
- egyéb köznevelési foglalkozás
 napközi otthonos ellátás, tanulószoba
- Iskolai évfolyamok száma: 8
- Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 244 fő
- Iskolai könyvtár ellátásának módja: együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az intézményi bélyegzők felirata
Hosszú bélyegző:
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
OM 034006
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 38-39.
Körbélyegző:
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 38-39.
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolatitkár ill. az intézményvezető megbízása alapján.
Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai:
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:







az alapító okirat,
a szervezeti és működési szabályzat,
helyi tanterv
a pedagógiai program,
a házirend
az éves munkaterv.
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

A benntartózkodás rendje
Tanulók
Az intézmény épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6 órától 20 óráig tart nyitva. A tanulók
felügyeletét az intézmény 7:00- tól - 16 óra 30 percig biztosítja a tanév során tanítási időben.
A tanuló szülője, vagy törvényes képviselője köteles elvinni a tanulót az intézményből 16 óra
30 percig.
A tanulók intézményben tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.
Az intézményt szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény vezetője
által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre esetenként az intézmény vezetője adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján.
A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok időpontját - az adott tanév rendjéről kiadott
miniszteri rendelet alapján - az éves munkatervben határozza meg az intézmény nevelőtestülete.
Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése
előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet
a Tankerületi Központ előírásai alapján kell megszervezni.
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Alkalmazottak
Az alkalmazottak benntartózkodását a munkaköri leírásukban foglaltak határozzák meg.
Vezetők
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 óra 20 perctől 16 óra 30 percig az intézmény vezetőjének,
helyettesének, vagy megbízottjuknak az intézményben kell tartózkodnia.
A tanítási szünetek alatt a Tankerületi Központ előírásai alapján, az intézményvezető által meghatározott és kihirdetett módon tartózkodnak a vezetők az épületben.
Munkarend
Tanulók
Az intézményben reggel 7 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az
ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az
épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyével hagyhatja el az intézményt. Rendkívüli
esetben szülői kérés hiányában is adhat engedélyt az intézményvezető, vagy annak távollétében
az intézményvezető-helyettes az intézmény elhagyására.
Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, 8 és 16 óra között.
Reggeli ügyelet: 7 órától 7óra 45 percig tart.
Délutáni ügyelet: 16 órától 16 óra 30 percig tart.
Alkalmazottak
Pedagógusok
A pedagógusok jogait és kötelességeit az Nkt. rögzíti. A pedagógusok munkarendjét a munkaköri leírásuk, a tantárgyfelosztásban, illetve az órarendben meghatározott feladataik határozzák
meg. A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes
állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében.
A pedagógus az aznapi feladatokra felkészülten köteles az iskolában megjelenni, az első foglalkozás előtt 15 perccel, az ügyelet ellátása esetén az ügyelet kezdete előtt 5 perccel. Rendszeres késés fegyelmi intézkedést von maga után.
Technikai dolgozók
A technikai dolgozók (irodai dolgozók, takarítók, portás, stb.) munkarendjét a munkaköri leírások szabályozzák.
A pedagógusok, technikai dolgozók konkrét napi munkabeosztásának összeállításnál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni.
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A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, valamint a tantárgyfelosztással összhangban levő
heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt termekben. A tanítási órán
kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után - rendkívüli esetben intézményvezető engedéllyel azok előtt - szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első
tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt
vannak, azokat legkésőbb általában 14:20 óráig be kell fejezni. Az egész napos oktatás esetében
az oktatást 16.00 óráig szervezzük. Rendkívüli esetben az intézményvezető rövidített órák tartását rendelheti el. A tanítási órák látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási
órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető adhat.
Az intézmények csengetési rendjét a Házirend tartalmazza. Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség szerint az udvaron, folyosón illetve az aulában töltik felnőtt ügyelet mellett, vigyázva
saját maguk és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok és diákok felügyelik.
A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt –
a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az
iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken (színház, mozi látogatás, kirándulások, osztályprogramok, stb.) tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az
iskolába, és azon iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. A nemdohányzók
védelméről szóló Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§
szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője.
Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
A tanuló felügyeletét ellátó pedagógusnak a tanulót, gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:




a sérült tanulót, gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell
hívnia, a szülőt értesítenie kell,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
minden tanulói- és gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az
intézmény vezetőjének.

E feladatok ellátásában a tanuló-, gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is
részt kell vennie.
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.

9

BALATONFENYVESI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan
lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit
kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre
kell hajtani.
Az intézményben bekövetkezett tanulóbaleseteket nyilván kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a Tankerületi Központnak. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni
a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az intézményben meg kell őrizni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére
nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt az intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az
intézmény fenntartójának, a Tankerületi Központnak. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Súlyos az a tanulóbaleset, amely






a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
a tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
a tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb
részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy
agyi károsodását okozza.

Az intézmény lehetővé teszi, hogy a szülői szervezet képviselője részt vegyen a tanulóbaleset kivizsgálásában.
Minden balesetet követően megtesszük a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.
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A tanév rendje
A tanév rendjét a mindenkori, az adott tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet szabályozza.
Az éves munkaterv ennek alapján készül el.
Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete
A intézményben a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák 45
percesek. A tanítási órák és az egyéb foglalkozások közti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendjét a házirend határozza meg.
A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra.
Az egyéb foglalkozásokat 7 óra 45 perctől 16 óra 30 percig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében.
Az iskolában a tanulók számára a tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások
működhetnek, amely foglalkozásokat az intézmény pedagógiai programja szabályoz.
Délutáni tanulás: napközi, tanulószoba
A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a házirend előírásai alapján, szükség esetén az osztályfőnök, illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes
vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével.
Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök
A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A foglalkozásokra való jelentkezés
 a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes,
 a tanév elején történik,
 egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
Az intézmény tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A
legtehetségesebb tanulókat az intézményen kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek.
Kirándulások
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények, illetve pedagógiai program teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. A kirándulás tervezett helyét,
idejét az osztályfőnökök az osztályfőnöki munkatervükben rögzítik.
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A tanulmányi kirándulás tervét a munkatervben meghatározott időpontig, illetve a kirándulás
megkezdése előtt minimum 1 héttel az osztályfőnök, az intézmény vezetőjének leadja.
Egyéb rendezvények
Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet
szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény
szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje
Az intézmény helyiségeinek használata
Az intézmény helyiségeinek használói felelősek:
 az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az intézményi SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az intézményt, annak helyiségeit a házirendben meghatározott módon használhatják.
Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető engedélyével lehet, átvételi elismervény ellenében.
Az intézmény helyiségeit csak előzetes intézményvezetői engedéllyel lehet használni, az intézményvezető által meghatározott rend szerint.
Térítésmentesen használhatja:
 az iskolaorvos, a védőnő.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem
folytatható.
Bérbeadás
Az intézmény helyiségeit külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha
ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja.
Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek bérbeadása az intézményvezető egyetértésével
a Tankerületi Központ joga és felelőssége, tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelés törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G.-99/H.§§-a alapján kizárólagos vagyonkezelésébe tartozik, azt köteles hasznosítani és jogosult hasznait szedni az intézmény tulajdonosával kötött
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint.
Az intézmény helyiségeit használó külső igénybevevők csak a megállapodás szerinti időben és
helyiségekben tartózkodhatnak az épületben.
A bérbeadás során belépő személyek felügyeletéről a bérlő gondoskodik, értük ő felel.
Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek állagmegóvásáért a bérbeadás esetén a bérlő
anyagi felelősséggel tartozik.
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Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben csak az intézmény értékrendjének megfelelő a tanulóknak szóló, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, közéleti-, illetve kulturális tevékenységgel összefüggő
reklámtevékenység folytatható.
Belépés és benntartózkodás rendje
A tanév elején az intézményvezető az éves munkatervben megállapítja a szülői értekezletek,
fogadóórák és egyéb olyan alkalmak időpontját, melyen a szülők, hozzátartozók az intézményben tartózkodhatnak.
Az intézmény épületében az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak az igazgató engedélyével.
Az iskolatitkár az iskolát 8 óra és 16 óra között zárva tartja. Az intézménybe érkező és tanulóivagy jogviszonnyal nem rendelkező személyeket köteles az iskolatitkár megkérdezni, milyen
céllal, kihez jöttek. A bejárat zárva tartása mellett bekísérni a keresett személyhez. Tanulóivagy jogviszonnyal nem rendelkező személy felügyelet nélkül nem tartózkodhat az épületben,
kivéve a fenntartó képviselőjét, valamint engedéllyel a tanulók szüleit, törvényes képviselőjét.
A szülők gyermeküket az intézmény bejáratánál, kedvezőtlen időjárás esetén az aulában várhatják meg. A tanterembe nem mehetnek be, csak külön engedéllyel. A fogadóórák és szülői
értekezletek alatt az iskola nyitva áll a szülők részére. Első osztályosaink szülei az első két
hétben kísérhetik el gyermekeiket a tanteremhez.
Ha a szülők gyermeküket szeretnék a tanóráról vagy foglalkozásról elvinni, ezt az osztályfőnök,
napközis nevelő vagy intézményvezető, ill. intézményvezető-helyettes engedélyével tehetik,
akinek ezt előtte írásban jelezni kell.
Az intézménybe jelentkező tanulók felvétele
Az első osztályosok beiskolázása
Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a körzethatárra tekintettel, valamint a
Tankerületi Központtal együttműködve az Nkt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartva végzi. A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt;
 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 a szülő személyi igazolványát;
 lakcímkártyát.
Továbbtanulás
Az intézmény 8 évfolyammal működik, tanulmányaikat befejezők középfokú iskolában tanulhatnak tovább. A szülőket minden tanítási évben szülői értekezleten tájékoztatjuk az adott év
beiskolázási rendjéről.
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A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének célja, feladatai
A pedagógus munkájának értékelése lehetőséget ad arra, hogy fejlődését folyamatosan nyomon lehessen követni.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért az
intézményvezető felel. Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszereit, ütemezését az éves
munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt.
Az ellenőrzés feladata:
 biztosítani az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű működését,
 segíteni az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 megfelelő információt adni az intézményvezetőség számára a pedagógusok munkavégzéséről,
 kellő mennyiségű adatot és tényt nyújtani a külső és belső értékelések elvégzéséhez.
Belső ellenőrzésre jogosultak
 intézményvezető
 intézményvezető-helyettes
 munkaközösség-vezetők
 az intézményvezető által megbízott pedagógus
 Tankerületi Központ illetékese
Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettes és az iskolatitkár munkáját, ennek egyik eszköze
a beszámoltatás.
Az intézményvezető-helyettes, a munkaközösség-vezetők a megbízásukból adódó területen
végzik az ellenőrzést.
A belső ellenőrzés kiemelt területei
Minden alkalmazottra vonatkozóan:
 munkafegyelem, elkötelezettség, példamutatás
 szakmai tudás alkalmazása, az elvégzett munka minősége
 segítőkészség, pontosság, megbízhatóság, felelősségvállalás
 együttműködés
 kommunikáció, kapcsolatok kezelése: kapcsolat a munkatársakkal, felettesekkel, a gyerekekkel, tanulókkal, szülőkkel
 komplexitás
Pedagógusokra vonatkozóan:
 A nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon.
 A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon:
 a tanulók, gyermekek személyiségének fejlesztése;
 a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység,
 felzárkóztató tevékenység;
 tervezőmunka;
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 felépítettség, szervezés;
 alkalmazott módszerek,
 motiválás,
 értékelés,
 tanulói munka, munkafegyelem;
 eredményesség a pedagógiai program, helyi tanterv tükrében.
Osztályfőnöki tevékenység, közösségépítés.
A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció.
A tanterem, folyosó rendezettsége, dekorációja.
A tanár-diák kapcsolat.

Egyéb:
 Intézményi adminisztráció.
A belső ellenőrzés hatálya, módszerei, tapasztalatai
Az általános ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzésben részt vevők jogait és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok alapján a pedagógiai programban, illetve az éves munkatervben leírtak
alapján kell elvégezni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését az intézményi munkaterv határozza meg, melynek elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
Tanulók ellenőrzése
A tanulói teljesítmény ellenőrzésének formái: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. Az ellenőrzés és
értékelés módját, valamint a magatartás és a szorgalom minősítésének elveit a pedagógiai program tartalmazza.
Pedagógusok ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés módszerei:
 a tanórák/foglalkozások látogatása,
 dokumentumok vizsgálata,
 tanulók munkáinak vizsgálata,
 önértékelés,
 interjú,
 beszámoltatás szóban és írásban.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg
kell beszélni.
Munkatársak ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés módszerei:
 adminisztráció áttekintése, szúrópróbaszerű, illetve tételes ellenőrzése,
 dokumentumok vizsgálata,
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel meg kell beszélni.
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AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, FELADATMEGOSZTÁS
Az intézményvezető jogköre és feladatai
Az intézményvezető munkáját a vonatkozó jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola
belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki.
Az intézményvezető felett (valamint az intézmény alkalmazottjai felett is) a munkáltatói
jogokat a Tankerületi Központ igazgatója gyakorolja.
Az intézmény vezetője







felel az intézmény szakszerű működéséért, a Tankerületi Központ által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
Tankerületi Központ szervezeti és működés szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
a Tankerületi Központ egyetértése után, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
képviseli az intézményt.

Az intézmény vezetője felel továbbá:
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
Az intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést
indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, az egyes alkalmazottak munkája
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
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Az intézmény vezetősége
Az intézményvezető közvetlen munkatársát az alábbi vezető beosztású dolgozó alkotja:
 intézményvezető-helyettes
Az intézményvezető közvetlen munkatársa munkáját a munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzi.
Az intézményvezetőt távollétében a munkáltatói és a kötelezettségvállalási jogkör kivételével, teljes jogkörrel az intézményvezető-helyettes helyettesíti.
Az intézményvezetőség rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról.
A kibővített iskolavezetés tagjai:
 intézményvezető
 intézményvezető-helyettes
 munkaközösség-vezetők
 DÖK segítő tanár
 Közalkalmazotti Tanács elnöke
Az intézmény vezetősége az intézmény egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.
Az intézmény vezetősége a tanév előkészítésekor és alkalomszerűen a feladatoktól függően
tartja megbeszéléseit. A vezetőségi megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő.
A vezetők közti feladatmegosztás, a kapcsolattartás rendje, formái
Az igazgatóhelyettes feladatai
Az igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint, a törvényi előírásoknak megfelelően köteles az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt
végezni. Segíti az intézményvezetőt a tervezés, szervezés, ellenőrzés, elemzés, értékelés
munkájában. Beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény vezetőjének.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén az iskola ügyeiben a munkáltatói és a kötelezettségvállalási jogkör kivételével teljes jogkörrel helyettesíti.
A vezetők közti kapcsolattartás rendje
A szűkebb iskolavezetés szükség szerint, a kibővített iskolavezetés a munkaértekezleteket
megelőzően, illetve az intézményvezető döntése alapján megbeszélést tart, az éves munkatervben meghatározott módokon.
Az iskolavezetés tagjai feladatukat a munkaköri leírásukban foglaltak, illetve az intézményvezető utasításai alapján végzik. Beszámolási kötelezettséggel tartoznak az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető-helyetteseknek.
Helyettesítési rend az intézményvezető, vagy helyettese akadályoztatása esetére
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délután távozó vezető után
a megbízott alkalmazott felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és
köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese közül egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére az alkalmazotti közösség egyik
tagja kap megbízást. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.

17

BALATONFENYVESI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A képviselet rendje
Az intézményt az intézményvezető, vagy annak megbízottja képviseli a különböző programokon, rendezvényeken.
A képviselő az intézmény értékrendjének megfelelő módon, felelősen jár el az intézmény
képviseletében.
A kiadmányozás rendje
Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza:
 az intézmény működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, a hatáskörébe
tartozó szabályzatokat és utasításokat,
 a Tankerületi Központtal folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat,
jelentéseket.
Saját nevében kiadmányozza:
 A nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállított tájékoztató anyagokat, az általa készített jelentéseket, valamint a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét,
 a gyermekekkel, alkalmazottakkal kapcsolatban hozott döntéseket,
 saját nevére érkezett kiadványok esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve azokat, amelyek tartalmuk alapján határozati formába kell önteni,
 egyéb szemé1yi jellegű ügyekben hozott intézkedéseket.
AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI
Az intézmény nevelőtestülete döntési, véleményezési jogköre
A nevelőtestület tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.
A pedagógus felvételének elsődleges feltétele a képzettség, és a rátermettség. A dolgozó
felvételéről az intézményvezető ajánlásával a Tankerületi Központ igazgatója dönt.
Döntési, véleményező jogkör, átruházás
A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, véleményező vagy javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület dönt:
 a pedagógiai program elfogadásáról,
 az SZMSZ elfogadásáról,
 a házirend elfogadásáról,
 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról,
 a továbbképzési program elfogadásáról,
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a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
a tanulók fegyelmi ügyeiben,
jogszabályban meghatározott más ügyekben.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
A nevelőtestület nem ruházza át a jogkörébe tartozó feladatokat
A nevelőtestület értekezletei
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja a munkatervben meghatározott időpontokban és témában:
 tanévnyitó értekezlet
 tanévzáró értekezlet
 félévi értekezlet
 félévi és év végi osztályozó értekezlet
 munkaértekezlet
 munkaközösségi értekezlet
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 2/3 része kéri,
illetve ha az intézmény vezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A nevelőtestületi
értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Nevelőtestületi értekezlet itt nem szabályozott kérdéseiben az Nkt. és az EMMI rendelet ide
vonatkozó részei az irányadóak.
Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása
Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a nevelői értekezleteken, a munkaközösség-vezetőkön keresztül, a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint szóbeli, írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti, tájékoztatja a nevelőket.
A nevelők szakmai munkaközösségei, kapcsolattartás
Az intézményi munka hasonló feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból szakmai
munkaközösségek alakulhatnak az intézményvezetőség döntése alapján, a Tankerületi Központtal egyetértésével.
A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is
részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.
A szakmai munkaközösség feladatai a szakterületükön belül:
 részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében,
 szakmai, módszertani kérdésekben segíti az vezetőség munkáját,
 részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés),
 részt vesz az egységes követelményrendszer kialakításában, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérésében, értékelésében,
 segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját,
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gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről,
 segítséget nyújt a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések előkészítéséhez.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, a munkaköri leírásában foglaltak alapján. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének kikérésével az
intézményvezető bízza meg.
A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított munkaterv szerint tevékenykedik.
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 osztályfőnöki munkaközösség,
 alsó tagozatos munkaközösség .
A szakmai munkaközösség dönt
 működési rendjéről és munkaprogramjáról,
 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi az intézményben folyó
pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményt nyilvánít – szakterületét érintően –
 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
 az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
 a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához.
A munkaközösségek szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel, egymással, az intézmény dolgozóival a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére.
Rendszeres munkakapcsolatban állnak egymással a munkaközösségek.
A munkaköri leírásban részletezett beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény vezetőjének.
A közalkalmazotti tanács
A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési-, véleményezési-, és tájékozódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A munkáltatóval
való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata. Az érdekképviseleti szervek munkahelyi
vezetőivel – a jogszabályokban előírt módon – az intézményvezető tartja a kapcsolatot.
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok, kapcsolattartás
Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről tájékozatnia kell a nevelőtestületet.
Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg.
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A munkacsoportok szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel, az intézmény dolgozóival, szükség szerint a munkaközösségekkel a számukra kijelölt feladatok elvégzése érdekében.
Beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény vezetőjének, az előre meghatározott módon.
Az alkalmazotti közösség, kapcsolattartás
Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókból tevődik össze.
Az intézmény dolgozói felett az intézmény vezetője útján a munkáltatói jogokat a Tankerületi Központ igazgatója gyakorolja.
Az intézményi alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.
Az intézményi alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó rendeletek rögzítik.
Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban meghatározott közvetlen feletteseikkel, az igazgatóhelyettes, illetve az intézmény vezetőjével napi kapcsolatban vannak.
A tanulók közösségei
A tanulók közösségét az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók összessége alkotja.
Osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint vezető pedagógus, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.
Kapcsolattartás a nevelők és tanulók között
A pedagógusok az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról:
 a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, vagy faliújságon,
 az osztályfőnöki órákon,
 alsó, felső tagozaton üzenő füzetben/ellenőrzőben,
 alsó, felső tagozaton e-naplón keresztül tájékoztatják a tanulókat.
A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái:



az osztályközösségek a problémák megoldására a diákközösség tagjai révén képviselik a tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél,
a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik nevelőiket, illetve az
intézményvezetőt.
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Szülői közösségek, kapcsolattartás
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre.
A szülői szervezet, közösség dönt
 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
 tisztségviselőinek megválasztásáról.
Az intézményi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől.
A szülői szervezet véleményezési joggal részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével,
kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.
A szülői szervezet véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szülői szervezet véleményét a pedagógiai program, az
SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása előtt.
A szülői szervezet az intézményvezető előzetes engedélyével térítésmentesen használhatja
az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
Szülői munkaközösség
Az intézményben a szülőknek az Nkt.-ben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösségek működnek.
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók, gyermekek szülei alkotják.
Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből delegálnak tagot az iskolai Szülő
szervezetbe.
Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat delegáltjuk, vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez.
A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joggal való felruházása
Az intézmény vezetése a jogszabályokban meghatározott jogkörökön kívül nem ruházza fel
a szülői szervezetet más joggal.
Kapcsolattartás a nevelők és a szülők között
Az intézmény egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális feladatokról




az intézményvezető:
 a szülői értekezleteken
 a folyósón elhelyezett hirdető táblán
 a honlapon
 a fogadóórákon
 szóbeli, vagy írásbeli módon /E-mail/
az osztályfőnökök:
 a szülői értekezleten
 a fogadóórákon
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 szóbeli, vagy írásbeli módon /E-mail/


a szülői szervezet:
 megbízottjain keresztül tájékoztatja a szülőket.

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásra szolgálnak
 a szülői értekezletek
 a fogadó órák
 a nyílt napok
 az írásbeli tájékoztatók
 E-napló
 a félévi értesítő
 az év végi bizonyítvány
A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az éves munkaterv tartalmazza. A szülők, illetve
a nevelők előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is konzultálhatnak.
Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja
Az intézmény különböző szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot.
Az intézményvezető és helyettes szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.
A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási
Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.
Külső kapcsolataink:
Az intézményi
típusa
1. Fenntartó:

kapcsolat Az érintett szervezet neve és címe

3. Más oktatási intézmény:

Siófoki Tankerületi Központ
8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.
3.1. Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola
8640 Fonyód
Bartók B. u. 22.
3.2.I. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola
8644 Fonyód-Alsóbélatelep
Báthory u. 14.
3. 3. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye
8693 Lengyeltóti
Tűzoltó u.6.
3.4.Kisfenyő Óvoda
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8646 Balatonfenyves
Fenyvesi u. 35-37.
3.5. Mátyás Király Gimnázium
8640 Fonyód Hunyadi J. u. 3
3.6. Festetics Kristóf Általános Iskola
8648 Balatonkeresztúr, Ady E. utca 1.
Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.
Ady E. u. 1.
3.7.Kapovári POK
Kaposvár, Szántó u. 19.
4.Önkormányzat
4.1.Balatonfenyves Község önkormányzata
8646 Balatonfenyves
Kölcsey u. 38-39.
5. Gyermekjóléti szolgálat
5.1.Fonyódi Járási Szociális, Családi és Gyermekjóléti Központ
8640 Fonyód Fő. u. 43.
8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 30.
6.Egészségügyi szolgálat
6.1.Orvosi Rendelő
8646 Balatonfenyves
Bocskai u. 1.
6.2.Egészségügyi KHT - Fonyód Orvosi Rendelő
8640 Fonyód
Szent I. u. 23.
7. Egyházak
7.1.Magyar Katolikus Egyház
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 79.
7.2. Magyarországi Református Gyülekezet
8646 Fonyód
József u.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az igazgatóhelyettes a felelős.
AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű
ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.
A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az
igazgató dönt.
Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak.
Az osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés kötelezettségére.
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Iskolai szintű ünnepélyek:
 Tanévnyitó
 Tanévzáró, ballagás
 Október 23.
 Március 15.
Osztálykeretben megtartott ünnepélyek:
 október 6.




február 25.
április 16.
június 4.

Az iskola minden tanévben ünnepélyes keretek között ápolja hagyományait:
A rendezvény neve

A rendezvény
A rendezvénnyel (hozzávetőleges)
érintettek köre
időpontja

diákok, intézmény
Földváry Miksa halálának évfordulójára
dolgozói
megemlékezés
diákok, pedagóguDoni megemlékezés
sok
diákok, pedagóguMagyar Kultúra Napja
sok
diákok, pedagóguFarsangi karnevál
sok, szülők
diákok, pedagóguSzínházlátogatás szervezése
sok
Költészet napja
diákok, pedagógusok
diákok, pedagóguFekete István Nap
sok, szülők
diákok, pedagóguGyereknap
sok, szülők
diákok, pedagóguAnyák napja
sok, szülők
diákok, pedagóguPapírgyűjtés
sok, szülők
diákok, pedagóguNyári tábor szervezése
sok, szülők
diákok, pedagóguMikulás
sok, szülők
pedagógusok, diáKarácsony
kok

január 6.
január 11.
január 22.
január-február
folyamatos
április 11.
április
május
május
szeptember/május
folyamatos
december
december

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.
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INTÉZMÉNYI VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az intézményben a nyitvatartási időben pedagógusi felügyelettel van biztosítva a tanulók
védelme. Különös figyelmet fordít az intézmény a balesetek megelőzésére.
Az intézményben a balesetbiztonság szem előtt tartásával kell kiválasztani a berendezési
tárgyakat, sporteszközöket, játékokat. Használatuk és elhelyezésük során kiemelt szempont
a megfelelő, megelőző magatartási formák kialakítása.
Az intézmény 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.
Az intézmény minden dolgozója a tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül,
melyet az intézmény tűz- és balesetvédelmi felelőse tart. Erről jegyzőkönyv készül.
Az intézmény minden dolgozójának ismernie kell és be kell tartania a tűz- és balesetvédelmi
előírásokat.
Az intézményben, valamint az intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. Az intézményben, valamint az intézményen kívül fent idézett jogszabályban foglaltakra tekintettel a tanulók részére szervezett
rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.
Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
Az intézmény dolgozóinak feladatai
A pedagógusok a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a
tanulókkal betartatni.
A tanórai és az egyéb foglalkozásokon kialakítjuk a tanulókban a biztonságos intézményi
környezet megteremtésének készségét.
Az intézmény fokozott figyelmet fordít a tanulók védelmére, gondozott, biztonságot nyújtó
intézményi környezetére, testi, lelki egészségére.
A pedagógus munkája során az első tanítási napon az osztályfőnöki, valamint a fokozottan
balesetveszélyes tanítási órákon (kémia, testnevelés, technika, számítástechnika) baleset- és
tűzvédelmi oktatást tart. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az
ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A pedagógusnak visszakérdezéssel
meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
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Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetik az egészségük 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:


A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:
 az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa,
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,





tanulmányi kirándulások, túrák előtt
Rendkívüli események után.
Tanév végén a nyári idénybalesetek megelőzésére.

A pedagógusnak ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
ill. tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
Az év során a tanulókat az életkori sajátosságaiknak megfelelően kell megismertetni a főbb
közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint
az esés megelőzésével és következményeivel. Folyamatosan fejleszteni kell a tanuló biztonságra törekvő viselkedését.
Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv előírásai szerint kell elvégezni.
A tűzriadóról, rendkívüli eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre
nem látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve
az intézmény tanulóinak, dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény
épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül pl.:
 a természeti katasztrófa,
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét,
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény
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jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely
intézkedésre jogosult felelőssel.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:






a Tankerületi Központot,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős a tűz- és bombariadó tervben található kiürítési terv alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre:





az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó tanulókra is
gondolnia kell,
a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell,
a tanóra, foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó
nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben,
a gyermekeket, tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésével (a felelős dolgozó kijelölésével) gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:






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

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




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

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezett vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. A rendkívüli esemény
miatt kiesett tanítási órákat be kell pótolni.
A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni a rendszeres egészségügyi felügyelet
és ellátás rendjét.
A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a
jogot az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy a tanulók
a tankötelezettség végéig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati
vizsgálaton vegyenek részt.
Az iskola-egészségügyi ellátás:
- az iskolaorvos és
- a védőnő
együttes szolgáltatásából áll.
Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens.
Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje
a) iskolaorvosi szolgáltatatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Iskolaorvosi szolgáltatás
Egészségügyi KHT - Fonyód
Szent I. u. 23.
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címmel) Orvosi Rendelő, Balatonfenyves,
Bocskai u. 1.
Orvosi Rendelő, Fonyód, Szent I. u. 23.
Az ellátás nyújtása során annak a háziorvosnak Egészségügyi KHT - Fonyód
(háziorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel Szent I. u. 23.
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás
b) védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)

Védőnői szolgáltatás
Orvosi Rendelő, Balatonfenyves,
Bocskai u. 1.

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek védőnő
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás
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c) iskolafogászati ellátás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Iskolafogászati ellátás
Egészségügyi KHT - Fonyód
Szent I. u. 23.
Orvosi Rendelő, Fonyód, Szent I. u. 23.

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)

A szűrővizsgálatok idejére az intézmény nevelői felügyeletet biztosít.
A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FORMÁI
Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, a heti öt órát az
órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben
meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával - mentesítést kaphatnak 2 tanóra
alól. Biztosítjuk tanulóink számára gyógytestnevelési foglalkozáson történő részvételt azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint- arra jogosultak. Lehetővé tesszük tanulóink számára az országos, a megyei, a diákolimpián történő részvételt.
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai tömegsport órák keretében kell megszervezni.
Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
a. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges
pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kikölcsönözhetik a
stúdióból.
b. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által
megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze.
Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és
beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
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AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE
A javító- és osztályozóvizsgák – intézményvezető által kijelölt időpontjáról, és a vizsgák követelményeiről - az iskola értesíti a szülőket. A magántanulóval a felmentési határozatban közölni
kell az osztályozóvizsga helyét, idejét, tantárgyait. A vizsgabizottság kijelölése az intézményvezető-helyettes feladata.. Tagjai: a vizsgáztató pedagógus és egy - lehetőség szerint -az osztályban tanító pedagógus, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság
minden tagja aláírja. A javító- és osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli
vizsga anyagát a tantervi minimum követelmények alapján a vizsgáztató pedagógus állítja öszsze.
VERSENYEKEN, RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYOZÁSA
Megyei tanulmányi versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – és az országos versenyek előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az intézményvezető ezt
indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a
verseny időtartamáról. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.
Sportversenyek esetén – a helyi verseny kezdete előtt 2 órával, megyei versenyre az utazáson
kívül 3 órával, országos versenyre eső napon a tanuló engedélyt kap távolmaradásra.
A középiskolák által szervezett nyílt napon való részvételről egy tanuló 2 napot vehet
igénybe, melyet az osztályfőnök igazol. A további nyílt napon való részvételt a szülő igazolja
a házirendben leírtak szerint. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a
hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.
A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
Egyeztető eljárás
Az intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap
már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az
nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel
végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg,
amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi
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eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető
eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés
kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető
eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha
a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.
Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél
esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör
gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) az intézmény feladata. Az
egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a
kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.
Fegyelmi büntetés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesül.
A fegyelmi büntetés lehet:
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
 áthelyezés másik iskolába,
 eltiltás a tanév folytatásától,
 kizárás az iskolából.
Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás nem, a kizárás pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén
alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. A fegyelmi
büntetést hozó iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. Abban az
esetben, ha az iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától nem kap értesítést arról, hogy
a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot
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ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladatellátásban
résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet.
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött
felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell
számítani.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.
A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani
kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére
rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló
esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a
tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.
Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi
tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú
határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A fegyelmi eljárás lefolytatásának
alapvető szabályait jogszabály állapítja meg.
Kártérítés
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az intézménynek
jogellenesen kárt okoz, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
 gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,
 ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a
károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öthavi összegét.
Az iskola a tanulónak tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkességére
tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
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A fegyelmi eljárás folyamata
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a
tanév végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak
szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hoszszabb:
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában
a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti.
Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti.
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját,
védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a
tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a
kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be
kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az ügygyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal
élhessen.
A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A tárgyalásról
és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott
nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.
A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási
eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden
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olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés
meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell
venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló
veszélyeztetettsége felmerül, az intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a
gyámhatóság számára is. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha
az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését
az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha






a tanuló nem követett el kötelességszegést,
a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás
fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést
a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat megküldését nem
kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. A fegyelmi határozat rendelkező része
tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló
személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást
megindító kérelmi jogra való utalást. A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány
esetén az elutasítás okát. A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.
Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki
a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő
tagja. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat
be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell
az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani
a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi
iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a
Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett
kötelességszegés érintett.
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Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.
TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK
Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló
állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben,
feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény
biztosította.
AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ
Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk.
Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:
 a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,
 a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,
 Kréta rendszer, amennyiben bevezetésre kerül,
 elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti
gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni.
A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése
A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési
rendje:
El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a
hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy
annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy
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a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: Hitelesítési
záradék
az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus nyomtatvány”,
az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH..........................................
hitelesítő
Az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) segítségével elektronikusan előállított, hitelesített
és tárolt dokumentumrendszert alkalmazza az intézmény a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú
másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézményi informatikai hálózatában egy
külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához kizárólag az intézményvezető által
felhatalmazott személyek (az iskolatitkár, és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.
Az intézményben használt nyomtatványok:
 a beírási napló,
 a bizonyítvány,
 a törzslap külíve, belíve,
 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
 az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,
 az órarend,
 a tantárgyfelosztás,
 a tanulói jogviszony igazoló lapja.
A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással,
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keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával
kell hitelesíteni.

A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRÉBEN HASZNÁLHATÓ INFORMATIKAI
ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJE

A pedagógus az intézményben használhatja felkészüléséhez, tanórák megtartásához az intézmény informatikai eszközeit: számítógép, laptop, projektor. Az informatikai eszközöket az intézményből kivinni az intézményvezető engedélyével lehet.

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE
A pedagógus- és a diák igazolványokat az iskolatitkár kezeli (igényli) a vonatkozó jogszabályok betartásával. A kiadott igazolványokról átvételi listát vezet, melyen az igazolványok átvételét az átvevők aláírásukkal igazolják. A jogosultságot az intézményvezetővel egyezteti.

A TANULÓK JUTALMAZÁSA
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


példamutató magatartást tanúsít,



vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,



vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,



vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,



vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,
az iskola jutalomban részesíti.







Az iskolai jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári dicséret
napközis nevelői dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret
nevelőtestületi dicséret

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:
 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
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kiemelkedő szorgalomért,
példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
Az egyes tanévek végén kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. A felső tagozat négy évében végig példás magatartást és szorgalmat tanúsító valamint kitűnő tanulmányi
eredményt elérő tanulók Barta Anna díjban részesülnek (pénzjutalom,plakett, oklevél).
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen, kiemelkedően szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak
odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet
írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés
rovatába be kell jegyezni.

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA
A feladatok ellátása a következők szerint történik:
- Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok megszervezéséért és a feladatok megfelelő ellátásáért.
- A gyermek és ifjúságvédelmi felelős ellátja a tevékenységét.
- A pedagógusok, alkalmazottak, valamint a tanulók eleget tesznek a veszélyeztető helyzetekkel kapcsolatos feladatuknak.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatásra kerüljön.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevét, elérhetőséget ki kell függeszteni az intézmény hirdetőtáblájára.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, továbbá valamennyi pedagógus, illetve intézményi alkalmazott feladata, hogy az intézményvezetőnek haladéktalanul szóban jelezze, ha valamely
gyermek, tanuló egészségét veszélyeztető helyzetét:
- alaposan felételezi,
- tapasztalja.
Az intézményvezető köteles a veszélyeztetés tényének kivizsgálása céljából megbeszélni a jelzést:
- az észlelővel,
- a gyermek, tanuló osztályfőnökével,
- a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel.
A veszélyeztetés tényállás tisztázása érdekében meghallgatható az érintett tanuló.
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Intézkedések
Ha a tanuló védelmében indokolt az intézményvezető, illetve utasítása alapján a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős megkeresi és segítséget kérhet:
családsegítő szolgálattól,
- az ifjúságvédelem területén működő szervezetettől, hatóságtól.
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók egészségügyi helyzetét.
A veszélyeztetett gyermek helyzetének figyelemmel kísérése
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős, valamint az osztályfőnök kiemelt feladata, hogy a veszélyeztetett gyermek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérje, a helyzet javítása érdekében
szükség szerint együttműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, más hatóságokkal.
TANKÖNYV ÉS TARTÓS TANKÖNYV KÖLCSÖNZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK
A tartós tankönyv beszerzése
Tartós az a tankönyv, mely


tartalmi és fizikai minősége alapján több éven keresztül használatra alkalmas,



a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt (ajánlott és kötelező olvasmányok, szótárak, atlaszok, elektronikus adathordozón rögzített tananyagok, kispéldányszámú tankönyvek).

A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos dokumentummal, ha azt a szülői szervezet jóváhagyja. A tartós tankönyv beszerzése
az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év május 31-ig.
A tartós tankönyv kezelésének szabályzata
Dokumentumtípusonként egyedi nyilvántartásba kerülnek a szótárak, kötelező olvasmányok,
egyéb alkotások, amelyeket a szülői munkaközösség és a tantestület jóváhagyásával kerültek
beszerzésre.
Időleges brosúra nyilvántartásba kerülnek (3/1975 KM-PM rendelet) azok a tartós tankönyvek,
amelyeket a tanulók a stúdióból tartós használatra kölcsönöznek (igényfelmérés alapján) - Az
iskolai könyvállományba került dokumentumok csak bélyegzés és nyilvántartásba vétel után
kölcsönözhetők.
A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje:
- több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén: legfeljebb négy év,
- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1- június 15-ig,
- tankönyvet csak egész évre kölcsönzünk.
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Kártérítés szabályozása iskolai tulajdonú tankönyv esetén
Jogszabály (2007. évi XCVIII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. módosítása) rendelkezik a kártérítés kérdésével. Meg kell téríteni a tankönyv árát: ha elveszik vagy
megrongálódik.
Nem kell megtéríteni a tankönyv árát:
- a tankönyv, munkatankönyv (!) rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén.
- A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai befejezéséig használható
állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
- Az egy év tényleges használat után legfeljebb 25%-os,
- két év tényleges használat után legfeljebb 50%-os,
- három év tényleges használat után legfeljebb 75%-os,
- négy év tényleges használat után 100%-os lehet.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős feladata.
Vitás esetekben az intézményvezető szava a döntő. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a
tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával okozott kár megtérítésére köteles. A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a
kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak, a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:
- az első év végén a tankönyv árának 75%-t,
- a második év végén a tankönyv árának 50%-át,
- a harmadik év végén a tankönyv árának 25%-t.
A megrongálódott, elveszett vagy megvásárolni kívánt tankönyvek után a befizetést az iskola
a Tankerület felé továbbítja. A befizetésről átvételéről elismervényt köteles adni.

AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a Szer-
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vezeti és Működési Szabályzatában meghatározhatja az intézmény biztonságos működését garantáló szabályokat, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek,
valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény következő szabályzatait:
- A nemdohányzók védelmének helyi szabályai,
-A tűzvédelmi szabályzat,
- A munkavédelmi szabályzat,
melyek megtalálhatóak az iskolatitkári irodában.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe, rendezvényére, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani:
A másik testi épségét veszélyeztető eszközöket (szúró-vágó eszközöket, petárda, lőfegyver stb.)
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó
ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartózkodni, illetve megjelenni.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel
az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli foglalkozást, valamint rendezvényét.
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE
A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A Balatonfenyvesi
Fekete István Általános Iskola működésére vonatkozó jelen szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2017 október 27-én elfogadta. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta a Diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az Intézményi Tanács és a Szülői Munkaközösség, melyet a Záró rendelkezések fejezetben aláírásukkal igazolnak. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az
intézményvezetője hagyta jóvá. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulók, szüleik,
a közalkalmazottak és más, az intézménnyel kapcsolatba kerülők, valamint az érdeklődők megtekinthetik az iskolai nevelői szobájában munkaidőben. Az SZMSZ az intézmény honlapján
elérhető. Tartalmáról és előírásairól az intézmény vezetője, az intézményvezető helyettese ad
információt
EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

MELLÉKLETEK:




Szakmai alapdokumentum
Munkaköri leírások
Adatvédelmi Szabályzat
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