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I. rész 

 

1. Az intézmény alapadatai 

1.1. Hivatalos neve  

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola  

1.2. Feladatellátási helyei 

Székhelye: Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 

Tagintézmények: 

- II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény Darvas József 

Tagiskolája 

ügyvitel címe: Tiszaladány, Kossuth Lajos út 54. 

- Alapfokú Művészeti Iskola  

ügyvitel címe: Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 

1.3. Típus  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységeként működő közös igazgatású köznevelési 

intézmény 

1.4. Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 

1055 Budapest, Nádor utca 32. 

KLIK Tokaji Tankerülete 

3910 Tokaj, Rákóczi út 35. 

1.5. OM azonosító szám    

028945 

1.6. Alapfeladatai 

Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

 alapfokú művészetoktatás 

 zeneművészeti ág   

A. Klasszikus zene: 

 Billentyűs tanszak (zongora főtárgy) 

 Zeneismeret tanszak (szolfézs kötelező tárgy) 
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B. Elektroakusztikus zene 

 Billentyűs tanszak (szintetizátor-keyboard főtárgy) 

C. Népzene 

 Fúvós tanszak (népi furulyák főtárgy) 

 Pengetős tanszak (citera főtárgy) 

 Zeneismeret tanszak (népzenei ismeretek főtárgy) 

 táncművészeti ág  

 Néptánc tanszak  

(Népi játék főtárgy 1-2. előképző évfolyamon) 

(Néptánc főtárgy 1-6. alapfokú és 7-10. továbbképző 

évfolyamon) 

 képző- és iparművészeti ág  

 Képzőművészeti tanszak 

(Vizuális alapozó gyakorlat főtárgy előképző 1-2. 

évfolyamon) 

(Grafika és festészet alapjai főtárgy 1-3. évfolyamon) 

 Grafika és festészet tanszak 

(Grafika és festészet műhelygyakorlat főtárgy 4-6. alapfokú 
és 6-10. továbbképző évfolyamon) 

  

Tiszaladány, Kossuth Lajos út 54. 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

 

1.7. Működési terület 

Iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás: Bodrogkisfalud, Tiszaladány, 

Tiszatardos, Tokaj települések közigazgatási területe.  

 

2. Az iskola vezetője 
 

Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettesek  

közreműködésével látja el. 

Az igazgató – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az átruházott 

munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 

jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 
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Feladatkörébe tartozik különösen: 

 Dönt minden olyan ügyben, amely a törvényben leírt jogkörébe tartozik. 

 Munkáját a vonatkozó jogszabályi előírások, a Közalkalmazotti Szabályzat 

valamint a nevelőtestületi döntések szerint a szükséges előkészítéssel, 

egyeztetéssel végzi. 

 A tagintézménnyel való kapcsolattartás felelőse. 

 Hatáskörébe tartoznak a személyügyi kérdések, a gazdasági munka, az iskola 

ügyviteli, adminisztrációs munkájának irányítása. 

 Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének a 

működtetése. 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése. 

 Szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzattal való együttműködés 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása 

 Jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek 

meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára 

átruházhatja. 

 Az iskolai bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri 

leírásában szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek 

törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való 

beírásakor. 

 Jó gyakorlat átadásának szabályzatában rögzített feladatok. 

 Hallgatók fogadásának szabályzatában rögzített feladatok. 

 

2.1. Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
 

Távollétében igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes a helyettesítési rend 

szerint teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót akadályoztatása esetén. 
Ha az igazgató és helyettesei, illetve a tagintézmény-vezető távol van, a helyettesítést 

egy megbízott pedagógus látja el. A helyettesítés alatti intézkedések mértékét és módját, 

illetve a helyettesítéssel járó díjazást és óraszámcsökkentést az határozza meg, hogy a 

távollét eseti vagy tartós. Eseti távollét esetén az intézkedés csak a törvényes és 

zökkenőmentes működésre terjed ki. Az intézkedési jogkör csak a távollévő megbízása 

vagy a fenntartó utasítása alapján terjeszthető ki a teljes jogkörre. 
 

Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az 

igazgatóhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását. 

3. Az igazgató közvetlen munkatársai 
 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 
Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek 
 az iskolatitkár 

 rendszergazda 
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Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 
 

3.1. Az igazgatóhelyettesek feladatköre 
 

Feladatkörének megfelelően az iskola egészére kiterjedően segíti az igazgató munkáját, 

felel a zavartalan körülmények megteremtéséért, a határidők és jogszabályok 

betartásáért. Előkészíti azokat a szakmai, tanügy-igazgatási, pedagógiai, működési 

feladatokat melyekben az igazgató dönt. 

Feladata a „Jó gyakorlat” átadásának segítése (lásd Jó gyakorlat átadásának szabályzata 

„Felelősségi és hatáskörök”). 

 

 

4. Iskolavezetőség 

Az iskola vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 
 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 Igazgató 

 Igazgatóhelyettesek 
 Szakmai munkaközösségek vezetői 

 DÖK segítő pedagógus 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más 

közösségeinek képviselőivel. 

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján havonta tanácskoznak. 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes. 

 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét és a hozzá 

kapcsolódó igazgatási, működtetési tevékenységet. 

5.1 Az ellenőrzés célja: 

 

 A nevelés – oktatás tevékenység rendszerében közvetlenül és közvetetten 

résztvevők munkájának segítése, értékelése. 

 A hibák időben történő feltárása, valamint a megfelelő korrekció érdekében 

intézkedés kezdeményezése. 

 A nevelő-oktató munka eredményességének javítása. 

 Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése. 
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 A minőségfejlesztés, minőségbiztosítás rendszerének fejlesztése, támogatása. 
 

5.2 Az ellenőrzés módszerei 

 

 tanórai és egyéb foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 tanulói munkák vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

5.3 Az eredménymérések, ellenőrzések helye és ideje 

 

 A tematikus ellenőrzéseket, diagnosztikai vizsgálatokat és egyéb ellenőrzési 

formákat, az ellenőrzés területeit és témaköreit az éves munkatervhez 

kapcsolódóan az ellenőrzési terv tartalmazza. 

 Az intézmény igazgatója indokolt esetben a nevelő-oktató munka különböző 

területeire vonatkozó felméréseken és eredmény vizsgálatokon túl rendkívüli 

ellenőrzést is kezdeményezhet. 

 A munkatervben rögzített felmérések, eredménymérések, látogatások 

időpontjáról az érintett nevelőket előzetesen értesíteni kell. A hospitálásokat 

az érintett nevelőknek előzetesen be kell jelenteni. 

 A munkafegyelem, a munkaköri kötelességek megtartására vonatkozó 

ellenőrzéseket az igazgató előzetes bejelentés nélkül bármikor elrendelheti. 

Külső óralátogatók tanítási órákat csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

engedélyével látogathatnak. 

 A „Jó gyakorlat” átadása során készült elégedettségi mérések tapasztalatainak 

összegzése az átadás után közvetlenül történik. Az értékelés alapján 

szükséges változtatások bevezetése az iskolavezetőség jóváhagyásával 

történhet. 

 A hallgatói gyakorlat során készült elégedettségi mérések tapasztalatainak 

összegzése a gyakorlat befejeztével történik. Az értékelés alapján szükséges 

változtatások bevezetése az iskolavezetőség jóváhagyásával történhet. 

 

5.4 Az ellenőrzést végzők köre 

 

Az igazgató, mint az intézmény felelős vezetője ellenőrzi és értékeli a nevelő-oktató 

munkával kapcsolatos összes tevékenységet. Tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a 

nevelőtestületet. 
 

Az igazgatóhelyettesek a munkaköri leírásnak megfelelően az ellenőrzési terv szerint 

önállóan végeznek ellenőrzéseket. Indokolt esetben javaslatot tehet az ellenőrzési 

tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzés, értékelés lefolytatására. 
 

Munkaközösség-vezetők részt vesznek a szakterületükön folyó munka 

eredményessége ellenőrzésének értékelésében. Javaslatot tesznek az ellenőrzés, 

értékelés területeire, szempontjaira. Az ellenőrzési tervben foglaltak szerint önállóan is 

végeznek ellenőrzéseket. 

A munkaközösség-vezetők ellenőrző munkával kapcsolatos feladatai: 
 

 Ellenőrző munkájukat az igazgatóhelyettes segíti, koordinálja. 
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 Részt vesznek a tanmenetek, munkatervek szakmai ellenőrzésében. 

 Előkészítik és lebonyolítják a felméréseket, elemzik és értékelik az 

eredményeket. 

 Ellenőrzik a tanulói produktumokat. 

 Javaslatot tesznek a hiányosságok megszüntetésére, az eredmények 

támogatására. 

 Tapasztalataikról tájékoztatják az igazgatót, az igazgatóhelyettest, illetve az 

érintett nevelői közösséget. 

 

A különféle felelősök ellenőrzik, értékelik a megbízási területükön folyó munkát, 

javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre. Tapasztalataikról tájékoztatják az 

igazgatóhelyettest. A nevelőtestület, illetve az igazgató egyes pedagógusokat is 

megbízhat egy meghatározott területen vizsgálat lefolytatásával, ellenőrzésével. A 

megbízott a megadott határidőig köteles jelentést tenni a megbízónak. 

A mentorálással megbízott pedagógus ellenőrzi és értékeli a rábízott hallgató iskolai 

tevékenységét. 
 

Az igazgató, az igazgatóhelyettes, a nevelőtestület, a munkaközösség, illetve a szaktanár 

javaslatára az ellenőrzésre külső szakértő is felkérhető. 

 

5.5 Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása 

 

 Az ellenőrzéseket, értékelések tapasztalatait dokumentálni kell, és erről az 

illetékes vezetőt megfelelőképpen tájékoztatni kell. 

 A tapasztalatok és az értékelések alapján feladattervet kell készíteni, 

előterjesztése a beszámolóval egyidejűleg történik. 

 Az előző tanévben végzett értékelések tapasztalatait a tervező munkában 

hasznosítani kell. 

 Aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés 

keretében kérheti annak felülvizsgálatát. 

 

II. rész 

1. Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 alapdokumentum 

 szervezeti és működési szabályzat 

 pedagógiai program 

 házirend. 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az 

alábbi dokumentumok: 

- a tanév munkaterve 

- egyéb belső szabályzatok. 

1.1. Alapdokumentum 
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Az alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit. Az intézmény 

alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 
 

1.2. Pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Az iskola pedagógiai programja 

meghatározza: 
 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó 

nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében 

meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain 

tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható 

tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és 

formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 

követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatokat, 

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka 

tartalmát, az osztályfőnök feladatait, 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendjét, 

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A pedagógiai program elérhető az intézmény honlapján, megtekinthető az igazgatói 

tárgyalóban. 

 

 

1.3. Éves munkaterv 
 

Az iskola minden tanév elején a pedagógiai és nevelési program alapján elkészíti éves 

munkatervét. 

 

A munkatervben meghatározzuk: 

 A tanév rendjét, szervezési feladatait 

 A tanév kiemelt nevelési-oktatási céljait és feladatait, melyekhez hozzárendeljük a 

tevékenységi formákat 

 A munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét, felelőseit és határidőket. 

 Mellékletben gyűjtjük össze az egyéb tartalmakat (szakmai munkaközösségek 

tervei, továbbképzési terv, diákönkormányzat terve, „Jó gyakorlat” 
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átadásának szabályzata, Felsőoktatási hallgatók fogadásával szabályzata, Az 

intézményi fejlesztést irányító és ellátó team működési szabályzata, stb.) 

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek 

elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. 
A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 
 

2.1. Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

évente az iskola igazgatója határozza meg. 
 

 

2.2. A tankönyvellátás célja és feladata 
 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő 

eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami 

közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság lát el. 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére elérhetőek legyenek. Az 

iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. 

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 

kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a 

tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek 

beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi 

közzé. 

Az iskolában gyakorlatát töltő pedagógusjelölt számára az iskolai tartós tankönyv bázisból 

biztosítjuk a szükséges tankönyveket. 

2.3. A tankönyvfelelős megbízása 

 

Az igazgató minden tanévben elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának 

rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt 

(továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri 
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feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás 

mértékét. 

2.4. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

 

Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló 

kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni. 

E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, kik jogosultak normatív 

kedvezményre. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás 

napjáig kell elvégezni. 

A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy 

azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 

nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, 

ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. 

A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a 

normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a 

normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában ismerteti az intézmény 

vezetőjével. 

A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további 

kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap 

benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az 

igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

 

2.5. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

 

Az igényfelmérés eredményéről az igazgató tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolai szülői 

szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot. 

Az intézmény igazgatója meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a 

szülőt. 
 

2.6. A tankönyvrendelés elkészítése 

 

A tankönyvfelelős minden évben a jogszabályban rögzített határidőig elkészíti a 

tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az 

iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, 

például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

Az iskolának legkésőbb június 15-ig – az iskolai hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé 

kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai 

könyvtáros munkaköri kötelessége. 
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3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 

kezelési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag 

az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus 

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

alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések 

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 
- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és 

az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 
 

 

4. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők: 

 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe: 
 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség 

nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, 

haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 
 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy 

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul számba venni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni. 
 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával 

vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 
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III. rész 
 

Az intézmény munkarendje 

 

1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell 

tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett 

egyéb foglalkozások vannak. 
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő 

időben és időtartamban látják el. 

 

2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 
 

Az intézmény pedagógusainak munkaideje heti 32 óra. Munkájukat havi 

munkaidőkeretben végzik. A havi munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény 

hiányában) mindenkor a hónap első munkanapja, utolsó napja a hónap utolsó 

munkanapja. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem 

haladhatja meg a 12 órát. 
 

 

2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

A pedagógusok teljes munkaideje 2 részre oszlik: 
a) kötetlen munkaidő: a munkaidő 20 %-a (heti 6 óra) 
b) kötött munkaidő:a munkaidő 80%-a (heti 26 óra), mely áll a 

 neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből 

 neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidőből. 

A kötött munkaidőt az intézményvezető által meghatározott feladatokkal köteles tölteni a 

pedagógus. 

A pedagógus a kötött munkaidőben köteles az intézményben tartózkodni, kivéve, ha 

kizárólag az intézményen kívül látható el a feladat. 
 

 

2.2. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátandó feladatok: 

 tanítási órák megtartása 

 egyéb foglalkozások megtartása 

 

Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely 

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 
b) sportkör, tömegsport foglalkozás, 
c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 
d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 
e) napközi, 
f) tanulószoba, 
g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 
h) pályaválasztást segítő foglalkozás, 
i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 
j) diákönkormányzati foglalkozás, 
k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló 

csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi 
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közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi 

foglalkozás, 
l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság, valamint 
m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. 
  

 

2.3. A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

ellátandó feladatok: 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

8. eseti helyettesítés, 
9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15. munkaközösség-vezetés, 

16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása. 

 

 

2.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe 

venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv 

betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 
 

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak 

helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak 

okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni 

az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője 

helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet 

meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez 
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eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók 

számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz 

utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a titkárságon. 
 

 

A pedagógusok számára a nevelő–oktató munkával összefüggő rendszeres vagy 

esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az 

igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 
 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról. 
 

 

3. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató állapítja meg. 

Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának 

kiadására. 
 

 

4. Munkaköri leírás-minták: 

 

4.1. Pedagógus munkaköri leírás-mintája 

 
Munkáltató:  
 
Munkavállaló:   
 
Munkakör: 

 beosztása:   
 egyéb megbízatásai:   
 közvetlen felettese:  

  
Munkaidő:  
 
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (5) bek. alapján a 

pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a kötött munkaidő, melyet az 
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. 
A kötött munkaidő keretében történik a tanórai és egyéb foglalkozások 
megtartása, fennmaradó részében a nevelést, oktatást előkészítő, nevelés, 
oktatással összefüggő egyéb feladatok elvégzése: 

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 
 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
 eseti helyettesítés, 
 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Tokaj 

 

17 

 

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

 osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 
 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
 munkaközösség-vezetés, 
 az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 
 hangszerkarbantartás megszervezése, 
 különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 
 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása. 

 
 
Kötelezettségek: 

A konkrét tantárgy, foglalkozás, osztályhoz, csoporthoz rendelt feladatokat a 
tantárgyfelosztás tartalmazza. 

A konkrét osztályhoz, csoporthoz rendelt időpontokat az órarend tartalmazza. 
 

A munkavégzés követelményeit az intézményi SzMSz - A pedagógus általános 
feladatai és Az osztályfőnök feladat- és hatásköre - pontjai tartalmazzák. 
 

Betartja a munkafegyelmet, végrehajtja az igazgató és az igazgatóhelyettes 
utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. Különösen ügyel a 
sportcsarnok állagának megóvására. 

 
Jogkör, hatáskör: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat 
hatásköre az általa vezetett tanulócsoportra terjed ki. 
 
Munkaköri kapcsolatok: 

A szülőkkel, az intézmény és a társintézmények munkatársaival tart 

kapcsolatot. 
 

Felelősségi kör: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális 

épségéért, tanulócsoportjaiban a Pedagógiai Program követelményeinek 
megvalósításáért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és 
tevékenységére, felelősségre vonható: 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 
elvégzéséért 

- a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 
- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és a titoktartási kötelezettség 

megszegéséért 
- a vagyonbiztonság veszélyeztetéséért 

 

     

4.2. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

 
A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként 

értelmezendő. 
 
A főbb tevékenységek összefoglalása: 
 

- javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési, stb. feladataira, 
- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek 

alapján szervezi meg, 
- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 
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- kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, 
- vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 
- előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, 
- kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, 

az osztály diákönkormányzat vezetőségével, 
- biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az 

évi rendes diákközgyűlésen való részvételét, 
- folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 
- a konferenciát megelőzően legalább 1 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók 

magatartás és szorgalom jegyére, 
- közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében 

és elbírálásában, 
- minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, 

- folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára 
- folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak 

változását, 
- a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 
 
Ellenőrzési kötelezettségei: 
 

- figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül 
igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket, 

- a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség 
esetén telefonon vagy levélben értesíti a szülőket, 

- az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, 

illetve ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás 
esetén, 

- a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok 
átlagától a tanuló kárára. 
 
Különleges felelőssége: 
 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 
- maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 
- bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 
- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 
 

5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. 
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. 
A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató 

tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre 

engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a 

tanítást minél kevésbé zavarják. 
Az óraközi szünetek rendjét az ügyeleti rend szerint beosztott pedagógusok felügyelik. 
 

6. Az osztályozó vizsga rendje 
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A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és 

a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre, akkor a tanuló köteles az osztályozó 

vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára 

jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a 

vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 
 
7. A működés rendje, nyitvatartás 

 

 Tanulók számára: 

o Tokajban: 7.30 órától 17.00 óráig. 

o Tagintézményben: 7.30 órától 16.00 óráig 
 A tanulók szervezett foglalkozásokon tanári, edzői felügyelettel ettől eltérő 

időpontban is részt vehetnek a foglalkozásokon. 

 Nyitva tartás a dolgozók részére 6.00 órától 19.00 óráig. 

 Akinek a munkarendje ettől eltérő, a munkaköri leírásban megfogalmazottak 

szerint tartózkodhat az intézményben. 

 Az iskola a tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

 

A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit, a fenntartó/működtető képviselőit, tanítási gyakorlatát az 

intézményben teljesítő hallgatót) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak 

az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az iskola épületébe érkező 

szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

A tanulók az oktatási időben a szüleiken kívül más magánlátogatót nem fogadhatnak. 

 

8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az 

Európai Unió zászlaját. 

 

Az iskola minden munkavállalója, tanulója, tanítási gyakorlatát az intézményben teljesítő 

hallgató felelős: 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, tornatermét, számítástechnikai 

felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat 

követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett 

– lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, 

tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső 
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szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink, pedagógusok és a 

tanítási gyakorlatát az intézményben teljesítő hallgató számára kötelező. 
 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott tantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat 

követően – a technikai dolgozók feladata. 
 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 
 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy használatra 

megkapja a munkájához szükséges informatikai eszközöket. 

 

9. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az 

intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül 

tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros 

élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. 

 

10. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek 

megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató 

során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről 

is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell. 
 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon 

tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége 

áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az 

oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben 

érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, 

amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. 
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára 

minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek 

valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a 

foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

Elsősegély dobozt / kötszert/ kell elhelyezni: 

- fizikai előadóban 

- tornateremben 

- titkárságon. 

A dobozok folyamatos feltöltéséről gondoskodni kell. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink, pedagógusok és a tanítási gyakorlatát az 

intézményben teljesítő hallgató számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az 

óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a 

kormányhivatalnak történő megküldését az igazgatóhelyettes végzi digitális rendszer 

alkalmazásával. 
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Valamennyi balesetet ki kell vizsgálni, meg kell állapítani az esemény okát, felelősét, 

intézkedni kell a hasonló események megelőzéséről, javaslatot tenni a felelősségre 

vonásra. 

Komolyabb sérülés esetén az iskola köteles gondoskodni a sérült orvoshoz szállításáról, 

és a szülők értesítéséről. 

 

Intézkedésre jogosultak 

 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 

Elhárításra jogosult 

 Rendőrőrs - Tokaj 

 Tűzoltó Parancsnokság - Szerencs 

 Városi Mentőszolgálat - Tokaj 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tartunk. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
A tanítási gyakorlatát az intézményben teljesítő hallgató a gyakorlat megkezdésekor 

részesül tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatásban. 

 

11. A mindennapi testedzés formái 

 

Az intézményben biztosítani kell a tanulók számára a testedzés lehetőségét. 

Ezek formái: 

 testnevelési órák, 

 szabadidősport foglalkozás, 

 napközi otthoni sportfoglalkozás, 
 DSE sportcsoport  igény és lehetőség szerint 

 játékos testmozgás. 

 

Szakmai munkaközösség szervezi és irányítja a sportversenyek megszervezését és 

megrendezését. A TDSE elnöke évente legalább egy alkalommal beszámol munkájáról, 

gazdálkodásáról, eredményeiről, mely beszámoló lényeges elemei beépülnek a tanév végi 

intézményi beszámolóba is. Az iskola igazgatója tájékoztatja a TDSE elnökségét az iskola 

testneveléssel, sporttal, az egészséges életmóddal kapcsolatos céljairól. 

 

A TDSE és az iskolavezetés kapcsolattartásának formái: 

 TDSE közgyűlés 

 TDSE elnökségi ülés 

 Sportversenyeken való részvétel és díjátadás 

 Iskolai szintű dicséretekre, jutalmazásokra való javaslattétel 

 Egyéb értekezlet 

 Foglalkozások és óralátogatások tapasztalatainak megbeszélése. 

 

12. Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

 Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, 

szükségletei szerint egyéb foglalkozásokat szervez. 

 A foglalkozások szervezését behatárolják az intézmény tárgyi és személyi 

feltételei, az erre fordítható pénzügyi keret is. 
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12.1. Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások formái és 

feladatai 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében, általános iskolában a 
nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a 
foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak. Az iskolában az igazgató a tanulót a szülő 
kérelmére felmentheti a 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Iskolánkban a 
felmentés kritériumai a következők: 

a) A mentesítést a szülőnek írásban kell kérnie a tanév első hetében az iskola által 
rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. 

b) Azon tanulók, akiknek az előző tanév végi tanulmányi átlaga legalább 4,00, kérelem 
esetén a mentességet megkapják. 

c) Gyengébb tanulmányi eredmény esetén a mentesség megadása egyedi elbírálás alá 
esik. 

d) Figyelembe vesszük a bejáró tanulóknál a közlekedési eszközök menetrendjéhez, a 
tanulók egyéb – az általános iskolán kívüli - rendszeres elfoglaltságát. 

e) Az elvárhatónál gyengébb tanulmányi eredmény esetén a mentesség visszavonható. 
 

 Napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés és a 

szabadidő hasznos, kulturált és egészséges eltöltésének színterei. A 

foglalkozást vezető feladata a tanulás irányítása, segítése, felzárkóztató, 

korrepetálás jellegű segítségadás. A fő feladat mellett igénybe lehet venni a 

kulturális és sport lehetőségeket is. 

 A szakköröket a magasabb szintű érdeklődés és a speciális igények kielégítése, 

a tehetséggondozás érdekében szervezzük. 

 Felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni fejlesztés fő célja, hogy a valamely okból 

(családi okok, személyiségzavarok, részképesség hiánya stb.) lemaradókat 

szintre hozzuk, ezáltal biztosítva fejlődésüket, továbbhaladásukat. Az egyéni 

fejlesztésekre tervet kell készíteni. 

 A szabadidősport és TDSE foglalkozások a testnevelési órákat egészítik ki, 

hozzájárulnak a mindennapi testedzés kiterjesztéséhez, a tanulók 

mozgásigényének kielégítéséhez, a versenyekre való felkészülést is szolgálják. 

 Tanulmányi, kulturális és sportversenyek helyi szervezése a válogatást is 

szolgálja a felmenő rendszerű versenyekre, vetélkedőkre. 

 Az intézmény tanulóközösségei, diákönkormányzata saját programjában és 

kezdeményezésére különböző rendezvények megszervezésére vállalkozhat, 

melyeket az intézményvezetővel egyeztetni kell (vetélkedők, disco, kulturális 

gála, iskolanapok stb.). 

 

12.2. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel 

elbírálásának elvei 

 

 Szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a 

napközi otthonba, illetve a tanulószobára való felvétel. 

 A napközibe való jelentkezés az első tanítási napon történik. 

 Az első osztályosok előzetes jelentkezése a beiratkozáskor történik. 

 A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni, de a szülő év 

közben is kérheti gyermeke felvételét. 
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 A felvételnél a családi és szociális körülményeket, a tanuló előmenetelének 

segítését kell főleg figyelembe venni. 

 A felvétel történhet a szülő kérésére, az osztályfőnökök javaslatára, de szülői 

beleegyezéssel. 

 Fel kell venni napközibe, illetve tanulószobára, akinek felvételét a 

gyámhatóság kezdeményezte. 

 

 

IV. rész 
 

Az iskola nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

 

1. Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben 

az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

iskolai végzettségű alkalmazottja. 

 Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az iskola 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a 

munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. 

 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 

 A nevelőtestület rendes értekezletet az osztályozó értekezleteken kívül: 

tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az 

éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. 

 A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott 

napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. 

 Az igazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend 

három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 

kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok 

megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől 

számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

 A munkaközösség-vezető a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a 

munkaközösség véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a 

nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát, 

valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az 

intézmény munkáját átfogó éves elemzés elkészítéséhez. 

 A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgatóhelyettes látja 

el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél 

szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A 

nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A 

határozatokat sorszámozni és azokat nyilvántartásba kell venni. 
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2. Szakmai munkaközösségek 

2.1. Általános feladatok 
 

 Az intézmény pedagógusai az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez szakmai munkaközösségeket 

hoznak létre. 

 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más 

időpontokban is javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A 

munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az 

igazgató jogköre. 

- Az intézményben 4 munkaközösség működik: osztályfőnöki, alsós, humán, reál 

munkaközösségek. 

 A szakmai munkaközösségek gondozzák a munkaközösségekhez tartozó 

tantárgyat, illetve tantárgyakat. 

 Javaslatot tesznek a tanmenetek kiválasztására, tovább fejlesztésére, 

kiegészítő programokra, taneszközökre, tankönyvekre, módszerekre és az 

egyéb foglalkozások programjaira. 

 Kidolgozzák a tanulókkal szemben támasztott egységes követelményeket, 

meghatározzák a továbbhaladás feltételeit. 

 Törekszenek az egységes szemléletű témazárók kidolgozására. 

 Tantárgycsoportukkal kapcsolatos pályázatok, versenyek kiírása, lebonyolítása, 

ezek elbírálása, eredmények kihirdetése. 

 Háziversenyek szervezése és lebonyolítása. 

 Tehetséges tanulók kiválogatása és támogatása szakköri vagy egyéni 

formában. 

 Éves munkatervet készítenek, minden munkafázis önálló felelőst kap, 

határidőt állapít meg. 

 Rendszeres időközönként megbeszélést tartanak. 

 Meghatározzák a méréses vizsgálatok rendjét a tárgy értékelésében. 

 

Értékelés tárgya Értékelés rendszeressége Értékelés formája 

Helyi tanterv évente írásban 

Tantárgyi felmérés 

eredmény 

aktuálisan írásban 

Oktató-nevelő munka félévente írásban 

Munkaközösség munkája félévente írásban 

 

2.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolata 
Kapcsolattartás az iskolavezetéssel: 

A szakmai munkaközösségekkel illetve azok vezetőivel való kapcsolattartásért felelős az 

igazgató, a tagintézmény-vezető. 

A vezetők ennek megfelelően: 

 jóváhagyják a szakmai munkaközösségek által összeállított éves munkatervet; 

 jóváhagyják a munkaközösség-vezető által ellenőrzött tanmeneteket; 
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 az éves belső ellenőrzési tervnek megfelelően ellátják a munkaközösség-

vezetők és munkaközösségi tagok teljesítményértékelésével kapcsolatos 

feladatokat; 

 gondoskodnak arról, hogy a munkaközösség-vezetőkhöz eljusson minden 

olyan információ, amely a folyamatos munkavégzéshez szükséges. Ezeket az 

információkat a munkaközösség-vezetők adják át az érintett szaktanároknak. 

 

A munkaközösségek közötti kapcsolattartás: 

Az éves munka tervezésében: a munkaközösség-vezetők tanév elején egyeztetik az 

éves munkatervek elkészítésének szempontrendszerét. 
A különböző iskolai szinteken (alsó és felső tagozaton) működő szakmai 

munkaközösségek részt vesznek azon az év eleji értekezleten, amelynek célja, a 

különböző szintek közötti átmenet megkönnyítése. 

A különböző szintű, azonos műveltségi területen működő szakmai munkaközösségek 

tanév elején egyeztetik a tanév során az intézményben megrendezésre kerülő 

ünnepségek, megemlékezések megszervezését, lebonyolítását. 

 

A nevelési-oktatási feladatok elvégzésében: az intézményen belüli és az 

intézmények közötti folyamatos, operatív kapcsolattartásért a munkaközösség-vezetők 

felelnek (szakmai fórumok, tankönyv- és taneszköz bemutatók, tapasztalatcserék). 
Ennek érdekében a munkaközösség-vezetők iskolavezetőségi megbeszélésen vesznek 

részt, melyen közös álláspontot alakítanak ki a valamennyi munkaközösséget érintő, 

olyan oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, melyeknél célszerű egységességre 

törekedni iskolai szinten. (Például: a munkaközösségi munkatervek és beszámolók 

szempontrendszere, tartalmi elemei, a teljesítményértékelés elvei, az iskolai belső 

szabályzatok, helyi tantervek felépítése, a tankönyvrendelés, a tanulók beszámolási és 

értékelési rendszerének elvei, különös tekintettel a tanulmányok alatti vizsgák rendjére.) 

Szorosan együttműködnek az intézményi fejlesztést irányító és ellátó teammel. 

  

A féléves és az éves munka értékelésében: a félévi és a tanévzáró értekezleten a 

munkaközösség-vezetők a nevelőtestület előtt beszámolnak a munkaközösség által 

elvégzett munkáról, a feladatok teljesítéséről, ezáltal biztosítva a többi munkaközösség 

számára eredményeik (tanulmányi versenyek, sport, fejlesztő munka) megismerését. 
 

2.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 
 

- Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

- Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és 

pedagógiai munkáját. 

- Az iskolavezetőségi megbeszéléseken beszámol a munkaközösségben folyó 

munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

- Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom 

használatát. 

- Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál 

órát látogat. 

- Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében 

szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól 

beszámol az intézmény vezetésének. 

- Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és 

az iskolán kívül. 

- Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 
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- Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen 

belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján 

kell képviselnie. 

- Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a 

munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

3. Referenciaintézményi fejlesztést irányító és ellátó team feladatai: 
- éves működési rend kidolgozása 

- kommunikációs és PR tevékenység irányítása és működtetése 

- értékelő lapok készítése illetve a tapasztalatok összegzése, szükség esetén 

javaslattétel, a referenciaintézményi eljárásrend módosítására 

- „Jó gyakorlat átadás” szabályzatának kidolgozása (lásd: „Jó gyakorlat átadás” 

szabályzata) 

- Eljárásrend kidolgozása a felsőoktatási hallgatók fogadására (lásd: A 

felsőoktatási hallgatók fogadásának szabályzata) 

 

V. rész 
 

Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

1. Iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

2. Munkavállalói közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló 

iskolatitkárból és rendszergazdából áll. 
 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

- szakmai munkaközösségek, 

- szülői munkaközösség, 

- diákönkormányzat, 

- osztályközösségek. 

 

3. Szülői munkaközösség 

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának 

meghatározása, 

- a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői 

munkaközösség elnöke, tisztségviselői), 

- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

- saját pénzeszközeik felhasználási módjának megállapítása. 

 

Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

koordinálja. A SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzM 

véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény 

igazgatója felelős. 
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4. Diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő 

szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A 

diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. 
 

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, és 

nevelőtestület hagyja jóvá. 

A tanulókat általában a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi és 

vezetői tanács őket érintő értekezletein, de ha a téma lehetővé teszi, diák képviselő is 

részt vehet az értekezleteken. 

A diákközgyűlés megszervezésének rendjét a saját SZMSZ-ében rögzíti. 

 

 

A diákönkormányzattal az igazgatóhelyettes tart közvetlen kapcsolatot. 

 

Ennek érdekében: 

 

 Részt vesz az intézményi diákönkormányzati programokon, ahol igény szerint 

tájékoztatja a diákönkormányzati szervek képviselőit, válaszol a felvetett 

kérdésekre, illetve továbbítja azokat az intézmény igazgatója felé. 

 Folyamatos munkakapcsolatban áll a diákönkormányzatot patronáló nevelővel, 

segíti munkáját. 

 

Az igazgató képviseli az intézményt a diák közgyűlésen, igény szerint részt vesz a 

különböző rendezvényeken, programokon. 

 

Az intézményi diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 tagja az intézmény vezetőségének 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben rendkívüli iskolavezetőségi 

ülés összehívását kezdeményezheti. 

A diákképviselők: 
 A diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül vagy közvetlenül fordulhatnak 

észrevételeikkel, javaslataikkal az igazgatóhelyetteshez és az igazgatóhoz. 

 A vezetők a megkeresést követően lehetőleg egy munkanapon, de legfeljebb 5 

munkanapon belül kötelesek fogadni a diákvezetőket. Felvetéseikre legkésőbb 

az általános ügyintézési határidőn belül választ kell adni. 

 

4.1. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 

 

 A diákönkormányzat a tevékenységéhez szükséges helyiségeket az 

igazgatóhelyettes engedélyét követően a munka-, baleset- és tűzvédelmi 

szabályok betartásával használhatja. Az igénybevétel a nevelő-oktató munkát 

nem hátráltathatja. 

 A diákönkormányzat működési feltételeinek javításához külső anyagi 

forrásokat vonhat be (támogatás, pályázat stb.). 

 A diákönkormányzat az intézmény szabályainak megfelelően használhatja a 

kommunikációs rendszert. 

 Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai 

eszközöket az intézmény rendelkezésre bocsátja. 
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 A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli és gazdasági feladataihoz az 

intézmény szakmailag illetékes munkatársa segítséget nyújt. 

5. Osztályközösségek 

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

- az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

- küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

- döntés az osztály belügyeiben. 

5.1. Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 
 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve, munkájáért pótlék illeti 

meg. 
 

Az osztályfőnökök feladat- és hatásköre 

 

 Az egy osztályban tanító nevelők munkájának összehangolója, szervezője. 

 Felelős vezetője az osztályközösségnek. 

 Feladata: a tanulók megismerése, képességeik fejlesztése, közösségi 

magatartásuk, munkájuk, önállóságuk, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztése. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, pedagógiai segítséget ad neki, 

segíti a jó osztályközösség kialakulását. 

 A köznevelési törvény, a pedagógiai program és a nevelési értekezletek 

határozatainak figyelembevételével, osztálya sajátosságaira alapozva minden 

évben elkészíti helyzetelemzését, osztályfőnöki foglalkozási tervét. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. Különösen gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, a 

tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 

 Szükség és lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit és egyéb 

foglalkozásait is. 

 Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti. 

 Javaslattevő joga van a különböző juttatások meghatározásában. 

 A javaslattevő jog kiterjed a tanulók továbbtanulásával, jutalmazásával, 

fegyelmi büntetésével kapcsolatos ügyekre is. 

 Évente három alkalommal szülői értekezletet hív össze, ahol beszámol 

osztálya neveltségi szintjéről, magatartásáról, tanulmányi munkájáról, 

ismerteti az osztály előtt álló követelményeket, feladatokat. 

 Az egész osztályt érintő fegyelmi vagy tanulmányi probléma esetén, illetve a 

szülői munkaközösség kezdeményezésére rendkívüli szülői értekezletet hív 

össze az igazgató engedélyével. 

 A szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében egy-egy nevelési 

témát is napirendre tűz, tanácsokat ad, felhívja a figyelmet a pedagógiai 

szakirodalomra, segíti az osztálya szülői munkaközösségének munkáját. 

 Tájékoztatja a szülőket a tanuló munkájáról, rendszeresen ellenőrzi az 

ellenőrzőbe és naplóba beírt jegyeket, a hiányosságokat pótolja. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló vezetése, 

statisztikai adatok szolgáltatása, egyéb adminisztráció). 

 Megszervezi a tanulmányi kirándulásokat. 
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6. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

Szülői értekezletek: 
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább 

három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az 

igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 

Tanári fogadóórák: 
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – a szülői értekezletek előtt – három 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy 

elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

A szülők igény szerint nyílt napokon, tanítási órákon, szülői fórumokon nyerhetnek 

betekintést az iskolában folyó munkába. 

Az intézmény szülői munkaközösségének választmányát az igazgató évente legalább 3 

alkalommal tájékoztatja az iskola eredményeiről, a soron következő feladatokról és 

egyéb aktuális kérdésekről. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása: 
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a tájékoztató füzet/ellenőrző 

vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. Ezekbe történő bejegyzés 

útján értesítik a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy 

súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök tájékoztató füzet/ellenőrző útján 

tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 
 

A diákok tájékoztatása: 
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés 

elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a 

tanulóval. 

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel 

a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak 

egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a 

dolgozatokat ki kell osztani. 

 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről 

tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A 

diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint az iskolarádión keresztül kell a 

diákság tudomására hozni. 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. 

 

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága: 
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

- alapdokumentum, 
- pedagógiai program, 

- szervezeti és működési szabályzat, 

- házirend. 
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A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapdokumentum kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti 

dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adnak 

tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve 

a házirend lényeges változásakor átadjuk. 
 

7. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Kapcsolat létesíthető más 

oktatási intézménnyel, szervezettel, mely a tanulók nevelését-oktatását elősegíti, a 

pedagógusoknak tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít. 

 

Az iskola rendszeresen kapcsolatot tart: 

 „Együtt Gyermekeinkért” Alapítvány kuratóriumával 

 egyéb iskolatámogató alapítvánnyal 

 az intézmény többi intézményegységével 

 a város közoktatási intézményeivel 

 a működtető önkormányzat hivatalával 

 a Szerencsi Tankerületi Központtal 

 a Tokaji járás közoktatási intézményeivel 
 Dombi Sámuel Kistérségi Egészségügyi Központtal 

 Kulturális és Konferenciaközponttal 

 Egyházakkal 

 Megyei és országos szintű szakmai szervezetekkel 

 Pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel 

 

7.1. Pedagógiai szakszolgálat: 
Az iskolai pedagógusai segítik a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak év eleji 

szűrési-mérési tevékenységét. A fejlesztésbe, terápiába bevont tanulók esetében 

egyeztetnek a foglalkozások időpontjáról. Folyamatosan konzultálnak az érintett tanulók 

fejlődéséről. 

7.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatók: 
 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás a pedagógusok részére az általános pedagógiai 

tevékenység végzéséhez ad segítséget, így a velük való kapcsolattartás kiterjed 

valamennyi pedagógusra. 

 

7.3. A gyermekjóléti szolgálattal az alábbiak szerint működik együtt az iskola: 
 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a pedagógusok, szülők vagy tanulók 

jelzése alapján - a veszélyeztető okok feltárása érdekében - felveszi a 

kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal. 

 A gondozásba, védelembe vett tanulókról folyamatosan, kölcsönösen 

tájékoztatják egymást, szükség esetén közösen családot látogatnak. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

anyagi veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását. 

 A szokatlanul sok hiányzás illetve igazolatlan hiányzás esetén a család 

megkeresését kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálat felé. 

 A gondozásban lévő gyerekek osztályfőnökei is rendszeres kapcsolatot 

tartanak a gyermekjóléti szolgálattal. 
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 A gyermekjóléti szolgálat által szervezett szabadidős programokra felhívjuk 

tanulóink figyelmét, segítünk azok lebonyolításában. 

 

7.4. Egészségügyi ellátás biztosítása 
 

 A tanulók egészségügyi ellátását az orvosok és a védőnők az igazgatóval 

egyeztetett rend szerint végzik. 

 A tanulók évenként legalább egyszer fogászati és belgyógyászati vizsgálaton 

vesznek részt. 

 Az egészségügyi dolgozók - felkérésre - egészségnevelési feladatokat is 

ellátnak. 

 

Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 
 

- Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy 

alkalommal történő szűrővizsgálata 

- A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 

26/1997. (IX.3.) NM-rendelet alapján 
- A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el 

- A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- 

illetve normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző 

május 15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be. 

- A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem 

tag, de diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél 

évre érvényes igazolások kiadását elvégzi. 

- Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt 

járványügyi intézkedések végrehajtását. 

- Sürgősségi eseti ellátást végez. 

- Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a 

tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges 

vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb 

gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. 

-  Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a 

tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

 

Az iskolai védőnő feladatai: 
 

- A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. 

Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. 

Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt 

vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a 

szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, 

magasság, hallásvizsgálat stb.). 

- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény 

igazgatóhelyettesével. 

- Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 
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VI. rész 
 

A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

1. A tanulói hiányzás igazolása 

 
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az 

alábbiakban. 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról, egyéb foglalkozásokról és az iskola által 

szervezett rendezvényekről való távolmaradását a házirendben meghatározottak 

szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 
 

1.1 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak 

szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

1.2. Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

- bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma 

miatt, 

- rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik 

késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás stb.). 

 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem 

igazolhatja. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. 

Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató 

dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a 

tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait. 
 

1.3. A tanulói késések kezelési rendje 

 

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából 

rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az 

iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 
 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 
 

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

bekezdésének előírásai szerint történik. 

 

Tanköteles tanuló esetében: 

- 5. igazolatlan óra után: a szülő értesítése 

- 10. igazolatlan óra után: a szülő, és a lakóhely szerint illetékes 

gyermekjóléti szolgálat értesítése 
- 30. igazolatlan óra után: a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Tokaji 

Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán szabálysértési feljelentés 

megtétele és a gyermekjóléti szolgálat értesítése 
- 50. igazolatlan óra után:  a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Tokaji 

Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályát. 
 
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 

2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3. Az iskolai hagyományok ápolása 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az 

ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, a felelősöket 

a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

Az iskola hagyományos megemlékezései, rendezvényei: 

Iskolai ünnepségek: 

 Tanévnyitó ünnepség 

 Az 1956-os forradalom ünnepe - október 23. 

 Karácsony 

 Az 1848-as forradalom ünnepe – március 15. 

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepség 

Megemlékezések az iskolarádióban, iskolai faliújságon: 

 Aradi vértanúk – október 6. 

 A magyar kultúra napja – január 22. 

 Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja – február 25. 

 Holokauszt Áldozatainak Emléknapja – április 16. 

 Nemzeti összetartozás napja – június 4. 

Emléknaphoz kapcsolódó iskolai programok: 

 Zenei világnap – október 1. 

 Állatok világnapja – október 4. 

 Magyar költészet napja – április 11. 

 Föld napja – április 22. 

Iskolai rendezvények: 

 Farsang 

 Rákóczi-témahét (Darvas nap) 

 Diákönkormányzati nap/családi nap 
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Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét alj és fehér felső, iskolajelvény. 
 

 

 

 

 

 

 

VII. rész 

Az iskolai könyvtár működési rendje: 

1. Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának 

megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok 

rendszeres gyűjtését, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését 

biztosító egysége. 

Iskolai könyvtárunk feladatai: 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

- tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

- a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója 

igénybe veheti. 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait kibővíti az iskolával azonos épületben lévő Németi 

Ferenc Városi Könyvtár, melyet Együttműködési megállapodásban rögzítünk. A városi 

könyvtár használatának rendjét a könyvtári SzMSz tartalmazza. 
 

 

2. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 
  

- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
  

2.1. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi 

ellátás kötelezettségének: 
 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába 

felvett tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok 

alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által 

átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az 

adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott 

tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig 

minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai 

könyvtárba. 
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2.2. A kölcsönzés rendje  
 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a 

tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege: 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

  

Aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
 Az iskolai könyvtárból a ……….-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet aláírásommal igazolok. 
 201……június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett 

tartós tankönyveket. 
 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben 

megrongálódik vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, 

pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell 

térítenem. 
 

 

 

Aláírás 

 

osztály 

    

  

  

 

 

 

2.3. A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket az iskola könyvtári állományába veszi, 

azt elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre 

bocsájtja. 

Évente leltárlistát készít: 

- az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

- a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 

15-ig) 

- listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november). 
 

2.4. Kártérítés 
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