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„Szólj, gondolj, tégy jót, 

S minden szó, gondolat és tett 

Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.” 

 

 

        (Vörösmarty Mihály) 
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I. Bevezető 
 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

 

Az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása, a tanulói jogok érvényesülése, a 

szülők a tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, a működés biztosítása céljából 

a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat I. és II. kötetének módosítását hajtotta 

végre a törvényi és intézményi szintű változásoknak megfelelően. 

 

Az SZMSZ megismerése és betartása mindenkinek kötelessége, tanulóknak, szülőknek iskolai 

alkalmazottaknak, valamint akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek 

feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.  

Az SZMSZ szabályai, megtartása közös érdek, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az 

intézményvezető az alkalmazottakkal szemben munka- és polgárjogi intézkedést tehet, 

súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet.  

A pedagógusok a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedéseket és fegyelmi eljárást 

kezdeményezhetnek.  

A szülőt vagy más, nem az intézményben alkalmazott, de a működtetésben résztvevő 

munkavállalókat tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. 

Amennyiben a szabályzatban foglaltakat megsértik, úgy a munkáltatójának vezetőjét írásban 

tájékoztatni kell a történtekről 

 

 

Az iskolai dokumentumokról a tájékoztatás helye és ideje 

 

Az iskola Pedagógiai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismerni.  

A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai programjáról, Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról, illetve Házirendjéről az iskola honlapján tájékozódhatnak. 

A könyvtárostól, az intézményvezetőtől, az intézményvezető-helyettesektől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott intézményvezető, intézményvezető-helyettesi 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

 

A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend egy-egy 

példánya munkaidőben a következő helyeken tekinthetők meg: 

 az iskola irattárában,  

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyettesénél. 

 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át lehet adni. 

Amennyiben a fenti helyeken nyilvános a dokumentum, ez a kötelezettség megszűnik. 
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II. Általános rendelkezések 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályok jegyzéke: 

  

    Jelen módosítást az tette szükségessé, hogy: 

 

a) DMJV Közgyűlése 171/2012. évi (VI. 28.) határozatával 2012. július 31-ei dátummal 

a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola részére jogutódként 

átadta a Debrecen, Angyalföld tér 7. szám alatti épületet.  

b) Hatályba lépett a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§-ában 

foglalt kötelezettség. Mely szerint az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény 

szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, 

amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 

Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és 

miniszteri rendeletek: 

 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről 

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 

 

2. Az intézmény adatai: 

 

 Az intézmény neve:  

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Az intézmény székhelye, címe: 

      4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. 

          Intézmény azonosító kódja: 082051 

 Az intézmény irányítója: 

      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

      Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

 Alapítói jog gyakorlója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Működtető megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. 

 Vezető neve: Vezendi Katalin 

 Vezető elérhetősége: Tel.: 06/52/446-542/24-es mellék, fax.: 06/52/446-420 

 Az intézmény alapító okiratát elfogadó önkormányzati határozat száma:     

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165758
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2012. 06. 28. módosító okirat 160/2012.(VI.28.) sz. határozat  

 Törzskönyvi azonosító szám: 675035 

 Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1989. 01. 02. 

 Az intézmény alapító okiratának  

o száma: B/60. 

o kelte: 2012. december 19. DMJV Közgyűlése által módosítva és elfogadva 

266/2012.(XII. 13.) Kh. határozattal 

 Az intézmény alapításának időpontja: 1989. 01. 02. 

 Az intézmény jogállása: alapfokú nevelés-oktatás, művészeti nevelés-oktatás  

 Az intézmény típusa: összetett iskola: általános- és alapfokú művészetoktatási iskola 

 Évfolyamok száma: 

o általános iskolai évfolyamok: 1-8. évfolyam 

o alapfokú művészetoktatási évfolyamok: Előképző-Alapfok VI. 

 Felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő 

 Általános iskola: 600 fő 

 Alapfokú művészetoktatás: 250 fő 

 Az intézmény alaptevékenységeibe tartozó szakágazatok:  

  

A szakágazat megnevezése 
A szakágazat 

száma 

Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  852010 

Alapfokú művészetoktatás  852020 

 

 Az intézmény számlaszáma: 10034002-00330819-00000000 

 Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 15799658-2-41 

 Az intézmény statisztikai számjele: 16728626-8520-322-09 

 Az intézmény OM azonosító száma: 031109 

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a működtetés megszervezése céljából átadta a 

DMJV Önkormányzata részére a megkötött együttműködési megállapodás tartalma szerint.  

 

Az Önkormányzat 2013. január 01. napjától saját cégét a Debreceni Közterület 

Felügyeletet bízta meg az üzemeltetéssel 2013. április 30-ig. Az épületet, a telket és a 

feladatellátáshoz szükséges ingóságokat, berendezéseket, felszereléseket, informatikai 

eszközöket, közalkalmazottak munkaeszközeit leltár szerint az intézmény a KLIK és a 

Debreceni Közterület Felügyelet részére hiánytalanul átadta.  

 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át. Amennyiben 

az intézmény átmeneti szabad kapacitással rendelkezik, az alaptevékenység sérelme nélkül 

gondoskodik az épület és telek bérbeadásáról vagy egyéb módon történő hasznosításáról. Az 

ehhez kapcsolódó szerződések megkötése és a járulékos dokumentumok elkészítése a 

Debreceni Közterület Felügyelet dolgozóinak feladata 2013. január 01-től – 2013. április 30-

ig. 

 

2013. május 01-től Debreceni Intézményműködtető Központ szervezi a feladatellátást. 

Székhelye: 4026 Debrecen Kálvin tér 2/A. 

Telephely: 4031 Debrecen Angyalföld tér 4. sz. 
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Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, a köznevelési intézmények 

feladatainak ellátását szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon 

működtetése. 

 

Az intézmény, vállalkozási feladatot nem végezhet. 

 

 

3. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása: 

 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Debreceni Tankerületének igazgatója látja el. Az intézmény vezetője és helyettesei 

kötelezettség vállalási joggal rendelkeznek. Ellenjegyzésre a KLIK igazgatója jogosult. 

Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy az előirányzat szakmai szempontból 

jogszerű, valamint a teljesítéshez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 

 

 

III. Az intézmény működési rendje 
 

 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola összetett 

intézmény: 

             -  általános iskola 

         -  alapfokú művészeti iskola 

 

 

1.Az intézmény szervezeti felépítését a diagram tartalmazza: 

 

Az új struktúra lényege, hogy a KLIK jogi szervezeti egységeként működő köznevelési 

intézmény vezetője feladat- és felelősségi köre az iskola szakmai feladatellátásának minél 

magasabb színvonalú szervezésére, irányítására fókuszáljon.  

 

 

2. Az iskola igazgatósága: 
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Az iskola igazgatóságát az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: 

 az intézményvezető-helyettesek, 

 általános iskola munkaközösség-vezetői  

 művészeti iskola munkaközösség-vezetője 

 

 

3. Az intézmény vezetősége: 

  

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

tevékenységét) segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel az 

intézmény vezetőségének tagjai:  

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 Munkaközösség-vezetők  

 Diákönkormányzat vezetője 

 

Az igazgatóság iskolavezetési értekezletet tart rendszeresen kéthetente, illetve szükség szerint 

munkamegbeszélést hív össze az intézményre váró feladatok meghatározásával és ellátásával 

kapcsolatban. 

 

 

4. Az intézmény vezetője: 

 

- Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését. 

- Döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

- Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. 

- Jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait; a Pedagógiai programot, a 

helyi tantervet, előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet. 

- Gyakorolja a ráruházott egyéb munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a 

köznevelési intézmény közalkalmazottjai fölött. 

- Kiadmányozza a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével az 

intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. 

- Kiadmányozza a Debreceni Tankerület igazgatójával történt előzetes egyeztetést 

követően az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony 

létesítésére irányuló munkáltatói intézkedéseket. 

- Szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart a KLIK Debreceni Tankerületének 

munkatársaival. 

- Az intézmény működtetése kérdésében hiteles adatszolgáltatással segíti az illetékes 

önkormányzati képviselő munkáját. 

- Tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről. 

- Teljesíti a KLIK Debreceni Tankerületének igazgatója által kért adatszolgáltatást. 
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5. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel az intézmény belső ellenőrzési rendszerének 

működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő 

és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és 

gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért. A nevelési- oktatási intézmény vezetője a KLIK igazgatójának engedélyével 

rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 

elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az 

intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.  

A közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként helyetteseire vagy az intézmény más közalkalmazottjaira átruházhatja. 

Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamban történik. 

 

 

6. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend: 

 

Az intézményben az aláírási jogkört az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető-

helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor - saját munkaköri leírásukban 

meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az 

ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési jogait részben 

vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre vagy a művészeti 

munkaközösség vezetőjére, valamint a KT elnökére. A döntési jog átruházása minden esetben 

írásban történik. 

 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a KLIK 

Debreceni Tankerületének igazgatója másként intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve 

ennél hosszabb időtartam minősül. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes együttes távolléte esetén az alsó tagozat 

intézményvezető-helyettese látja el a vezetői feladatokat. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek együttes távolléte esetén a művészeti 

iskola vezetője látja el a vezetői feladatokat. A négy vezető együttes távolléte esetén a 

helyettesítés a KT elnökére hárul, mely az intézményvezető által írásban adott megbízás 

alapján történik.  

 

A reggel 7
30

 órától 16
oo

 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában 

közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző pedagógusok. Intézkedési 

jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

 

7. Az alsó tagozat intézményvezető-helyettesének megbízása: 

 

A nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető bízza meg.  

Az alsó tagozat intézményvezető-helyettesi megbízása határozott időre szól.  

Az alsó tagozat igazgatóhelyettesi megbízása vezető beosztásnak minősül. 

Tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el.  

Az alsó tagozat intézményvezető-helyettesének felelőssége mindazon területre kiterjed, 

melyet a munkaköri leírása tartalmaz.  
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Az alsó tagozat intézményvezető-helyettesének munkaköri feladatai: 

Az alsó tagozat intézményvezető-helyettese közvetlen szervezi és irányítja az 1-4. 

évfolyamon tanító pedagógusok nevelő-oktató munkáját.  

Az intézményvezető rövid távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést 

igénylő valamennyi ügyben eljár. 

 

Főbb munkaterületei, feladatai:  

- felelős az intézményben folyó nevelési program végrehajtásáért, 

- felelős a tagozati értekezletek megszervezéséért,  

- együttműködik az intézményvezetővel, a felső tagozat intézményvezető-helyettesével, a 

művészeti iskola munkaközösség-vezetőjével, az iskolatitkárral, a munkaköri 

feladataikban meghatározott területek felelőseivel a napi feladatok megoldásában,  

- megszervezi a helyettesítéseket, 

- javaslatot tesz:  

 a szakmai anyagok beszerzésére 

 a dolgozók jutalmazására,  

 a fegyelmi eljárás esetleges megindítására,  

 az osztályfőnökök megbízására, 

- irányítja az osztályfőnökök munkáját, ellenőrzi az osztályfőnöki adminisztrációt,  

- figyelemmel kíséri:  

 a nevelőmunkát segítő szakmai segédanyagok, ajánlások, pályázatok, megjelenését 

és azokat közvetíti az érintettek felé,  

- koordinálja 

 a tanulmányi kirándulásokat, nyári táborokat, 

 a külső előadók meghívását és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt,  

 az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezését,  

 a tanítási gyakorlaton lévő főiskolai hallgatók szakmai felkészítését 

 a tanulmányi versenyeket, 

 az órarend készítését,  

- közreműködik a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok betartásában és betartatásában,  

- kapcsolatot tart: 

 az iskolai Szülői Szervezettel, az Intézményi Tanáccsal 

 a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal, az iskola diák képviselőivel,  

 a körzetünkben lévő óvodákkal, 

 segíti az iskolaorvos és védőnő munkáját,  

 a tömegkommunikációs szervezetekkel, külső civil szervezetekkel, 

 egyházakkal, 

 nevelési tanácsadókkal, 

- órákat látogat, ezekről feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli az érintett 

nevelőkkel, segítséget ad a munka további folytatásához, összehangolja a 

munkaközösségek munkáját,  

- ellenőrzi a tankönyvrendelést,  

- elkészíti a tantárgyfelosztást az alsó tagozat részére,  

- összegyűjti az SZMSZ és a Házirenddel kapcsolatos javaslatokat,  

- az éves statisztika elkészítéséhez adatokat szolgáltat a tagozattal kapcsolatban 

- az irányítása alá tartozó pedagógusok tervszerű, folyamatos, pedagógiai és szakmai 

továbbképzéséről gondoskodik,  

- részletes feladatait az SZMSZ és mellékletei, valamint a munkaköri leírása tartalmazza.  

- Szervezi az iskola zökkenőmentes működtetését 2013. május 1-től a Debreceni 

Intézményműködtető Központ vezetőjével és dolgozóival együttműködve 
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8. Az általános intézményvezető-helyettes megbízása: 

  

A nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető bízza meg.  

Az általános iskola intézményvezető-helyettesi megbízása határozatlan időre szól.  

Az általános iskola intézményvezető-helyettesi megbízása vezető beosztásnak minősül. 

Tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el.  

Az általános intézményvezető-helyettes felelőssége mindazon területre kiterjed, melyet a 

munkaköri leírása tartalmaz.  

 

Az általános intézményvezető-helyettes munkaköri feladatai: 

Irányítja a pedagógusok munkáját a felső tagozatban.  

Általános szervezési, felügyeleti, ellenőrzési munkájával biztosítja az intézményi munka 

folyamatosságát és zökkenőmentességét. 

- Felelős:  

 az intézmény felső tagozatának szabályszerű működéséért, szervező, felügyelő, 

ellenőrző munkájával biztosítja a tagozati munka zavartalanságát,  

 félévente az osztályozó értekezletek megszervezéséért, 

 határidőre az éves statisztikák elkészítéséért, a többletmunka elszámolásáért, 

osztályozóvizsgák szervezéséért, lebonyolításáért.  

 a szakszerű helyettesítésért,  

- összehangolja az intézményben folyó oktató- és nevelőmunkát; 

- Együttműködik az intézményvezetővel, az alsó tagozat intézményvezető-helyettesével, a 

művészeti iskola munkaközösség vezetőjével, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat 

ellátó munkatárssal, az iskolatitkárral, a munkaköréhez kapcsolódó területek felelőseivel a 

napi feladatok megoldásában; 

- javaslatot tesz: 

 a dolgozók kinevezésére, jutalmazására és továbbképzésben való részvételére,  

 esetlegesen fegyelmi eljárás megindítására,  

 az osztályfőnökök megbízására,  

- irányítja, ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját, adminisztrációját,  

- figyelemmel kíséri:  

 a szakmai segédanyagok beszerzését, ajánlások, pályázatok megjelenését és azokat 

közvetíti az érintettek felé, 

- azonnal intézkedik váratlan hiányzások esetén,  

- ellenőrzi a szakköri naplókat,  

- tanulmányi kirándulásokat koordinálja,  

- elkészíti a tantárgyfelosztást a felső tagozat részére,  

- koordinálja: 

 munkaközösségek munkáját, tevékenyen segít az iskolai ünnepélyek, 

megemlékezések szervezésében,  

 a pályaválasztással és továbbtanulással kapcsolatos feladatokat,  

 külső előadók meghívását rendezi a kollégákkal egyeztetve, 

 felügyeli a művészeti iskola pedagógiai munkáját, ellenőrzi tevékenységüket,  

 a tanítási gyakorlaton lévő főiskolás és egyetemi hallgatók szakmai felkészítését 

(hospitálás),  

- folyamatosan látogatja a szaktanárok óráit,  

- gondoskodik a Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosításáról,  

- fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok zavartalan lebonyolítását szervezi.  

- kapcsolatot tart: 

 az iskola Szülői Szervezetével, az érdekképviseleti szervezetekkel 

 a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal, az iskola diák képviselőivel,  
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 segíti az iskolaorvos, védőnők munkáját,  

Az intézményvezető-helyettesek egyéb feladatait az SZMSZ mellékletei, valamint a 

munkaköri leírásuk határozza meg. 

 

 

9. A művészeti iskola munkaközösség vezetőjének megbízása: 

 

Irányítja a pedagógusok munkáját a művészeti iskolában.  

Fő munkaterületei, feladatai: 

- felelős a művészeti tanszakokon folyó nevelési program, valamint a helyi tanterv 

megvalósításáért, 

- felelős az intézmény szabályszerű működéséért, szervező, ellenőrző munkájával biztosítja 

a munka zavartalanságát, 

- felelős az értekezletek megszervezéséért, a hangversenyek, kiállítások, bemutatók 

színvonalas lebonyolításáért, 

- felelős a vizsgák megszervezéséért, összehangolásáért, 

- felelős az éves statisztikák összeállításáért, valamint az intézményegység működésével 

kapcsolatos adminisztrációs tevékenység elvégzéséért (jelentkezés-beiratkozás, 

beiratkozási napló vezetése, naplók ellenőrzése, nyomtatványok beszerzése, stb.), 

- együttműködik az intézményvezetővel, a felső és az alsó tagozat intézményvezető-

helyetteseivel, az iskolatitkárral, a művészeti iskola titkárával, a munkaköri feladataikban 

meghatározott területek felelőseivel, a napi feladatok megoldásában. 

 

Javaslatot tesz: 

- a dolgozók jutalmazására, továbbképzéseken való részvételükre,  

- esetleges fegyelmi eljárások megindítására,  

- tárgyi feltételek javítására, eszközbeszerzések tervezésére, szervezésére. 

 

Figyelemmel kíséri: 

- a nevelőmunkát segítő segédanyagok, szakirodalom, ajánlások, pályázatok megjelenését, 

és azokat közvetíti az érintettek felé 

 

Koordinálja:  

- a vizsgákat,  

- a tanszakok munkáját, együttműködését,  

- a rendhagyó órák, bemutatók, kiállítások, megemlékezések szervezését,  

- a hangversenyekre, versenyekre, találkozókra, tapasztalatcserékre való utazásokat. 

 

Kapcsolatot tart: 

- az iskolai Szülői Szervezettel, az érdekvédelmi szervezetekkel  

- közművelődési intézményekkel,  

- a tömegkommunikációs szervezetekkel, külső civil szervezetekkel. 

 

Segíti: 

- a városi kulturális rendezvények szervezését,  

- a munkaközösségek tevékenységét,  

- az információáramlást.  

 

Órákat látogat, összegyűjti az SZMSZ-szel, Házirenddel, Pedagógiai Programmal, 

Munkatervekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat. Az éves statisztika elkészítéséhez 

adatokat szolgáltat.  
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Részletes feladatait az SZMSZ és mellékletei, valamint a munkaköri leírás tartalmazza.  

 

 

10. Az intézmény alkalmazottai: 

 

Az intézmény alkalmazottait a foglalkoztatásukra vonatkozó (Mt., Ptk.) előírások alapján a 

megállapított munkakörökre  a KLIK Debreceni Tankerülete alkalmazza. Az alkalmazottak 

feladataikat munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok, és az intézményi szabályzatok, 

valamint az intézményvezető utasításai alapján végzik.  

 

11. Az iskolatitkár- művészeti iskola titkár munkaköri feladatai: 

-     Munkájukat az intézményvezető az irányítása alapján végzi. 

- Ellátják az intézmény ügyviteli feladatait az iratkezelési szabályzat alapján. 

- Vezetik a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációt. 

- Segíti a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatást. 

- Nyilvántartja az iskola bélyegzőit. 

- Megrendeli az intézményben használatos nyomtatványokat. 

- Nyilvántartásokat vezet (bizonyítványok, beérkezett számlák, stb.) 

- Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását.  

- Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

 

IV. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

Az intézmény törvényes működését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg: 

o az intézmény szakmai alapdokumentuma 

o a Szervezeti és Működési Szabályzat 

o Pedagógiai program 

o Házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének része  

o a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és év végi beszámolókkal) 

o egyéb belső szabályzatok 

 

1. Szakmai alapdokumentum: 
   

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  

Az iskolánk érvényben lévő szakmai alapdokumentuma az iskola honlapján található. 

 

2. A Pedagógiai program: 

 

A közoktatási intézmény Pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24.§ (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot, a 2013. 

szeptember 1-jétől a választott kerettanterv elkészítésével. 

 

 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 
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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 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 felsorolt tevékenységek szabályozása a Pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

A Pedagógiai programot a nevelőtestület és az intézményvezető fogadja el, majd a fenntartói 

jóváhagyás másnapján válik érvényessé. Az iskola Pedagógiai programja megtekinthető az 

iskola honlapján valamint munkaidőben az intézményvezetői irodában, az iskola 

könyvtárában. 

 

 

3. Az éves munkaterv: 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény Pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. 

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 az Intézményi Tanács, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat 

véleményét. 

(A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2.§.(1)-(2) bekezdésében foglaltakat.) 

 

A munkaterv egy példányát e-mailben elküldjük a tantestület minden tagja számára.  

Egy példányát a nevelői szobában helyezzünk el, munkaidőben az intézményvezetői irodában 

is olvasható. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és a szülői hirdetőtáblán is 

elhelyezzük.  

 

 

3.1. Az éves munkaterv tartalmazza: 

 

- a tanév rendjét 

- a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását 

- az új tanév feladatait 
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- a tanév tanórán kívüli foglalkozásait 

- az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek időpontját, módját 

- nevelőtestületi értekezletek idejét, témáját 

- munka- és tűzvédelmi oktatás idejét, módját 

- a tanítás nélküli munkanapok időpontját 

- hagyományápolás alkalmait, formáit, időhöz kötöttségét 

- az ellenőrzési tervet 

 

 

V. Az intézmény közösségei, kapcsolatai egymással és az iskola vezetésével 

 

1. Az iskolaközösség: 

 

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

érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik. 

 

2. Az Intézményi Tanács és az iskola közösségeinek együttműködése 

Iskolánkban az Intézményi Tanács a jogszabályokban meghatározottak szerint működik, 

ahol a szülők, a pedagógusok és az önkormányzat képviselője találkozik egymással, 

megbeszélik az iskola életével kapcsolatos ügyeket, javaslatokat fogalmaznak meg, 

fogadnak el, segítve az iskola működését. Az Intézményi Tanács véleményt nyilvánít a 

pedagógiai program, az iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai 

munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 

 

1. Az Intézményi Tanács az iskola közösségeivel a Tanács teljes jogú tagjain és a 

meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

2. Az Intézményi Tanács tagjai kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az Intézményi 

Tanács tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, 

javaslatait meghallgatni, megvitatni. 

3. Az Intézményi Tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

- az intézmény vezetője 

4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az intézmény 

vezetője félévenként tájékoztatja az Intézményi Tanácsot, amely a beszámoló alapján 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az iskola működésével kapcsolatos 

álláspontját. 

 

3.Az iskolai közalkalmazottak közössége: 

 

1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozók alkotják. 

2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelésről szóló 

törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény 

Közalkalmazotti Szabályzata rögzítik. 
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4. A nevelők közösségei: 

 A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik  

 

 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 őszi és tavaszi nevelési értekezlet  

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémái, fontos 

oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény intézményvezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület 

döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet, az értekezletet 

vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint kettő az értekezleten végig jelen lévő 

személyek, hitelesítők írnak alá.  

 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség félévi tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését osztályozó értekezleten végzi. A nevelőtestület osztályozó 

értekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt szavazati 

joggal. Szavazat egyenlőség esetén az osztályfőnök szavazata dönt. 

Értekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály 

aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek.  

 

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettesei vezetik. 

Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet 

tart a nevelőtestület.  A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell 

vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést.  

 

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az 

aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók 
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vesznek részt egy-egy értekezleten.  

Az iskolai könyvtár közreműködésével az intézmény pedagógusai kölcsönzés formájában 

lehetőségeink szerint megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb 

kiadványokat. 

 

 

 A nevelők szakmai munkaközösségei: 

 Az iskola pedagógusai egymáshoz kapcsolódva (legalább 5 fő) szakmai 

munkaközösségekben tevékenykedhetnek. A munkaközösség szakmai, módszertani 

kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 Alsó tagozatosok szakmai munkaközössége /2/ 

 Felső tagozatosok szakmai munkaközössége /2/ 

 Művészeti iskolások munkaközössége /1/ 

 Osztályfőnöki munkaközösség /1/ 

 

Intézményünkben a szakmai munkaközösségek a mindenkori törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően, az SZMSZ-ben meghatározott módon jönnek létre és működnek, feladatuk a 

szakmai munka irányítása, koordinálása.  

 

A szakmai munkaközösségek és vezetőik a törvényben meghatározott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

A munkaközösségek célja a nevelő-oktató munka elvárt színvonalának biztosítása, a szakmai 

kompetenciák fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, a pályakezdő vagy új kollégák 

szakmai támogatása, szaktanácsok nyújtása az iskolavezetés részére az adott tantárgy tanítása 

és értékelése tekintetében 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 

munkaközösségeinek működési szabályzata tartalmazza az intézményünkben folyó szakmai 

tevékenységek törvényi hátterét, szerveződését, feltételeit, feladat-és követelményrendszerét, 

személyi feltételeit. 

 

/Az SZMSZ II. kötetének melléklete a 2. pontban tartalmazza a Munkaközösségek 

Működésének Szabályzatát./ 

 

 

 A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása: 

 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

1. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat 

különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 
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A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

 Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok: 
1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése 

alapján.  

2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről 

tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.  

 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető  

bízza meg. 

 

5. A Szülői Szervezet: 

 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében Szülői 

Szervezet működik. 

Az általános iskolában a Szülői Szervezetet az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

A művészeti iskolában a Szülői Szervezet a csoportokban tanuló diákok szüleiből tevődik össze. 

 

1. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 

 elnökhelyettes 

2. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 

vezetőségéhez. 

3. Az iskolai Szülői Szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői 

szervezet vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály 

szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

4. Az iskolai Szülői Szervezet az iskolai szülői értekezleten a szülők javaslatai alapján 

megválasztják az iskolai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: 

 elnök, 

 elnökhelyettes  

5. Az iskolai Szülői Szervezet elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart 

kapcsolatot.  

6. Az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 

ötven százaléka jelen van. Az iskolai Szülői Szervezet választmánya döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

7. Az összevont iskolai szülői értekezletet az iskola intézményvezetőjének tanévenként 

legalább 3 alkalommal össze kell hívnia, és ezen, tájékoztatást kell adnia az iskola 

feladatairól, tevékenységéről. 

8. Az iskolai Szülői Szervezetet az alábbi döntési, szervezési, véleményezési, egyetértési 

jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 megválasztja a szülők képviselőit az Intézményi Tanácsba, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 
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 véleményezi az iskola Pedagógiai programját, Házirendjét, munkatervét, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben,  

 támogatást adhat, szponzorok keresésével hozzájárulhat az iskolai rendezvények 

színvonalas megrendezéséhez, 

 nemzetközi kapcsolatok alkalmával cserediákok fogadására segítséget adhat, 

 versenyek rendezésére, önkéntes munkára, adományok gyűjtésére nemcsak az 

osztály közösségét, hanem környezetét is aktívan, lehetőségéhez mérten 

szervezheti. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

 

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

 az intézményvezető vagy helyettesei a diákközgyűlésen évente legalább 1 

alkalommal,  

DÖK elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, tájékoztatják diákjainkat.  

 

 A tanuló eredményeiről,  fejlődéséről esetleges hiányosságairól  a szülőket a  tanítóknak,  

szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az 

osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a Diákönkormányzathoz vagy az intézményi 

tanácshoz fordulhatnak.  

 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola 

intézményvezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi 

tanáccsal, a DÖK képviselőivel. 

 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

 

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

 az intézményvezető az iskolai szülői értekezleten tanévenként 3 alkalommal: 

o az előtérben elhelyezett hirdető táblán keresztül folyamatosan 

o az iskola honlapján rendszeresen  

 az osztályfőnökök: 

o az osztály szülői értekezletén, fogadó órákon tájékoztatják.  

2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a pedagógusok fogadó órái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, 

 esetmegbeszélések 
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 családlátogatások 

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

tartalmazza.  

 

 

6. A tanulók közösségei: 

  Az osztályközösség 

 

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

osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az 

intézményvezető bízza meg osztályfőnöki pótlék adományozásával. Az osztályfőnökök 

tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályfőnök helyettes önkéntes 

megbízással tevékenykedik, felső tagozatban. 

   

 

7. Az iskolai Diákönkormányzat: 

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai Diákönkormányzatot segítő 

nevelő érvényesíti, melyért órakedvezményben részesül. A Diákönkormányzatot 

megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell 

kérnie az iskolai Diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

3. Az iskolai Diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. Üléseit havonta szervezi. Az iskolai Diákönkormányzat 

szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.  

4. Az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személyt a Diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a 

nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg.  

5. Az iskolai diákközgyűlést évente 1 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a 

Diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola 

intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a 

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

6.  A diákközgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető felelős.  

7. A diákközgyűlés 1 év időtartamára a tanulók javaslatai alapján 1 fő diákképviselőt 

választ. 

 

VI. Az iskolai mindennapi testnevelés megvalósítása  

 
Intézményünk alapító okiratában a 2004/ 2005-ös tanévtől kötelező feladatellátásként szerepel 

a jégkorcsolya és a floorball oktatása.  

 

Iskolánk létesítményének adottságai, felszereltsége és sporteszközei megfelelőek a feladat 

ellátásához. Testnevelés szakos tanárokkal való ellátottságunk is adott. 

 

Külön előny számunkra, hogy a közelben van uszoda, Jégcsarnok és iskolánk területén 

műfüves pálya, amelyek szintén elősegítik a mindennapos testnevelés megvalósítását. 
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Létesítményeink: 

 35 x 15 m-es tornaterem 

 szabadtéri bitumen pálya 

 szabadtéri kisméretű futballpálya 

 atlétikai udvar (futópálya, kislabda dobó hely, súlylökő hely, távolugró gödör) 

 

A közelben használható létesítmények: 

 a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI uszodája 

 Jégcsarnok 

 műfüves pálya 2013 júniusától (MLSZ) 

 

A mindennapos testnevelést kiegészítik a délutáni szabad levegőn történő játékos mozgások. 

 

Az orvosi szakvéleménnyel rendelkező tanulóink a kötelező testnevelési órákon felül 

gyógytestnevelési foglalkozáson vehetnek részt. Rendelkezünk olyan diákokkal - akik az 

iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt 

vehetnek, vagy részleges felmentést kaphatnak a tanév során. 

 

A tanulók közlekedését szülői segítséggel, pedagógiai asszisztensek felügyeletével 

szervezzük. 

 

 

VII. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 

 Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

                                               Debreceni Tankerület 

     Debrecen, Kálvin tér 11. 

 Az intézmény működtetőjével:  

  DMJV Önkormányzata  

  Debrecen, Piac u. 20. 

 

 Pedagógiai Szakszolgálat: 

 A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 

Intézettel 

 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával 

o Gyermekjóléti Szolgálat 

o Családsegítő Szolgálat 

 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 

o Gyermekjóléti Szolgálat 

o Családsegítő Szolgálat 

 DMJV Polgármesteri Hivatal 

o Családvédelmi Osztály 

o Szociális Osztály 

 Családok Átmeneti Otthona 

 A Gyermekvédelmi Szolgálattal 
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 A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálattal 

 Gyermekpszichiátriai Ambulancia 

 Kábítószer Egyeztető Fórum 

 Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete 

 Forrás Lelkisegítők Egyesülete 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 

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

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

Oktatási – nevelési tevékenység: 

 A Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvánnyal (4031 Debrecen, 

Angyalföld tér 4.) 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: 

 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 

 Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszék 

 Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 

 Szegedi Egyetem mérés - értékelés 

Alapítványi finanszírozás: 

 Tempus Közalapítvány 

Társintézmények (közös programokról tájékoztatás): 

 Ady Endre Gimnázium 

 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 

 EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 

 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 

 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 Bajcsy-Zsilinszky - Szoboszlói Úti Óvoda 

 Bartók – Babits Utcai Óvoda 

 Hétszínvirág Óvoda 

 Margit téri Óvoda 

 Pósa Utcai Óvoda 

 Százszorszép Óvoda 

 Tócóskerti Óvoda 

Az alábbi gazdálkodó szervezettel: 

 DIM 

Egyházak: 

 István király Téri Református Egyház 

 Szent Család Plébánia (görög és római katolikus) 

 Hit Gyülekezete 

Társadalmi szervezetek, vállalatok: 

 Sodexo Magyarország Kft. 

 Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei Szervezete 

 AKSD 

 Hajdú Volán Zrt. 

Egészségügyi Szakszolgálat:  

 VESZ 

 Iskolafogászat 
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 Drogambulancia 

Sajtótájékoztatók, tudósítások: 

 Hajdú-Bihar Megyei Napló 

 DTV 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az intézményvezető-

helyettesek a felelősek.  

 

VIII. Az intézményi munkarend 
 

1. A működés rendje: 

Intézményünkben portaszolgálat működik. 

Az iskola nyitva tart a szorgalmi időben hétfőtől- péntekig 06.00 – 22.00 óra között.  

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. 

 

Az iskola nyitása a diákok számára reggel 07.00 órakor történik. 

Az intézmény zárását 22.00 órakor a portás végzi. 

 

Reggeli ügyeletet 7.00 órától biztosítunk. Délutáni ügyeletet 16.00 órától 17.00-ig tartunk. 

 

A tanítás és a foglalkozások ideje alatt gyermek nem hagyhatja el az iskola épületét.   

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes), illetve a részére órát 

tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői 

kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-

helyettes adhat engedélyt. 

 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre 

az iskolát működtető intézmény vezetője és a KLIK debreceni Tankerületének igazgatója 

adhat engedélyt. 

2. A tanítás rendje: 

Becsengetés, órakezdés: 8.00 órakor 

A tanórák időtartama: 45 perc.  

A tanítási szünetek: az 1. és 2. szünet 15-15 perc, a 3. szünettől 10 perc, a délutáni szünetek 5 

percesek. 

Az alapfokú művészeti oktatásban a tanítás 11.40 –kor kezdődik és 16.00 óráig tart, ami alól 

kivételt képezhetnek az egyéni zongora órák. A tanítási óra ideje a hangszeres főtárgyi órák 

esetén 30, a csoportos foglalkozások alkalmával 45 percesek.  

3. Szünetek: 

Szünetben a tanulók az ebédlőben, ill. az aula asztalainál fogyaszthatják el tízóraijukat.  

Szünetekben – az időjárás függvényében – minden tanuló az iskola udvarán levegőzik. Egyéb 

esetben a folyosón, illetve a tantermekben tartózkodnak tanulóink. A hetesek a szünetekben a 

tanteremben tartózkodnak és gondoskodnak a tanterem kiszellőztetéséről és a tábla 

letörléséről. Az óraközi szünetekben pedagógus ügyelet működik. 

 

3.1. Az ügyeletet ellátó közalkalmazott 

 

Köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a Házirend alapján a tanulók magatartását, az 
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épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

Az iskolában egyidejűleg 6 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők 

felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki: aula, büfé környéke, emelet A 

és B lépcsőház, udvar 2  pedagógussal.  

Kisebb baleset esetén az ügyeletes nevelőnek kell ellátnia a tanulót, szükség esetén orvoshoz 

kell vitetni, mentőt kell hívni – az intézmény vezetőjének, illetve a baleset helyszínén órát 

vagy ügyeletet tartó pedagógusnak a balesetet jelenteni kell, és a pedagógus kolléga 

(munkavédelmi felelős) segítségével a baleseti jegyzőkönyvet el kell készítenie. 

A tanári ügyelet helyét, időtartamát minden évben - az előző évek tapasztalata alapján - az 

intézményvezető-helyettesek szervezik meg a tagozatukban. Tapasztalataikat a félévi és év 

végi értekezleteken összegzik a nevelőtestület számára.  

 

3.2. Tanulói ügyelet 

A feladatellátást a diákönkormányzat szervezi és a felsős intézményvezető-helyettes irányítja. 

Az ügyeleti helyeket az iskola szükségletei szerint határozzuk meg az önként jelentkező 

diákokból. 

 

Ügyeletes feladatai: 

- az ügyeletet ellátó tanárok munkájának segítése, 

- délutáni portaszolgálat segítése 

 

Meghatározott időközönként értékeljük, jutalmazzuk a tanulók ügyeleti tevékenységét. 

4. Ebédeltetés: 

Az ebédeltetés 11.30- 14.30 óráig tart.  

A csoportok beosztását az órarend függvényében készíti el az alsó tagozat intézményvezető-

helyettese.  A felsős tanulók táskáikat, kabátjaikat a kijelölt helyen, az ebédlői folyosó polcain 

és a felsős napközis csoportok tantermében rakhatják le. A felső tagozatosok az órarendjük 

alapján folyamatosan ebédelnek. Az ebédszünet ideje 30 perc.  Az ebédeltetés rendjéért a 

beosztott pedagógiai asszisztensek és a pedagógusok felelősek. 

5. A tanulók benntartózkodás rendje: 

Tanítási óráról sem a tanuló, sem a nevelő nem hívható ki csak rendkívüli esetben, 

intézményvezetői vagy intézményvezető-helyettesi engedéllyel. 

Az iskola területén 8.00-tól – 16.00-ig a tanulók részére a tanítási órán a mobiltelefon 

használata nem engedélyezett. A pedagógusok készülékeiket a tanítási órán szintén kötelesek 

kikapcsolni.  

A szülők az iskola épülete előtt várhatják meg gyermeküket. A tanórát és tanórán kívüli 

foglalkozásokat nem zavarhatják. 

Telefonálni hivatalos ügyben a titkárságról és az intézményvezető-helyettesek irodájából 

lehet.  

A tanórán kívüli tevékenység keretében szervezett, iskolán belül zajló foglalkozások 

zavartalan lebonyolításáért, illetve a terem rendjéért a foglalkozást tartó pedagógus a felelős.  

 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket (kémiai előadó, nyelvi labor, 

tornaterem), illetve a földszinti tantermek ablakait zárni kell, melyekért minden esetben az 

órát tartó pedagógus felel.  

 

6. A vezetők benntartózkodása: 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 07.30 és 16.00 óra között, valamint a szülői 

értekezletek idején, az intézményvezető és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell 



27 

 

tartózkodnia. 16 óra után a szervezett foglalkoztatást tartó pedagógusok és a sportfoglalkozást 

szervezők tartoznak felelősséggel az intézmény rendjéért.  

7.  Hivatalos ügyek intézése: 

A hivatalos ügyek intézése tanulóknak, szülőknek (iskolalátogatási igazolás kiadása, 

diákigazolvány, stb.) az iskolatitkári irodában történik: hétfő – péntek reggel 7.30-tól óraközi 

szünetekben, valamint 15.30 óráig, pénteken 14.30-ig. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A nyári 

szünetben az irodai ügyeletet hetente csütörtökön 8-tól 15 óráig szervezzük. 

8. A pedagógusok munkarendje: 

 A pedagógusok heti teljes munkaideje a kötelező óraszámból, valamint a nevelő-oktató 

munkával és a tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll: (40 óra/hét) 

A pedagógusok napi munkaidejét, helyettesítési és ügyeleti beosztását az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az órarend függvényében.  

A napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell érvényesíteni. 

9.  A nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók munkarendje: 

E munkakörbe tartozó dolgozók munkarendjét az intézményvezető határozza meg, az 

intézmény zavartalan működésének figyelembevételével. Munkaköri leírásukban kell 

részletezni a munkarendre és a munkaidőre vonatkozó szabályokat.  

10.  A tanulók munkarendje:  

          A tanulók munkarendjét a Házirend tartalmazza. 

          /Lásd. az SZMSZ 2. kötetének  1. számú mellékletében/ 

11. A tanév helyi rendje: 

Az iskolai tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A tanítási év 

szorgalmi ideje minden évfolyamon a Knt. és a tanév rendjében meghatározott tanítási napok 

áll. 

A tanév helyi rendjét - a miniszteri rendelet figyelembevételével - a nevelőtestület határozza 

meg és rögzíti az éves munkatervben. 

12. Tanítási órák rendje: 

Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. 

A délutáni foglalkozásokat 16 óráig be kell fejezni. 

Az intézményben órarend szerint biztosítjuk a hittanórák megtartását. 

Rendkívüli esetekben az órák, illetve szünetek rövidítésére az intézményvezető adhat 

engedélyt. 

 

13. A tanítási órák látogatása: 

 

Tanítási órák látogatására – általában előzetes megbeszélés után - csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen látogatják a tanórákat. Tanítási órák látogatása a fenntartó szakemberei számára 

(szakmai szaktanácsadó, szakértő) folyamatosan biztosított. Az osztályfőnökök látogathatják 

az osztályukban tanító szaktanárok óráit. Kezdő pedagógusok óráit a kijelölt mentor tanár. 

Szülők számára a Nyílt napokon van lehetőség a tanórák meglátogatására. Minden egyéb 
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esetben látogatásra csak az intézményvezető adhat engedélyt.  

A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 

intézményvezető vagy megbízottja tehet. 

 

14. Belépés és benntartózkodás rendje azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel: 

  

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől vagy – tanítási időn túl – 

a DIM-től engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a 

portaszolgálat ellenőrzi.  

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, kiviteli engedély ellenében lehet. 

Az iskola helyiségeit – a tanítási időn túl – külső igénylőknek a DIM-mel kötött szerződés 

alapján lehet átengedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola 

helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti 

időben és helyiségekben tartózkodhatnak.  

 

15. Az iskola létesítményeinek használati rendje: 

 

Az iskolavezetőség a DIM-mel együttműködve gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, 

udvara a tanulmányi, nevelési és egészségvédelmi követelményeknek mindenben megfeleljen, 

és azt gazdaságosan használják tanulóink, alkalmazottaink. Az intézmény valamennyi 

dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezését megóvja, mindennapi 

munkájával a tanulókat is erre nevelje. Az épületek folyosójának, osztálytermeinek, azok 

dekorációjának megóvása, az odatartozó osztály osztályfőnökének feladata. Az intézmény 

területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott károkról az 

osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az intézményvezető feladata a kár felmérése, és a 

kártérítés részleteinek szülővel, gondviselővel történő tisztázása.  

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kötelező legkisebb 

munkabér – a károkozás napján, érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi 

összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban 

a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított – öt havi összegét.  

A társadalmi tulajdon védelme, az iskolai létesítmények, helyiségek, felszerelések, 

berendezések állagának óvása az intézmény minden dolgozójának és tanulójának kötelessége.  

  

A működés zavartalan biztosítása érdekében a portán elhelyezett karbantartási füzetbe be kell 

írni a használat során megrongálódott, javítandó eszközt, meghibásodott berendezési 

tárgyakat. 

Az iskola területén, ha bárkit baleset ér a legrövidebb úton értesíteni kell az iskola vezetőjét 

vagy helyetteseit. 

 

A társadalmi tulajdon védelmének fő területei: 

- A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mindenki számára kötelező 

- A tantermek, foglalkoztató termek rendjéért, bútorzatáért a pedagógus, illetve az 

osztályfőnök a felelős. 

- Az iskolai könyvtár berendezésének és állományának védelméért az azt használó 

diákok és pedagógusok felelnek a könyvtáros tanár vezetésével. 

- A tantermek dekorálását, a szemléltető eszközök kihelyezését az osztályfőnökök 

irányításával készítjük és a tanév során aktualizáljuk. 
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- A tanulók által igénybe vett termek használatát, a magatartási normákat a Házirend 

tartalmazza. 

- A szaktantermek nyitása, zárása az órát tartó nevelő feladata. 

- Az alsó tagozat termeibe a tanulók 7.45 - kor mennek be a pedagógussal és 16.00 

órakor távoznak az osztálytermükből.  

 

Tantermek zárása: 

- Az alsó tagozat termeit az osztályban tanítók zárják.  

- A tantermek mindenkori rendjéért a hetes felelős, aki az utolsó órát tartó nevelővel 

együtt utoljára hagyja el a termet. 

- A szertárak rendjéről a mindenkori szertárfelelős gondoskodik. 

16. A szaktantermek működési rendje: 

A szaktantermek az oktatást szolgálják. A nyitva tartásuk a tanórák függvényében órarendi 

beosztás szerint történik. Az adott szaktanteremben órát tartó pedagógus felelős a nyitásért és 

a zárásért a berendezési tárgyak szakszerű használatáért. 

 

 

IX. Tanórán kívüli foglalkozások 
 

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

kívüli rendszeres foglalkozások működnek: 

 

 felsős napközi 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 

A felsős napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok: 

 

1. A felsős napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a Szervezeti és 

Működési Szabályzat előírásai alapján. 

2.  A napközi otthon működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai 

alapján szervezzük. 

3.  A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 

alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – az eltávozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat 

engedélyt. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó általános szabályok: 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és 

helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról 

naplót kell vezetni.  
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 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a mérésen kiválasztott tanuló közül 

a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az általános 

intézményvezető-helyettes egyeztetése után lehet meghirdetni. Ennek vezetőjét az 

intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót 

kell vezetni.  

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését 

célozza.  

A tanulók intézményi, városi, megyei és országos, nemzetközi meghirdetésű 

versenyeken vehetnek részt a pedagógusainak felkészítő munkája segítségével. A 

meghirdetett versenyekre, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek 

és az intézményvezető--helyettesek felelősek.  

 Az iskola énekkara és citerazenekara a művészeti iskolában szolfézs tagozaton 

működik, vezetőjük az intézményvezető által megbízott tanárok. Elsősorban az egyén 

közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai és városi, megyei 

kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbákat, zenekari próbákat 

meghatározott időben a művészeti iskola órarendje szerint– a rendkívüli eseteket 

leszámítva- a tantermekben, az iskola aulájában tartjuk.  

 A színjáték-, bábjáték tanszak tanulói az iskola diákjai és szülői körében jelentkező 

széleskörű igényeket elégít ki működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára 

kibontakozási lehetőség biztosítása, színpadi produkciók készítése az iskola és a város 

különféle kulturális rendezvényeire.  

 Az iskolánk aulájában különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor. Az 

Állatok világnapján az óvodások rajzaiból vagy a Vörösmarty Napok keretében, az 

iskola diákjainak alkotásaiból. Tevékenységek irányítása az intézményvezető által 

megbízott pedagógus feladata.  

 A zenei kultúra fejlesztése érdekében művészeti iskolás diákok és alsó tagozatos 

tanulók számára évi három alkalommal a tanítási időben egy órás időtartamú 

hangverseny-látogatást szervezünk. Minden osztályt egy-egy pedagógus, illetve a 

pedagógiai asszisztensek kísérnek el a hangversenyre.  

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és a Comenius programban 

működtetett oktatási intézményekről. Külföldi utazások az intézményvezető 

engedélyével a pedagógusok vezetésével, a szülők hozzájárulásával szerveződnek. 

 Mozi-, színházlátogatás keretében a tanulók évente két filmet, vagy előadást 

tekinthetnek meg iskolai keretben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, 

amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és 

alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve 

tanulságokkal szolgáljanak a korosztály számára. Felelőse az a kolléga, akit az 

intézményvezető bíz meg.  

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes 

és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A 

tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának alapja a szülő írásbeli 

nyilatkozata.  Mely tartalmazza az anyagi hozzájárulást a programokhoz valamint az 

iskolán kívüli elvárásainkat a diákjaink magatartásáról az érvényben lévő Etikai 

Kódexünk szellemében. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével – önkéntesek. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés egy 
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tanévre szól. 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A foglalkozásokat az intézményvezető által 

megbízott pedagógus tartja.  

 A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki a szakvélemények figyelembe 

vételével. 

 A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a 

szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat, évente 3 alkalommal 

rendkívül indokolt esetben. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe vesszük. 

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

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.  

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

tagozatos gyermekek és a felsős tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülhetnek.  

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat mellékletének 2. kötet 3. pontja tartalmazza. 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az 

iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A 

tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

  A 2013/2014 –es tanévtől kezdődően az első osztályba való beiratkozás során a szülő 

nyilatkozik arról, hogy igénybe veszi az erkölcstan oktatását az őt tanító pedagógustól 

heti egy órában vagy hit- és erkölcstan oktatást igényel gyermeke számára. Az 

iskolának kötelessége a hit- és erkölcstan oktatást biztosítani heti egy alkalommal, ha 

az első és ötödik osztályban a szülők igénylik.  

 

 

X. Az intézményben dolgozók munkarendje 
 

 

Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása: 

 

 Az intézményvezető vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől péntekig 7
20

 és 16
00

 óra 

között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat és aktuális feladataiknak 

benntartózkodási rendjüknek megfelelő időben és időtartamban látják el.  

 

 

  1.  A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása: 

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Az ötnél 

kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 

számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban 

elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de 
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nem haladhatja meg a 12 órát.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§ (5) szerint a pedagógus-

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének (40 óra) nyolcvan százalékát 

(kötött munkaidő), 32 órát az intézményvezető által - az e törvény keretei között - 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, amely az órarend, a munkaterv és az 

intézmény havi programjainak alapján történik. A munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében munkáját a tantárgyfelosztás 

alapján elkészített órarend szerint végzi (tanórák és egyéb foglalkozások). 

A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-

oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát 

el. 

Az értekezleteket, fogadó órákat többnyire hétfői napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a 

napi átlagban 8 óránál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre is lehet számítani. 

Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy 

pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az 

esetben is a fentiek az irányadóak. 

 

 

2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése: 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

 

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  
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3. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 

A pedagógus feladatai: 

 A tanítási órák megtartása (24 óra/hét) 

Munkája még kiegészülhet az alábbi rendszeres, nem tanórai foglalkozásokkal: 

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 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. 

 

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.  

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a szabadidős programok tartalmazzák. Az órarend készítésekor elsősorban a 

tanulók érdekeit vesszük figyelembe. 

 

 

4. A munkaidő többi részében ellátott feladatok a következők: 

 

Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-

oktatással le nem kötött részében; 

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, 
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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 és intézményi önértékelési 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, 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

23. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

24. rendelhető el. 

 

 

5. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása: 

 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal lekötött részét, valamint a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részét az intézményben kötelesek teljesíteni az alábbi 

kivételekkel: 

 3 (külső versenyek, programok), 11 (pl. családlátogatás), 20, 23 

 

A munkaidő fennmaradó részében (25 %-ában) a munkaideje beosztását vagy felhasználását, 

így helyszínét is a pedagógus maga jogosult meghatározni. 

 

 

6. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások: 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető 

vagy az intézményvezető-helyettes 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 15 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
20

 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyetteseinek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 

hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor 

tanmeneteit az intézményvezető-helyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-

helyettesektől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra elhagyására, a 

tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) 

elcserélését az intézményvezető-helyettesek engedélyezik.  

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási  
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óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a 

szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.  

 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők 

javaslatainak meghallgatása után.  

 

 

7. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje: 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll.  

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, az iskolai programok 

feladat kiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban 

rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának 

meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert 

heti 40 óra felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az 

intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról 

maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – 

munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.  

Iskolánkban jelenleg az intézmény vezetője a jelenléti ív, a heti és havi összesítő munkaidő-

nyilvántartás kötelező vezetésével ellenőrzi az alkalmazottak munkaidejét. Azon pedagógusok 

számára rendelheti el a munkaidő más formájának nyilvántartását, akiknek a teljes munkaidő 

fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható. Ebben az esetben a munkaidő-

nyilvántartás szabályait írásban kell elrendelni. 

 

8. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje: 

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetője tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi 

munkaidő megváltoztatása az adminisztratív dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli 

vagy írásos utasításával történik.  

 

9. Munkaköri leírás-minták: 

 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása 

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

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az 

osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának 

megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk 

a pedagógus munkaköri leírását.  

 

 

9.1. Tanító munkaköri leírás mintája: 

 

A munkakör megnevezése: tanító 
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Közvetlen felettese: az intézményvezető-helyettes 

Felettese: intézményvezető 

Legfontosabb feladata: a tanulók személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, tanítványainak sikeres felkészítése a továbbhaladásra 

 

Nevelői tevékenysége és életvitele  

 munkáját, a pedagógus szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak 

megfelelően végzi, mindennapi nevelői munkája megfelel az Alkotmány szellemében  

 kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél  

 családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban  

 együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói 

és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos 

információkat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi  

 szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat  

 saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában 

sem azon kívül nem tanítja  

 követi a személyes nyitottságon, pozitív gondolkodáson alapuló nevelési módszereket  

 részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a 

családias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe 

történő bevonásában  

 közreműködik az intézmény céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga 

sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a társadalmi értékek formálásához 

 

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

 

 megtartja a tanítási órákat,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,  

 megírja a tanmeneteket, a két hétnél nagyobb mértékű lemaradást jelzi az 

intézményvezetőnek,  

 munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik,  

 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni,  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,  

 a zárt tantermet az órák elején nyitja, a 9. óra végén zárja,  

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat,  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, legalább havi 1 osztályzatot (legalább félévi 4 

osztályzatot) ad minden tanítványának 

 összeállítja, megíratja és egy héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatja,  

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,  

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, (a szöveges értékelést is),  

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,  

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. 
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feladataira,  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente három alkalommal fogadóórát/szülői értekezletet tart az intézményvezető által 

kijelölt időpontban,  

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, pedagógusi tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg,  

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,  

 az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken,  

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart,  

 Egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az 

intézményvezető-helyetteshez eljuttatja,  

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,  

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,  

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi látogatásra, 

stb. szükség szerint kapcsolatot tart az évfolyam osztályfőnökével.  

 Osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók 

osztályzatait. Ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a 

tanuló kárára, akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja a betanító kollegák 

figyelmét, az eltérés okát a testület előtt megindokolja. 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson,  

 

Különleges felelőssége: 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos 

információkat,  

 hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, 

intézményvezető-helyetteseknek, intézményvezetőnek. 

 

Járandósága: 

 

 A munkaszerződésben a Kjt. Előírásai szerint meghatározott munkabér 

 A 138/ 1992.(X. 8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlék 
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9.2. Testnevelő munkaköri leírás-mintája: 

 

A munkakör megnevezése: testnevelő tanár 

Közvetlen felettese: a felsős intézményvezető-helyettes 

Felettese: intézményvezető 

 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 

folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása és a középfokú továbbtanulásra történő sikeres 

felkészítésük.  

  

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása  

 a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja,  

 munkaidejének beosztását az SZMSZ tartalmazza  

 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tornaterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tornaöltözőt – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik  

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,  

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tornateremben. folyosókon és egyéb 

helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet  

 a tornatermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja  

 tanítási óráit bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról hiányzó 

vagy késő tanulókat  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, havi 1 osztályzatot (de legalább félévi 4 

osztályzatot) ad minden tanítványának, a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal 

ismerteti a tanulókkal  

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein  

 évente három alkalommal fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt időpontban  

 beszerzi a szükséges tornatermi eszközöket, javíttatja azokat 

 az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az alkalmassági vizsgákon, iskolai 

méréseken  

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, tovább halad a tananyaggal,  

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja  

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai, városi, megyei, országos sport 

versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai versenyeztetésével, tehetséggondozásával 

kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi látogatásra, 

stb.  
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 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a 

tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, 

akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a 

konferencián megindokolja  

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való felkészítését és kíséretét. 

 

 

Speciális feladatai: 

 

 külön feladat leírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el, 

 Minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak. Az 

órán bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja. 

 különös figyelmet fordít a testnevelés órákon a balesetek megelőzősére, 

 a testnevelés órán nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait, 

 a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőjének és munkavédelmi 

felelősének, 

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset-, és 

munkavédelmi tájékoztatást. 

 

 

Járandósága: 

 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér,  

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj illeti meg. 

 

9.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája: 

  

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök  

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes  

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra  

 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.  

 

 

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,  

 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,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb.  

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,  

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet,  
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 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért,  

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a Szülői Munkaközösséggel, az 

osztály diák-önkormányzati vezetőjével,  

 biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken való 

részvételét,  

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,  

 a konferenciát megelőzően legalább 5 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyére,  

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola, szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos tevékenységében,  

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában,  

 részt vesz osztálya Mikulás napi klubdélutáni, farsangi műsorának, gála műsorának, 

stb. előkészítő munkálataiban,  

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai Házirendet és az Etikai 

Kódexet.  

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,      

 amennyiben 8. évfolyamos osztályfőnök segíti osztály tanulóinak középfokú 

tanulmányokra történő jelentkezését, 

 leadja a hátrányos, halmozottan hátrányos, SNI-s és veszélyeztetett diákok névsorát. 

A tanév elején a tűz- és balesetvédelmi oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a 

tanulókkal. 

 

 

Ellenőrzési kötelezettségei: 

 

 November végén és április hónap közepén ellenőrzi a napló osztályozó részének 

állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az intézményvezető-

helyetteseknek 

 Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 5 munkanapon belül 

igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket.  

 A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

tájékoztatóban vagy levélben értesíti a szülőket.  

 A naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén.  

 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 intézményvezető-
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helyettesnek vagy az intézményvezetőnek.  

 

Pótléka és kötelező órakedvezménye: 

 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban 

rögzített osztályfőnöki pótlék. 

 

 

XI. Az intézményben folyó ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

 

1. Az iskola külső működésének ellenőrzését a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal és a 

KLIK Debreceni Tankerületének munkatársai végzik. Munkájuk során biztosítják az 

intézmény jogszabályokban, az iskola Pedagógiai programjában és egyéb belső 

szabályzataiban előírt törvényes működését; 

 

                                         A rendszeres ellenőrzés alkalmával  

 Az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát 

segítik; 

 Biztosítják az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 Az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltatnak a 

dolgozók munkavégzéséről; 

 Feltárják és jelzik az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést. 

 Megfelelő számú adatot és tényt nyújtsanak az intézmény működésével 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

2. A pedagógiai nevelő és oktatómunka belső ellenőrzésének feladatai: 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről. 

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

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

a tanítási óra felépítése és szervezése, 

a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

a tanítási órán, 

     az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás szintje. 

4. Az intézményben a belső ellenőrzést végző alkalmazottak jogai és kötelességei: 

a) A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, 

azokról másolatot készíteni; 
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 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül 

figyelemmel kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

b) A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 

dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen 

felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 

utasítás szerint időben megismételni. 

5. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban 

észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen 

feletteséhez. 

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel 

összefüggő kéréseit teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

6. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az 

iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 

előírtak szerint a gazdasági év során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett 

fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

7. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 Intézményvezető: 

o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

o ellenőrzi az iskola összes KLIK dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és 

ügyviteli és technikai jellegű munkáját; 

o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

o elkészíti az intézmény Belső Ellenőrzési tervét  

o összeállítja tanévenként az iskolai munkatervhez igazodva az éves ellenőrzési 

tervet; 

o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett s 

folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden KLIK által foglalkoztatott 

dolgozóját 

 Intézményvezető-helyettesek: 

folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli 

munkáját, ennek során különösen: 

o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 
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o a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

o a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet az 

Intézményfenntartó Központ mindenkori vezetőjével. 

o a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

o a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

o folyamatosan ellenőrzik a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű 

munkavégzését, munkafegyelmét.  

 Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 

nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

o a nevelő és oktató munka eredményességét. 

8. Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

9. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 

belső ellenőrzési terv határozza meg.      

 

 

XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az iskolaorvossal, egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza.  

 

Intézményünkben az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek és az iskolaorvos 

kapcsolatrendszere folyamatos.  

 Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM-rendelet szerint végzi.  

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az intézmény tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. 

alapján).  

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi tiszti 

főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

intézményvezetője a, a közvetlen segítő munkát az alsós intézményvezető-helyettes végzi.  

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig elkészíti. 

 

1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt a VESZ vezetőjével. 

2.  A megállapodásnak biztosítania kell: 

 az iskolaorvos heti 1 alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként 

meghatározott napokon és időpontban),  

 az iskolai védőnő rendelését az iskolában (tanévenként meghatározott napokon és 

időpontban), 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
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o fogászat: évente 2 alkalommal,  

o szemészet: évente 1 alkalommal 

 az alsós tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal a pedagógiai 

programban leírtak alapján, a felsősökét a NEFMI mérés alapján 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

 a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 alkalommal, 

 felvilágosító előadások tartását osztályokban 

 Elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése versenyeken való részvétellel 

A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé a kiséréshez az iskola pedagógiai 

asszisztenst biztosít.  

 

 

XIII. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésére 

 

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

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

hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzatnak, 

valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

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

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat 

és viselkedési formákat. 

3.  A nevelők a tanórai és az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni. 

4.  Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai 

foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.  

5.  Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

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

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a Házirend balesetvédelmi előírásait, 

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa 

stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a 

menekülés rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások: kirándulások, túrák, táborozások stb. előtt. 

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

6.  A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. 

7.  A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie 

arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

8.  A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk és a 
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munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

9.  Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A 

munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat az intézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. 

 

1. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok: 

 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

intézményvezetőjének. 

 

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

venni. 

 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

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

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

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőnek ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett 

volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell 

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható 

eszköz: csavarhúzó, olló, ragasztópisztoly, reszelő. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján: 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- 

és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása 

esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét, 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 

tartani. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat.  
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Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.  

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, 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 (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

 a gyermek, 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 iskolában lehetővé kell tenni az Intézményi Tanács, a Szülői Szervezet és az iskolai 

Diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

 

 

2. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

 

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

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

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

épületét, felszerelését veszélyezteti.  

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

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

vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló 

tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

3.  Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 az iskola intézményvezetője, 

 intézményvezető-helyettesek 

 munka és tűzvédelmi felelős 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

4.  A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

5.  A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket a szokásos módon 

értesíteni (riasztani) kell, majd haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 
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kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó 

terv mellékletében található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

6.  A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát 

vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

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

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

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

gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

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

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

tanuló az épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt 

várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia! 

8.  Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

9.  Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola 

intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 

alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

10.  A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és 

tanulója köteles betartani! 

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

szombati napokon be kell pótolni. 

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

tartalmazza.  

13.  A tűzriadó terv a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, az intézmény 

vezetője a felelős. 

14.  Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért 

az iskola intézményvezetője a felelős. 

15.  A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára 

kötelező érvényűek. 

16.  A tűzriadó tervet minden osztályban a falra kitűzve, jól olvasható helyen kell elhelyezni.  
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3. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére: 

 

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 pedagógusai, valamint 

az iskola működését biztosító 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:  

1. A bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy nem pedagógus 

dolgozóinak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.  

2. 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 gyülekezésre kijelölt terület – ezzel 

ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

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

tanulókat haladéktalanul megszámolni, 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!  

Amennyiben a bombariadó a művészeti iskolában a vizsgák időtartama alatt történik, az 

iskola intézményvezetője haladéktanul köteles az eseményt a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatalnak és a KLIK Debreceni Tankerület igazgatójának bejelenteni, valamint 

gondoskodni a vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet kapó munkavállaló 

törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több 

tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

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.  

XIV.  A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 
 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján 

kell lefolytatni. 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a 
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kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás 

lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője, 

valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért. 

4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az 

iskola intézményvezetője a felelős. 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola intézményvezetője tesz 

javaslatot az érdekelt feleknek. 

6. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a 

tanuló ellen fegyelmi eljárást. 

7. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola 

intézményvezetője a felelős. 

8. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz 

létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi 

büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása. 

9. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, 

illetve az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában vagy a házirendjében 

meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a 

fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell. 

10. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a 

tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló 

kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 

közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai 

program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt. 

11. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen 

és súlyosan szegje meg. 

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan 

kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos. 

12. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. 

Őt a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  
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XV. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 
 

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus 

aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

1. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola 

intézményvezetője végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus 

irat irattári példánya. 

2. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat 

hitelesítését az iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettese vagy 

iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat 

irattári példánya. 

3. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell 

végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

4. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra 

az intézmény intézményvezetője jogosult.  

5. Az elektronikus iratokat az iskolatitkár számítógépén elektronikus úton meg kell 

őrizni. Az iskolatitkár számítógépén őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági 

mentést kell készíteni. 

6. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

 

 

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.  

 

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 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan 

megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR 

rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott 

mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni 

kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkárok és 

az intézményvezető-helyettesek, rendszergazda) férhetnek hozzá. 



51 

 

XVI. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 

Az intézmény hagyományainak ápolása, bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése 

az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.  

 

A hagyományápolás formái: 

 

1.  Intézményünk bejáratánál a Magyar Köztársaság és az Európai Unió zászlaja található. 

a) A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI   zászlója, címere:  

A zászló az iskola aulájában van elhelyezve, Debrecen város zászlójával megegyező 

falon.  

b) Országunk címere minden tanteremben a főfalon található.   

 

2. Az iskola jelvénye: Vörösmarty Mihály arcképével fehér alapon kör alakú. Minden tanulói 

jogviszonnyal rendelkező diákunk rendelkezik jelvénnyel, melyet ünnepi alkalmakkor kötelező 

hordani.  

 

3.A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. Ennek megfelelően az iskola 

tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

             Lányoknál: fehér blúz, sötét szoknya, az iskola jelvényével. 

             Fiúknál: fehér ing, sötét nadrág, az iskola jelvényével.  

 

 

1. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

  

 A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 

15.) minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra, a tanulóközösségek 

műsort készítenek pedagógusaink segítségével. Lehetőség van arra is, hogy az 

intézményvezető által megbízott pedagógus készítse el a műsort az általa kiválasztott 

szereplők közreműködésével. A feladatellátás ismertetését a munkaterv elfogadásakor 

az intézményvezető terjeszti elő a tanévnyitó értekezleten. 

 Minden évben megemlékezünk az Állatok világnapjáról, a környező óvodások 

meghívásával bemutatók, versenyek szervezésével. 

 Az iskola névadója, emlékének ápolása: Vörösmarty Napok október-november hónapban 

versenyek rendezésével.  

 Vörösmarty kopjafájának koszorúzása minden év december 1-jén. Iskolaközösségünk 

műsorral emlékezik meg névadónkról. 

 Kitüntetések a szülők és a tanulók körében a bizonyítványosztás alkalmával történnek. 

                     

 

3. Címlista a jelentős kulturális és ünnepi rendezvényekről: 

 

          Szeptember 1. - A tanévnyitó ünnepség a 2. évfolyam szervezésében 

 Október 1. - Zenei világnap megünneplése  (Művészeti iskola) 

 Október 4. - Állatok világnapja (1-8 évfolyam részére) 

 Október 6. – Emlékezés az aradi vértanúkra (rádión keresztül felsős napközisek 

rendezésében) 

 Október 23. - Nemzeti ünnep (8. évfolyam) 

 December 6.- Mikulás napi ajándékosztás (1-8. évfolyam) 
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 December közepe - Karácsonyi hangverseny a művészeti iskola előadásában 

 Karácsonyi műsor óvodások, szülők, diákok részre (3. évfolyam) 

    Karácsonyi vásár (1-8. évfolyam) az Szülői Munkaközösség részvételével 

 Nyilvános hangversenyek városi rendezvényeken (város napja) Művészeti Iskola 

 Farsangi műsor a művészeti iskolában  

 Farsang osztálykeretben illetve iskolai szintű rendezvényként (1-8 évfolyam)  

 Március 15. - Nemzeti ünnep (5. évfolyam szervezésében) 

 Pedagógus kirándulás (szabadidő szervező a program szervezése) 

 Május első vasárnapja - Anyák napja megünneplése (1. évfolyam) 

 Június első hete – Gyermeknap (Családi juniális formájában DÖK+SZM) 

 Június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja (6. évfolyam szervezi) 

 Ballagás (7. évfolyam szervezésében) 

 Tanévzáró ünnepség (4. évfolyam rendezésében) 

 

 

XVII. A tanulók felvételének elvei és formái 

 
1. A tanulók felvétele: 

A tanulói jogviszonyt a Knt. 50. §-a szabályozza. 

Tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesíthető. Mindkét módon történő jogviszony 

létesítéséről az intézményvezető dönt. 

A soron következő tanévben indítandó osztályok számát a KLIK Debreceni Tankerület 

intézményvezetője határozza meg. A csoportok jellegének meghatározása a tantestület 

feladata. 

Az iskolavezetésnek, a munkaközösségeknek a sikeres beiskolázás érdekében az iskoláról, a 

reális lehetőségekről sokoldalú tájékoztató munkát kell folytatni.  

 

2. A tanulók felvételének feltételei, eljárási rendje a művészeti iskolában: 

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap kitöltésével kell jelentkezni május 15-

ig. A felvételi eljárás rendjét az iskola intézményvezető határozza meg. A beiratkozás 

időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a 

helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

 

3. Jelentkezők képességeinek felmérése: 

Az alapfokú művészeti iskolában, ha az intézményvezető másképp nem rendelkezett, a 

jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és 

szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az intézményvezetőnek a kérelem elbírálására, 

továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha 

a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési 

lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az 

alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra 

meghatározott rendelkezései alapján. 

 

4. A tanítási év a művészeti iskolában: 

Az alapfokú művészeti iskolában a tanítási év első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó 

hetének keretében – az intézményvezető határozza meg. 

 

5. A vizsgák rendje: 

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. 
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A vizsga időpontját az iskola intézményvezetője határozza meg. 

A művészeti alapvizsgára a vizsga esedékességének évében, legkésőbb április 30-ig van 

lehetőség a jelentkezési lap kitöltésével. 

6. Első osztályosok beiratkozása az általános iskolába: 

A gyerekek elosztása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:  

- fiú – lány arányok,  

- nevelési tanácsadó javaslata, 

- szakértői javaslatok,  

- hátrányos helyzetű, 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, 

- szülői igények. 

     

A beiskolázás során támaszkodunk a Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálatra. 

Figyelembe vesszük, hogy minden osztályba arányosan kerüljön szakvéleménnyel rendelkező 

gyerek, így a pedagógusok terhelése is arányosabb lesz.  

7. Tanulói jogviszony megszüntetése: 

A Knt.  53. §-a szerint megszűnik a tanulói jogviszony: 

- ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján, 

- a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló a 

tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. 

- kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján  

 

Az iskolából való távozás esetén a tanulónak a távozási igazolás átvétele előtt a könyvtári 

tartozás mentességét igazolnia kell. 

8. A tanulói hiányzás igazolása: 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirend feladatköre.  

 

9. Tanulói jogviszony megszüntetése az alapfokú művészeti iskolában: 

 indokolt esetben, ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad az iskolából - a 

bejelentés napján 

 ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát - az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján,  

 ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt 

az intézményvezető a szülő eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének 

vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján. Kivételt képeznek ez alól a hátrányos helyzetű tanulók.  ntk 53 § 2 

f,h 3 

 ha a tanuló egy tanítási éven belül tíz tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve 

hogy az iskola a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

 

10. Diákigazolványok igénylése és nyilvántartása 

Intézményünk tanulói számára a diákigazolvány kiadására az Oktatási Hivatal jogosult. 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos adatokról és tényekről nyilvántartást vezetünk. Bevonjuk a 

diákigazolványt a jogszabályban felsorolt esetekben, továbbá a lejárt érvényességű 

diákigazolványt is. 

A diákigazolványokkal kapcsolatos feladatellátásra kijelölt személy munkavégzését az 
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intézményvezető ellenőrzi.  

 

     11 . Nyári ügyelet iskolánkban 

Iskolánkban, júniusban felmérjük a nyári ügyelet iránti szükségleteket. E szolgáltatás tízórai, 

ebéd, uzsonna biztosítását és felügyeletet jelent a tanulók számára.  

 

 

XVIII. A tankönyvellátás rendje 

 

Az intézményi tankönyvtámogatás és a tankönyvellátás rendjét a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, valamint ennek módosítása a 21/2015. (IV.17.) 

EMMI rendelet szabályozza.  

 

Az intézményvezető minden tanévben január 25-éig elkészíti az iskolai tankönyvellátás helyi 

rendjét, melyben megnevezi a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás 

során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit. 

 

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás előkészítése: 

 Az igények felmérése: 

A szakmai munkaközösségek, a szaktanárok javaslatai alapján évfolyamonként állítják össze 

a következő tanév tankönyv igényeit. Alsó tagozatokban osztályonként történik az igények 

felmérése.  

Az igényeket úgy kell felmérni minden év március 29-ig, hogy megfelelő számú és minőségű 

tankönyv álljon rendelkezésre.  

Az intézményvezető minden év június 15 -ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői 

szervezetet, az iskolai diák önkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket 

az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

Az intézmény vezetője a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17-

ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről helyben szokásos módon 

tájékoztatja a szülőket, továbbá a fenntartót. 

A tankönyvtámogatás: 

A tartós tankönyv és oktatási segédlet az intézmény tulajdona, mely a könyvtár Tankönyvtári 

állományába kerül bevételezésre. 

Az intézmény vezetője minden év június 10-ig köteles felméretni, hány tanulónak kell vagy 

lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, tankönyvkölcsönzés útján. Ezen 

felmérés alapján megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani az ingyenes tankönyveket, 

illetve a normatív kedvezményt. 

Az osztályonként a szociálisan rászoruló tanulókról a jegyzéket a tankönyvfelelős állítja 

össze. 

Amennyiben az intézmény részére biztosított tankönyvtámogatás nem oldja meg a szociálisan 

rászoruló tanulók tankönyvellátását, úgy az intézményvezető az osztályfőnök és a 

tankönyvfelelős javaslatával a fenntartóhoz fordul. 

A tankönyvrendelés: 

Tankönyvet csak az Oktatási Minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékből lehet választani. 

Az iskolai a tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően 

közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 
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alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg minden év április utolsó munkanapjáig. 

A tankönyvrendelés véglegesítése előtt lehetőséget kell biztosítani a szülőknek, hogy 

megismerjék a rendelhető tankönyvek jegyzékét. A szülő szabadon dönti el, hogy az új 

tankönyvek mindegyikét kéri, vagy használt tankönyvet vesz. 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. 

A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének 

határideje június 30. 

A pótrendelés leadási határideje szeptember 8. 

A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje október 1. 

A tankönyvek elosztása és kiosztása: 

Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, a 

pedagógusok részére megbízásból átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének 

elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, 

pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 

A tankönyvfelelős teljes anyagi felelősséggel tartozik a kiosztásra kerülő tankönyvekért.  

Az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bek. alapján az állam által 

térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével -, továbbá a 

pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai 

könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló 

tanuló, illetve pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében 

meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az 

intézmény könyvtárának. Ha a tanuló vagy a pedagógus kötelezettségének nem tesz eleget, 

vele szemben a Polgári törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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XIX. Vegyes rendelkezések 

 

1. Kirándulások időpontja: 

- 1-4 évfolyam: művészeti iskola vizsgái miatt június első hetének egy napja  

- 5-8 évfolyam: június első hetében 

-  pedagógus kirándulás: április második felében.  

 

2. Alkalmazottakra vonatkozó tiltott magatartási szabályok: 

Az alkalmazottaknak tilos, különösen: 

- a tanulót erkölcstelen, tisztességtelen magatartás folytatására buzdítani, felhívni 

- a tanulóval szemben fizikai vagy lelki "terrort" alkalmazni 

- a tanulót, a hozzátartozót személyiségi jogaiban megsérteni, korlátozni 

- a tanulótól, a hozzátartozótól jogtalan előnyt kérni, elfogadni, vagy előny kéréséhez 

kötni az előmenetelt 

- a tanulót hátrányosan megkülönböztetni a felekezeti, az érdekképviseleti, és politikai 

hovatartozása vagy meggyőződése szerint. 

 

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan 

tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.  

 

 

3. Egyéb szabályok:  

Az intézményben foglalkoztatottak közül az intézményvezető és intézményvezető-helyettesek 

vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek a 2007. CLII. törvény alapján.   

 

4. Nyilatkozat tömegtájékoztatási szervek részére: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetében be kell tartani a következő előírásokat: 

Az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az 

intézményvezető csak akkor jogosult, ha a KLIK Tankerületi igazgatója részéről a lehetőséget 

megkapta vagy az általa esetenként megbízott személy részére engedélyezték. 

Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársaival udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a 

tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.  

A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.  

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, 

vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a 

nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.  

A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 

tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.  
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5. Fénymásolás: 

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen 

történhet. Valamennyi kollega törekedjen arra, hogy csak a feltétlenül szükséges anyagok 

másolására használja a nagy értékű fénymásoló berendezéseket.   

 

6. Dokumentumok kiadásának szabályai: 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak az 

intézményvezető engedélyével történhet.  

 

7. Internet használat: 

Az intézmény dolgozói térítésmentesen használhatják az Internetet olyan időpontban, amikor 

az intézmény munkáját nem akadályozzák.  

A tanulók meghatározott időpontban felnőtt felügyelete mellett használhatják az Internetet. 

Rendkívüli esetben iskolán kívüli személyek is használhatják intézményvezetői engedéllyel.  

 

 

XX. Aláírási és pecséthasználati jogkör 

 

Aláírási joga az intézményvezetőnek, távolléte esetén az intézményvezető-helyetteseknek van. 

Saját területén aláírási joga van az intézményvezető-helyetteseknek, a művészeti iskola 

munkaközösség vezetőjének. A pecsétet az intézményvezető, a helyettesek, a művészeti iskola 

munkaközösség vezetője, az iskolatitkár és az esetenként megbízott személyek használhatják: 

- bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnökök, 

- vásárlások, ügyintézés esetén a megbízott személyek. 

 

Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell 

zárni. 

 

 

 

XXI.  Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 
 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai 

Törvények, rendeletek: 

 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról  

 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. (VIII. 17.) 

KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 3. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez. Az iskolai (kollégiumi) 

könyvtárak működése 

 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez JEGYZÉK a nevelési-

oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 

 A 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 
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 A 16/1998. (IV. 8.) MKM sz. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM sz. rendelet módosításáról 

 A 63/2000. (V. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 

130/1995.(X. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez  A nevelési-oktatási intézményekben 

pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettség és szakképzettségi követelményei 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési az intézmények névhasználatáról  

 Az iskola pedagógiai programja 

 

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok  

 

1.1 Azonosító adatok 

A könyvtár elnevezése: Debreceni Vörösmarty Mihályi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  Könyvtára 

Székhelye, címe:  4031 Debrecen, Angyalföld tér 4 

Létesítésének módja:  2004. augusztus 1-től az intézménybe integrálódott a korábbi 

Angyalföld Téri Általános Iskola, illetve annak könyvtára, 

amely 1990-ben alakult meg.  

Létesítésének ideje:  2004 

A könyvtár bélyegzője: Ovális alakú. A felső körívben Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtára. 

 Az alsó körívben: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.  

 

 

 

163. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 

egység. 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról) 

 

Ezen  szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a könyvtár működésének és 

igénybevételének szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe 

tartozó dokumentum vehető be. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, ennek 

nyilvántartását és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza 

 

I. Az iskolai könyvtár felszerelésének alapkövetelményei 
Az iskolai könyvtár az iskola központi helyén helyezkedik el egy 52,89m

2
 négyzetméteres 

szabadpolcos térben és egy 17,42m
2
, egy 9m

2
 négyzetméteres pedagógiai gyűjtemény és a 

feldolgozó tevékenység számára kialakított helyiségben, illetve egy 5 négyzetméteres 

tankönyvek számára kialakított raktárban működik.  

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  
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1. Felszerelések 

a. A könyvtárban az állomány szabadpolcos elhelyezése biztosított; A könyvtár 

alkalmas könyvtári órák, foglalkozások megtartására, szűkösen egy osztály, 

kényelmes csoportmunkában fél tanulócsoport befogadására 

b. A könyvtári állomány nagysága megfelel az előírásoknak (legalább háromezer 

kötet) 

c. A könyvtár minden tanítási napon  a tanulók és pedagógusok rendelkezésére 

áll 

2. A könyvtár Internet kapcsolattal és számítógépekkel rendelkezik külön a könyvtáros 

és külön a  felhasználók számára. A számítógép alkalmas elektronikus katalógus 

építésére.  

3. Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a lakótelepen működő iskolai és közművelődési 

könyvtárakkal, a  Könyvtárostanárok Egyesületével, az Országos Pedagógiai Könyvtár 

és Múzeum munkatársaival, illetve határon túli (Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda 

könyvtári szaktanácsadóival) 

  

4. A könyvtárostanár nevelő-oktató tevékenységét a könyvtár-pedagógiai program 

alapján végzi.  

 

II. Az iskolai könyvtár feladatai 

 

II.1 Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

a. gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása; 

b. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról; 

c. az intézmény pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerint  

tanórai foglalkozások tartása (könyvtárhasználati ismeretek a könyvtárostanár 

által, könyv- és könyvtárhasználat szaktárgyakhoz kapcsolódóan szaktanárok, 

tanítók által); 

d. egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása; 

e. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek és 

segédkönyvek kölcsönzését is 

f. a könyvtári állomány fejlesztése, figyelembe véve az iskola pedagógiai 

programját 

II.2 Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai 

 

a. tanórán kívüli foglalkozások tartása (pl. vetélkedők, munkaközösségi 

foglalkozások); 

b. nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése egy-egy 

példányban 

c. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása; 

 

d. tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak , a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokat  ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 

könyvtárak  dokumentumairól, szolgáltatásairól;  

e. más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása; 

f. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében; 

 

II.3 Közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában 
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a. Az iskolai tankönyvtár nyilvántartásába veszi az ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, majd kikölcsönzi azt a 

tanulóknak.  

b. Letétet biztosít a tanulószoba és napközi részére 

 

III. Gyűjteményszervezés 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének meghatározásánál az iskola szerkezetéből, profiljából, 

valamint pedagógiai programjából kell kiindulni. Az iskolai könyvtár gyűjteményét  a 

pedagógiai programnak megfelelően a pedagógusok és diákok igényeinek 

figyelembevételével kell fejleszteni.  

A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatok megvalósítását segítő információhordozók 

tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe, míg a könyvtár másodlagos funkciójából eredő 

szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. 

Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, ezért a gyűjtőköri szabályzatnak rögzítenie 

kell az egyes állományrészek speciális sajátosságait. A dokumentumok kiválasztása, 

pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése, megszervezése a könyvtárostanár és a 

nevelőtestület együttműködését igényli. 

A folyamatosan és tervszerűen alakított állomány tükrözi az iskola nevelési és oktatási 

célkitűzéseit, pedagógiai folyamatának szellemiségét, tantárgyi rendszerét, módszereit, tanári-

tanulói közösségét.  

Az iskolai könyvtár Gyűjtőköri szabályzata az 1. sz. mellékletben található 

 

III.1 Állomány gyarapítása 

Vétel, ajándék és csere útján történhet.  

 

III.2 Állományba vétel 

A megvásárolt dokumentumokat (számla, kísérőjegyzék és a dokumentum alapján) 

nyilvántartásba kell venni: 

a. Végleges nyilvántartás 

Azokat a dokumentumokat kell itt egyedi nyilvántartásba venni, amelyeket a könyvtár 

tartós megőrzésre szánt.  

A végleges nyilvántartás formái iskolánkban: számítógépes adathordozó (KisKönyvtár 

szoftver) 

 

 

b. Időleges nyilvántartás 

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár 

átmeneti időtartamra (legfeljebb három évre) szerez be. 

Időleges megőrzésre minősíthetők a következő dokumentumok: 

 brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok; 

 tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek; 

 tervezési és oktatási segédletek;  

 tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, 

rendelet- és utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi 

dokumentumok; 

 kisnyomtatványok, szabványok, prospektusok; 

 kötéstől függően ajánlott és háziolvasmányok, egyéb dokumentumok, melyek 

több éven át történő kötésbeli tartóssága nem biztosított 

Az időleges megőrzésre kerülő dokumentumok egyedi leltárkönyvben kerültek 

nyilvántartásba, ezek gépi feldolgozása fokozatosan történik majd.  
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A folyóiratokat füzetben tartjuk nyilván.  

Audiovizuális, elektronikus dokumentumokat a KisKönyvtár szoftverrel tartjuk 

nyilván.  

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket 

külön gyűjteményként kezeljük, és nyilvántartásukra, használatukra vonatkozó 

szabályokat a tankönyvtári szabályzat tartalmazza az 5. sz. mellékletben  

 

 

 

III.3 Állomány apasztása 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat. Az állományból a 

dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

a. tervszerű állományapasztás; 

 elavulás 

 fölöslegessé válás 

b. természetes elhasználódás; 

c. hiány. 

 elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény); 

 A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok (behajthatatlan és 

megtérített követelés); 

 állományellenőrzési hiány (megengedhető és normán felüli). 

 

A törlés folyamata 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentum törlése a könyvtárostanár javaslata alapján az 

igazgató engedélyével történik.  
  

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtárostanár hatáskörébe 

tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre.  

Az időszaki kiadványok kivonásánál (nem kötelezően) az alábbi szempontokat célszerű 

figyelembe venni: hetilapok 1-2 évente; szaktudományi folyóiratok 5 évente; pedagógiai 

szaklapok 10 évente. 

 

A kivonás nyilvántartásai 

 

 Jegyzőkönyv 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentum kivezetése a leltárkönyvből az igazgató 

aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát, a dokumentumok azonosító adatait 

a jegyzőkönyv mellékletei tartalmazzák. 

 

 Melléklet 

törlési jegyzék az egyedi nyilvántartású dokumentumokról (a dokumentumok tételes 

felsorolásával készül); 

 

A törlés folyamata 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentum törlése a könyvtárostanár javaslata alapján az 

igazgató engedélyével történik.  

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtárostanár hatáskörébe 

tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre.  

Az időszaki kiadványok kivonásánál (nem kötelezően) az alábbi szempontokat célszerű 



62 

 

figyelembe venni: hetilapok 1-2 évente; szaktudományi folyóiratok 5 évente; pedagógiai 

szaklapok 10 évente. 

 

III.4. A könyvtári állomány védelme 

A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű 

működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül 

felelős. Ezért (a fenti rendeletben) meghatározott időközönként meg kell győződnie a 

könyvtár hiánytalanságáról, a nyilvántartások pontosságáról.  

 

 

Az állomány ellenőrzése (leltározása) 

a. Az állományellenőrzés során a végleges nyilvántartásba vett dokumentumokat 

tételesen kell egyeztetni az egyedi nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett 

dokumentumok nem leltárkötelesek. 

b. A letéti állományt minden tanév végén ellenőrizni kell.  

c. A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. 

 

 

 

Az állományellenőrzés típusai 

 

a. jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli; 

b. módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi; 

c. mértéke szerint: teljes körű vagy részleges. 

 

A leltározás lebonyolítása 

a. Az állományellenőrzés történhet számítógépes program segítségével is, de 

mindenképpen legalább két személynek kell lebonyolítani.  

b. Az állományellenőrzés során kötelező a dokumentumok és az egyedi nyilvántartások 

összevetése. 

 

Az ellenőrzés lezárása 

 A revízió befejezéseként  el kell készíteni a zárójegyzőkönyvet, melyet 

engedélyezésre  át kell adni az igazgatónak.  

 

Az állomány jogi védelme 
a. A könyvtárostanár felel a gyűjtemény tervszerű gyarapításáért, a könyvtári beszerzési 

keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára 

dokumentumokat senki nem vásárolhat. 

b. Állományba-vétel csak számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok)együttes megléte 

alapján történhet. 

c. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök 

megrongálásával vagy/és elvesztésével okozott kárért; 

d. A tanulók és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést 

intéző személyt terheli az anyagi felelősség;  

e. A letéti állományért a dokumentumokat  átvevő szaktanár anyagilag is felelős;  

f. A könyvtár biztonsági zárainak a kulcsai a könyvtárostanárnál  és az iskola portáján 

(lezárt borítékban) helyezendők el. A lezárt borítékban elhelyezett kulcsokat a 

könyvtárostanáron kívül csak indokolt esetben (tűz, víz, betegség) nyithatja ki más 

személy. Erről feljegyzést kell készíteni. A könyvtárostanár hosszantartó betegsége 
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esetén, helyettese részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét 

rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

Az állomány fizikai védelme  
a. A könyvtárhelyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat, poroltót kell 

elhelyezni.  Tűz esetén tilos a vízzel oltás! 

b. A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (erős 

napfény, víz) Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára (takarítás, portalanítás, 

fertőtlenítés, féregtelenítés). 

 

  

 

III.5 Az állomány elhelyezése 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és a 

kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a 

használói igényekhez. 

A könyvtári állomány 80 %-ának elhelyezése szabadpolcon történik. 

A könyvtári állomány egységei 

 

Szabadpolcos övezetben helyezkedik el a 

a. kölcsönözhető állomány: 

 szépirodalom cutter –számok szerint raktározva szabadpolcon 

 szakirodalom szabadpolcon ETO-szakrend szerinti raktár jelzettel ellátva 

b. Kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használható ill. tanórai felhasználásra 

 szakirodalom ETO-szakrendben, szépirodalom cutter-számok szerinti 

elhelyezésben, 

 folyóiratok tematikus rendben, 

c. Pedagógiai különgyűjtemény dokumentumait csak pedagógusok használhatják ill. 

kölcsönözhetik. 

 Pedagógiai és pszichológiai szakkönyvek, módszertani anyag tantárgyi 

elhelyezésben, iskolára vonatkozó szabályzatok (Működési szabályzat, pedagógiai 

program stb.) 

 

Zárt térben helyezkedik el: 

a. Médiatár dokumentumait csak pedagógusok kölcsönözhetik . Elhelyezése zárt 

szekrényben történik dokumentumtípusonként 

 hangkazetták 

 videokazetták 

 CD-k 

 CD-ROM-ok 

 DVD-k 

b. Kézirattár: pályázati anyagok, iskolatörténetre vonatkozó dokumentumok 

 

Könyvtáron kívül helyezkednek el: 

c. Letéti állományok  

A letéti állományt a pedagógusok a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják 

vissza, az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak. A letétekről a 

könyvtár nyilvántartást készít. A könyvtárból kihelyezhetők letétek a tantermekbe, 

napközis termekbe, irodákba (hivatali segédkönyvtár). 

d. Tankönyvtár 
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Ezt külön állományként kezeljük zárt külső raktárban, tankönyvtári szabályzat 

vonatkozik rá.  

 

 

 

 

III.6. Állomány feltárása 

Ennek ismertetésére a 4. sz. mellékletben kerül sor.  

 

III.7. Kölcsönzési nyilvántartások 

A könyvtárunkban használt nyilvántartás a füzetes forma, és fokozatosan bevezetjük az 

elektronikus (KisKönyvtár kölcsönzési modulja) formát is.  

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni (letétek 

nyilvántartása) 

 

IV. A könyvtár szolgáltatásai 

 

a. Könyvek kölcsönzése 

b. Helyben használat biztosítása 

c. Számítógép használata (használatát külön szabályokban rögzítjük), 

információgyűjtés az internetről 

d. Ingyenes tanulói tankönyvek, tartós tankönyvek kölcsönzése 

e. Könyvtárhasználati órák tartása 

f. Könyv- és könyvtárhasználati szakórák számára dokumentumok, helyszín 

biztosítása, szaktanár munkájának segítése  

g. Sajátos eszközeivel segíti az iskola felzárkóztató és tehetséggondozó programjának 

megvalósítását 

h. Tájékoztatás, témafigyelés  

 

V.  A könyvtárhasználók köre 

A használók jogait és kötelességeit, a beiratkozás módját részletesen a könyvtár használati 

szabályzata  2. sz. melléklet rögzíti.  

a. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és 

munkavállalója igénybe veheti, amíg az iskolával jogviszonya áll fent: tanulói és 

munkavállalói. Ezek megszűnésével kötelesek visszaszolgáltatni a náluk lévő 

dokumentumokat. Távozási igazolást csak akkor kaphatnak, ha a könyvtáros 

igazolta, hogy nincs könyvtári tartozásuk. Ennek elmulasztásával keletkezett 

anyagi kárt az köteles megtéríteni, aki a távozási igazolást kiadta.  

b. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe 

vehetik. 

 

VI. A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

 

 A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése, a dokumentumok helyben 

használata, a számítógép és internethasználat térítésmentes. 

 Fénymásolásra a könyvtáron kívüli irodában van lehetőség 

 

 

  

A könyvtárhasználat szabályai  

 A 2. sz.  mellékletben határozzuk meg 
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VII. A könyvtárostanár munkaköri leírása 

A könyvtárostanár az általános iskolának megfelelő felsőfokú pedagógus végzettséggel és 

felsőfokú könyvtárosi képesítéssel rendelkezik, amely megfelel a törvényi előírásnak. 

Munkaköri leírása az iskola személyi és tárgyi feltételeivel összhangban készül  

 

VIII. Zárórendelkezés 

a. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell 

meghatározni az iskolai könyvtár működési rendjét. A szabályzat hatálya kiterjed a 

könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, 

akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.  

b. A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. 

c. Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskola működési szabályzatának része, és 

a jóváhagyás napján lép életbe. 

  

IX. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 

a. 1. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

b. 2. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 

c. 3. sz. melléklet: Katalógus szerkesztési szabályzat 

d. 4. sz. melléklet: Tankönyvtári szabályzat 
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1. számú melléklet 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata 

 
 

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők  

 

1.1 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre a könyvtár funkciója szerint 
Az iskolai könyvtárnak a rendelkezésre álló dokumentumok közül a fentiek 

figyelembevételével a költségvetési kereten belül úgy kell válogatnia, hogy eleget tehessen a 

könyvtár alap- és kiegészítő funkciójából eredő követelményeknek. 

 

1.2 Főgyűjtőkör 

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan 

információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka 

folyamatában. A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő 

dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe: 

 írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézi- és segédkönyvek; 

 a helyi tantervekben meghatározott háziolvasmányok; 

 az óravezetés keretében munkáltató eszközként használatos művek; 

 a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz közvetve kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom;  

 periodikumok; 

 a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók;  

 az iskola kéziratos pedagógiai dokumentumai. 

 

 

1.3 Mellékgyűjtőkör 

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellékgyűjtőkörbe 

sorolt dokumentumok képezik. 

Az iskolai könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel is biztosítja a mellékgyűjtőkörbe tartozó 

dokumentumokat, valamint épít a különböző városi, országos szakmai szolgáltató 

intézmények, báziskönyvtárak számítógépen elérhető információs forrásainak, adatbázisainak 

használatára is. 

 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról 

2.1 Írásos-nyomtatott dokumentumok 

 Könyv 

 Periodika 

 Brosura 

 Tartós tanköny és segédkönyv 

 (Az ingyenes tanulói tankönyveket különgyűjteményként kezeljük. Erről a 

tankönyvtári szabályzat rendelkezik.)     

2.2 Kéziratok 

 Pályázati anyagok 

 Iskolai dokumentumok (szabályzatok, tantervek) 

 

 

2.3 Audio-vizuális dokumentumok 



67 

 

Audió dokumentumok  Audiovizuális dokumentumok  

Zenei CD CD_ROM 

 DVD 

 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre nyelvi oldalról 

A könyvtár magyar nyelvű, illetve a tanított idegen nyelvekhez (angol, német) 

kapcsolódó dokumentumokat gyűjt.  

 

4. A gyűjtés szintje és mélysége 

A gyűjtés irányáról folyamatos egyeztetés történik a munkaközösség-vezetőkkel. 

Kiemelten fejlesztjük a kézikönyvtári és a segédkönyvtári állományt, fokozottan 

figyelembe vesszük a földrajz, a történelem, a informatika, dráma és az idegen 

nyelvek tanításának dokumentum igényeit, gyűjtjük a tartós használatú tankönyveket, 

segédkönyveket. 

Nem gyűjtünk krímit, lektűr irodalmat, még ajándékba sem fogadhatunk el olyan 

dokumentumokat, amelyek nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát.  

 

4.1 Kézikönyvtári állomány 

Az általános iskolai életkornak megfelelően: 

Teljességgel gyűjteni kell: 

általános és szaklexikonokat, általános és szakenciklopédiákat, szótárakat, 

fogalomgyűjteményeket, kézikönyveket, összefoglalókat. 

Válogatással: 

adattárakat, atlaszokat, tankönyveket, periodikákat, a tantárgyaknak megfeleltetett nem 

nyomtatott ismerethordozókat. 

 

4.2 Szépirodalom 

 

Teljességgel kell gyűjteni a tervekben meghatározott: 

 a magyar irodalom bemutatására szolgáló átfogó antológiákat; 

 házi és ajánlott olvasmányokat; 

 az egyes szerzők válogatott és gyűjteményes munkáit; 

 a magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló műveket; 

 nemzeti antológiákat; 

 a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 

 

 

Válogatással : 

 gyermek és ifjúsági regényeket, elbeszéléseket és verses köteteket; 

 az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalmát; 

 a kiemelkedő (de a tananyagban nem szereplő) kortárs alkotók műveit; 

 regényes életrajzokat, történelmi regényeket; 

 az iskolában tanított nyelvek életkornak megfelelő olvasmányos irodalmát; 

 A  nemzetiségi tanulók anyanyelvi művelődését segítő szépirodalmi műveket a 

magyar nyelvű szépirodalmi művekre vonatkozó szempontok szerint. 

 

 

     

4.3 Ismeretközlő irodalom  
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Teljességgel gyűjteni kell: 

 A tanterv követelményrendszerének megfeleltetett alapszintű irodalmat; 

 az egyes tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű 

elméleti és történeti összefoglalóit;  

 a munkaeszközként használatos dokumentumokat; 

 a tanulókat érintő pályaválasztási kiadványokat, felvételi követelményeket tartalmazó 

kiadványokat.  

 

Válogatva: 

 helytörténeti műveket; 

 a tananyagon túlmutató tájékozódást segítő ismeretközlő műveket; 

 az iskolában oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédleteket. 

 

4.4 Pedagógiai gyűjtemény 

A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak. 

Gyűjteni kell a teljesség igényével : 

 pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, szótárakat, enciklopédiákat; 

 pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat,  

dokumentumgyűjteményeket; 

 a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat; 

 az egyes tantárgyak, műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit; 

 tantárgymódszertani folyóiratokat; 

 az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat, évkönyveket. 

 

Válogatva:  

 az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó 

műveket; 

 a tanítási órán kívüli foglalkozások dokumentumait; 

 általános pedagógiai folyóiratokat; 

 az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket. 

 

4.5 Könyvtári szakirodalom 

Gyűjteni kell a tejesség igényével: 

 könyvtártani összefoglalókat; 

 könyvtári jogszabályokat, irányelveket; 

 a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket; 

 az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat. 

Válogatva : 

 a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket 

 a könyvtárhasználat  módszertani segédleteit; 

 módszertani folyóiratokat. 

 

4.6 Hivatali segédkönyvtár 

Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, a 

munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat. 

 

 

 

4.7 Periodika gyűjtemény 

Teljesség igényével kell gyűjteni: 
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 általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat; 

 irányítással, gazdálkodással, ügyvitellel  kapcsolatos folyóiratokat;. 

 iskolai újságot. 

Válogatással: 

 az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani folyóiratokat; 

 a tanítás folyamatában felhasználható napilapokat, folyóiratokat; 

 gyermek és ifjúsági lapokat. 

Erős válogatással: 

 tudományos, irodalmi és művészeti folyóiratokat. 

 

4.8 Kéziratok 

Gyűjteni kell: 

 az iskola pedagógiai dokumentációit; 

 pályázati munkákat; 

 iskolaújság  

 

4.9 Médiatár 

A tantárgyaknak megfeleltetett nem nyomtatott ismerethordozók közül:   

Teljesség igényével gyűjti a könyvtár: 

 a tantervi követelményekhez igazodó zenei és oktató CD-ket, DVD-ket;  

 kötelező és ajánlott olvasmányok filmadaptációit; 

Válogatva: 

 szabadidős foglalkozásokhoz használható multimédiás dokumentumokat 



70 

 

 

 

2. sz. melléklet 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

könyvtárhasználati szabályzata 

 
1. A könyvár használói köre 

 Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvárat az iskola 

tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.  

 Az iskolai könyvtárba a beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele díjtalan. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, 

minden könyvtárhasználó köteles  a könyvtár rendjét megőrizni.  

 A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után történhet. 

 

2. Az iskolai könyvtárban az alábbi szolgáltatások ingyenesek a könyvtár tagjai 

számára. 

 

 Dokumentumok kölcsönzése 

 Kézikönyveknek, folyóiratoknak, az iskola dokumentumainak, CD-ROM-

oknak helyben használata 

 Helyben olvasás 

 Számítógép használata  információszerzésre 

 Könyvtári foglalkozások 

 Tájékoztatás 

 

3. A könyvtárat a könyvtáros jelenlétében lehet használni, a meghatározott nyitva tartási 

időben, illetve a könyvtárossal előre egyeztetett időpontban.   

 

 

4. A  könyvtárhasználat módjai 

 

4.1 Helybenhasználat 

 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és 

szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek 

megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya 

egyéni és csoportos helyben használatát. A helybenhasználat tárgyi és 

személyi feltételeit az iskolának, személyi feltételeit a könyvtárostanárnak 

kell biztosítani. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad: az 

információhordozók közötti eligazodáshoz, az információk kezeléséhez, a 

szellemi munka technikájának alkalmazásához, a technikai eszközök 

használatához. 

 A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési 

nyilvántartásban nem kell rögzíteni. Az iskolai könyvtár dokumentumai 

közül csak helyben használhatók:  

- olvasótermi, kézikönyvtári állományrész;  

- különgyűjtemények (folyóiratok, multimédiás dokumentumok, 

stb.). 
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 A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy 

tanítási órára, indokolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár 

zárása és nyitása közötti időre tanulók is kikölcsönözhetik. 

 

4.2 Kölcsönzés 

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával 

lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési 

nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző 

aláírásával, a dokumentum visszaadását pedig a könyvtárostanár aláírásával 

(szignójával) kell hitelesíteni. 

 Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) 

kölcsönözhetik. A korlátozások egyénenként feloldhatók. Tankönyvek, 

oktatási segédletek mindenki számára a szükséges időtartamra (legfeljebb 

egy tanévre) kölcsönözhetők. 

 Az elvesztett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) 

dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a 

könyvtár által meghatározott más művel pótolni. 

 A nem teljesíthető igények esetében más (közművelődési) könyvtárba kell 

irányítani az olvasót, illetve indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzéssel 

kell megpróbálkozni. 

 A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi 

jogait tiszteletben kell tartani. 

 A napi nyitvatartási időt (az éves munkaterv mellékleteként) külön-külön 

lehet meghatározni a kölcsönzésre és a helybenhasználatra. 

 A nyitvatartási idő mértékét az érvényes jogszabály szerint kell 

meghatározni, és fel kell tüntetni az iskola órarendjében. 

 

4.3 Csoportos használat 

 Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, 

szaktanárok a könyvtári nyitvatartásnak megfeleltetett ütemterv szerint 

könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.  

 Bár a könyvtári szakórát a szaktanár vezeti, a könyvtárostanárnak szakmai 

segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások előkészítéséhez, 

lebonyolításához. 

 

 

4. Az iskolai könyvtárban a könyvtárlátogatóktól elvárt magatartás 

 A könyvtárba kabátot, táskát behozni nem szabad, ezért ezeket a bejáratnál 

kell elhelyezni. 

 A könyvtárban étkezni nem szabad. 

 Nem szabad zavarni egymás munkáját telefonálással. 

 Mivel a könyvtár munkahely, és elmélyülésre, ismeretszerzésre, 

kikapcsolódásra szolgáló helyiség, ezért a könyvtárlátogatóktól elvárja, 

hogy csendben dolgozzanak, magatartásukkal ne zavarják a könyvtár 

olvasóit 

 A könyvtár dokumentumainak védelme (tisztaságának, épségének 

megőrzése) minden könyvtárhasználó kötelessége, hiszen pótlásuk szinte 

lehetetlen. A rongálásokból eredő kárt az olvasónak kell pénzben 

megtérítenie, vagy a dokumentumot pótolnia.  
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 A könyvtár informatikai eszközeinek épségére, szabályos működtetésére 

mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a 

használó anyagi felelősséggel tartozik, s a kárt megtéríteni köteles.  

 A könyvtár berendezésére, bútoraira mindenki köteles vigyázni. Ezek 

szándékos rongálása esetén a kár megtérítésére köteles az, aki azt elkövette.  

 

 

5. A kölcsönzés szabályai: 

 

 A könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó köteles az előre 

meghatározott időpontig hibátlanul visszaszolgáltatni.  

 A tanév vége előtt minden olvasó (diák és dolgozó) köteles a kikölcsönzött 

dokumentumokat a könyvtárban leadni.  

 

7. A számítógép használata 

 

 A gépek használatára a használói füzetben előre be kell jelentkezni. Ez a 

torlódások és viták elkerülése érdekében szükséges. Sürgős feladat esetén 

lehet ez alól kivételt tenni. A füzetben történő jelentkezés idejére a 

bejelentkező információszerzésre használhatja a gépet.  

 Az olvasó a gépeknél addig nem használhat saját adattárolót, amíg a 

könyvtáros nem ellenőrizte, hogy vírusmentes-e.  

 A gépekre nem menthet senki semmit, és  nem telepíthet semmilyen 

programot!  

 Amennyiben szabálytalanul használja valaki a gépet, úgy a számítógépek 

használatából kizárható. 

 

8. Nyitva tartás 

A könyvtár nyitva tartása a használati szabályzat mellékletét képezi.  

 

 

A fenti dokumentum tartalmát a tantestület a mai napon jóváhagyta, és vállalja, hogy minden 

tanulóval ismerteti, melyet a diákok aláírásukkal igazolnak. 

 

A könyvtárhasználat szabályait nyilvánosságra kell hozni.  
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3. sz. melléklet 
 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola katalógusszerkesztési szabályzata 

 
A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állományát hagyományos cédulakatalógussal kezdtük feltárni. 

Alapkatalógusok: betűrendes leíró katalógus; 

                               csoportképzéses szakkatalógus. 

A hagyományos katalógusok továbbépítését lezártuk,  nem folytatódik, helyette a könyvtári 

állomány elektronikus formában történő feldolgozása történik meg a KisKönyvtár szoftver 

adatbázisába, és a továbbiakban ez szolgál az állomány feltárására.  

 

Ebben az adatbázisban az alábbi besorolási adatok kerülnek rögzítésre, a vastag betűvel 

szedett adatok  alapján visszakereshetők a dokumentumok: 

 

 Leltári szám (azonosító) 

 Beszerzés ideje 

 Szerző / szerkesztő 

 Cím / alcím 

 ISBN 

 Raktári jelzet (Cutter szám) 

 Szakjelzet  (ETO szám) 

 Kiadás éve 

 Kötetszám 

 Kiadó 

 Sorozat 

 Tárgykör 

 Műfaj 

 Terjedelem 

 Ár 

 Nyelv 

 Megjegyzés 
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A programot elérhetővé tesszük a könyvtár gépein, a tanári szobákban lévő gépeken, az 

informatika terem egyes gépein, így sokak által a könyvtáron kívül is kereshetővé válik az 

állomány. 

Dokumentumtípusok szerint 

- könyv 

- av dokumentum az elektronikus nyilvántartásban 

Formája szerint 

- cédulakatalógus – lezárt 

- digitális nyilvántartás a KisKönyvtár programmal  

Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum elektronikus nyilvántartására. Szépirodalmi 

műveket raktári (Cutter),  míg a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a 

tartalmi elkülönítést biztosítja. 
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4. számú melléklet 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tankönyvtári szabályzata 

- Az ingyenes és a  tartós tankönyvek kezelésének szabályai - 
 

 

I. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:  

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2012.évi CXXV. törvény, a 2001. évi XXXVII. 

törvény módosításáról 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 

 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2015. szeptember 1-jétől az első, második és 

a harmadik évfolyamon tanuló diákok, ill. a felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon 

azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A 

normatív kedvezményre való jogosultságot az igény benyújtásával egyidejűleg igazolni 

szükséges. Amennyiben ez az igénylés pillanatában még nem áll rendelkezésre, úgy 

nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb október 1-jéig megtörténik. 

 

II. A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény könyvtára a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének:  

 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az Tankönyvtári nyilvántartásba felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

 

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a tanév elején aláírásukkal igazolt listán veszik 

át, és a tanév során használják. 

 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a  
 

3. huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és  

4. kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és 

tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

 

A tankönyvrendeléssel és a tankönyvosztással megbízott tankönyvfelelős foglalkozik 

(munkáját külön szabályzatban rögzítjük), a könyvtárra a Tankönyvtári állomány és a 

tartós tankönyvre fordítható keretből (25%) beszerzett dokumentumok kezelése 

vonatkozik.  

A Tankönyvtár részére nem szerzünk be munkatankönyveket, munkafüzeteket, amelyek 
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csak egy tanévben használhatók.  

 

5. A kölcsönzés rendje 

 

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

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik tankönyvtári 

nyilvántartás alapján, a könyvtár állományától elkülönített gyűjteményként.  

Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal 

elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. 

Ennek szövege:  

 

Nyilatkozat 

 

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 200../200..-es tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam.  

 200... június …-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy 

elhagyom, akkor azért anyagii felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, 

végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

Sorszám  Aláírás osztály 

  

 

 

 

 

 A tanév befejezése előtt, legkésőbb június …-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

 

6. A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, Tankönyvtár néven kezeli az ingyenes tankönyv 

biztosításához szükséges tankönyveket.  

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)  

- listát készít a könyvtárban található 25 %-ból beszerzett kötelező és ajánlott 

olvasmányokról (január) 

 

 

4. Kártérítés 
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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 legalább 

négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek 

megfelelően: 

 

- az első év végére legfeljebb 25 %-os 

- a második év végére legfeljebb 50 %-os 

- a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

- a  negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, 

a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés 

 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. 

Vitás esetben az igazgató szava döntő. 

 

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 %-át  

- a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

- a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át 

 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár 

megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével 

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek 

(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  

 

Debrecen, 2015. szeptember 1.  

 

 

 

 

Vezendi Katalin 

megbízott intézményvezető 

 

 

 

Seressné Barta Ibolya 

könyvtárostanár 
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XXII. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

Ezen SZMSZ a jóváhagyás másnapján hatályba lép és érvényben marad a legközelebbi 

módosításig. A korábbi szabályzat az elfogadás napjával hatályát veszti. 

Felülvizsgálata és módosítása jogszabályváltozás miatt akkor kötelező, ha a jogszabály ezt 

elrendelte vagy a szabályzat szövege jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz. 

A szabályzatban feltárt ellentmondások kiküszöbölésére, módosítására a KLIK Debreceni 

Tankerület igazgatójának vagy a nevelőtestület tagjainak több mint a felének erre irányuló 

javaslatára kerülhet sor. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása 

feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb 

alkalmazottjának és tanulójának továbbá mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek az 

intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában. 

 

 

 

  

NYILATKOZAT 

 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 

Debrecen Angyalföld tér. 4. sz.) alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, 

Házirend) módosításait - hogy az megfeleljen az Nkt. 25. § (4) bekezdésében, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-ában és a vonatkozó többi jogszabályhelyen 

meghatározottaknak - az iskolai Szülői Szervezet megismerte és az abban foglaltakat 

elfogadta.  

 

Debrecen, 2013. március 22. 

 

       ____________________________ 

           Szülői Szervezet elnöke 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 

Debrecen, Angyalföld tér 4. sz.) alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, 

Házirend) módosításait - hogy az megfeleljen az Nkt. 25. § (4) bekezdésében, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-ában és a vonatkozó többi jogszabályhelyen 

meghatározottaknak - az iskolai Diákönkormányzat megismerte és az abban foglaltakat 

elfogadta.  

 

Debrecen, 2015. augusztus 26. 

 

__________________________           ______________________________ 
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          DÖK elnök                  DÖK segítő pedagógus 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 Debrecen, 

Angyalföld tér 4. sz.) alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) 

módosításait - hogy az megfeleljen az Nkt. 25. § (4) bekezdésében, továbbá a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-ában és a vonatkozó többi jogszabályhelyen 

meghatározottaknak - az Intézményi Tanács megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.  

 

Debrecen, 2015. augusztus 26. 

 

_______________________________ 

Intézményi Tanács elnöke                                          

 

NYILATKOZAT 

 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 

Debrecen, Angyalföld tér 4. sz.) alapdokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai Program, 

Házirend) módosításait - hogy az megfeleljen az Nkt. 25. § (4) bekezdésében, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-ában és a vonatkozó többi jogszabályhelyen 

meghatározottaknak - az nevelőtestület megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.  

 

Debrecen, 2015. augusztus 27. 

 

_______________________________ 

mb. intézményvezető                   .                                            
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Legitimációs záradék 

 

Alulírott …………………………….……, a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola és AMI, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.sz.  intézményvezetője nyilatkozom, hogy a 

2015. ………….. keltezéssel módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 

többletkötelezettséget  

jelent* 

nem jelent*  

a fenntartó számára.  

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2015. augusztus 27.  

 

Vezendi Katalin 

mb. intézményvezető 

 


