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2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR





2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény)
A Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 29. § (3)
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az
államháztartás részét képező intézmények számára
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

Az SZMSZ előírásait be kell tartania az intézmény valamennyi dolgozójának (az intézmény tanárainak és alkalmazottainak), és bizonyos pontjait ismernie kell a szülői szervezeteknek és a diákönkormányzatnak valamint az intézmény egyéb használóinak.
Az SZMSZ szabályai érvényesek az intézmények területén, valamint a pedagógiai program alapján szervezett iskolán kívüli rendezvényeken.
Az SZMSZ-ben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük szankciót von maga után. Az
SZMSZ alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni. A dolgozó, a tanuló vagy a szülő a
jogorvoslati kérelmét írásban nyújtja be az igazgatójának, aki erre 22 munkanapon belül köteles
írásban válaszolni. Amennyiben az igazgató válasza nem kielégítő, a jogszabályokban leírt jogi
fórumokhoz lehet fordulni.
Az intézmény elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata visszavonásig hatályos, illetve addig, amíg új törvény nem szabályozza a módosítást. Jogszabály változások alkalmával az intézményvezető köteles az SZMSZ-t felülvizsgálni, az aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal az új SZMSZ-t véleményeztetni, majd a tantestületnek elfogadásra javasolni.
4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény elnevezése:
Tankerületi kódszám:
OM azonosító:
Szakágazati szám:
Törzsszám:
Bélyegző felirata:
Ellátási terülte:
Intézmény típusa:
Az intézmény alapító és
felügyeleti szerve:
Az intézmény fenntartója:
Az intézmény működtetője:
Szakmai alapdokumentum:

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
203298

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
Pécs Megye Jogú Város közigazgatási területén belül
meghatározott iskola körzet
Általános Iskola
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Pécsi Tankerület
Pécsi Tankerület
Az intézmény szakmai alapdokumentuma része a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szakmai alapdokumentumának.

Hatálya:
Érvényessége:
Alapító okiratból
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5. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ANNAK FORRÁSAI, FELADATMUTATÓK
5.1

ELLÁTOTT FELADATOK
 általános iskola: 8 évfolyamos
 napközi, tanulószoba

Köznevelési alapfeladatok:
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása
Átvállalt alapfeladat(ok): nem releváns
Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyen felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 416
Gyakorlati képzés megszervezésére: nem releváns
Iskolai könyvtár ellátásának módja:
saját szervezeti egységgel
Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
integrációs felkészítés
képesség-kibontakoztató felkészítés
Speciális jellemzők:
 emelt óraszámú angol oktatás választható jelleggel 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
 ökoiskola
 alapfokú művészetoktatási tevékenység alapfokú művészeti intézménnyel megállapodás alapján
5.2

FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI

Állami fenntartás és működtetés a Pécsi Tankerületen keresztül.

5.3

VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

Az iskola vállalkozási feladatokat nem lát el, de az iskolai helyiségek egy részét, az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, a Pécsi Tankerülettel egyeztetve bérbe adja.
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6. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Tankerületi referens

Igazgatóhelyettesek

Gazdasági ügyintéző

Pedagógusok

Igazgató

Technikai dolgozók

Szülői Szervezet

Érdekképviselet

Pedagógus munkát
közvetlenül segítők
DÖK

6.1.

AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STURKTÚRÁJA

Az intézmény-vezetés
Iskolavezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek
Kibővített iskolavezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők, DÖK patronáló
tanár, tevékenység terület koordinátorok, közalkalmazotti tanács-tag, szakszervezeti képviselő.
Munkaközösségek
A nevelőtestület tagjai közül legalább öten szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A
munkaközösség vezetőjének megbízását az igazgató adja.
Intézményünkben működő munkaközösségek:
 alsós
 felsős
 napközis
 öko
Munkaközösség szervezéséről, alakításáról, változásával kapcsolatban a pedagógusok kötelesek
az iskola igazgatóját írásban megkeresni.
A munkaközösségi megbeszéléseket az éves munkaterv tartalmazza.
A szakmai munkaközösség vezető feladatai:
 Munkáját munkaközösség tagjaival közösen összeállított munkaterv alapján végzi.
 Rendszeres kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, a megbeszéltekről tájékoztatja a munkaközösség tagjait.
 Tájékozatja az iskola vezetőségét a munkaközösség munkájáról.
 Figyelemmel kíséri, segíti a munkaközösségi tagok munkáját, kiemelten az új dolgozókat,
(továbbképzés, tankönyv, taneszköz használat, versenyek), arról beszámolókat készít.
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Tanév elején átnézi és értékeli a munkaközösségi tagok tanmeneteit, észrevételeit, javaslatait továbbítja az igazgatónak.
Felelős a munkaközösség tevékenységét érintő határidők betartásáért.
A munkaközösségben bemutatókat és óralátogatásokat szervez.
Részt vesz iskolai mérések, értékelések, elemzések készítésében, erről tájékoztatja a
munkaközösség tagjait és az iskolavezetést.
Javaslatot tesz az igazgató felé a munkaközösségi tagok munkájának értékelésére.
Oktató-nevelő munkáját példaértékűen, magas szakmai színvonalon végzi.

Munkacsoportok:
Adott nevelési-oktatási feladat megoldására létrehozott csoport. A csoportvezető megbízását
az igazgató adja. Végzett tevékenységükről beszámolási kötelezettségük van.

6.2.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE

Az intézmény-vezetés
Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a Pécsi Tankerület, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik.
A vezetői megbízásokhoz kapcsolódó illetménypótlékok mértékét a Köznevelési törvény tartalmazza.
Az intézmény dolgozói
Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján
megállapított munkakörökre az igazgató javasolja és az ezzel kapcsolatos előkészítő munkákat
elvégzi.
Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
Pedagógusok
Napi munkavégzésük a tantárgyfelosztás, az órarend és az ügyeleti rend és a munkaköri
leírásban foglaltak alapján történik.
Munkarendjükben történő változást (óracsere illetve órarendi változás, ügyelet) indokolt esetben az intézményvezető engedélyezhet.
Az iskolavezetést tájékoztatni kell a délutáni foglalkozások elmaradásáról, áthelyezéséről is.
Pedagógusok helyettesítésének rendje
Tartós távollét (1 hónapot meghaladó hiányzás) esetén a helyettesítés alapelvei:


biztosítani kell az intézmény zavartalan feladatellátását



a dolgozók egyenletes terhelését



a helyettesítő személynek rendelkeznie kell kellő szakmai felkészültséggel, rátermettséggel.

A szakszerű helyettesítés megvalósítása és a tantervi követelmények teljesíthetősége érdekében a tanmeneteket a tanári szobában elérhetővé kell tenni.
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Nem pedagógus dolgozók
Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg a
jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működésének figyelembe vételével.
Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el, technikai dolgozók esetén, a gazdasági ügyintézővel
közösen.
A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, technikai dolgozók esetében a gazdasági
ügyintéző szóbeli vagy írásos utasításával történik. Amennyiben munkavégzésük közben szükséges az intézmény elhagyása erről az igazgatót, illetve technikai dolgozók esetében a gazdasági
ügyintéző tájékoztatni kell
A nem pedagógus munkavállalók helyettesítésének rendje
Az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző egymás helyettesítésére távollét esetén jogosult.
A technikai dolgozók helyettesítésének megszervezésekor az intézmény működőképességét kell
elsősorban figyelembe venni, lehetőség szerint a feladatok átcsoportosításával.
Szülői munkaközösség
Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik.

7. A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL FÓRUMAI
Az alkalmazotti értekezlet
Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó.
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Véleményezési jogköre van:


az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával,



az igazgató megbízásával és a megbízás visszavonásával.

Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás igazgatói levél útján történik.
A szakalkalmazotti értekezlet (nevelőtestületi értekezlet)
Az iskolát érintő legfontosabb nevelési - módszertani kérdésekkel a nevelőtestületi értekezlet
foglalkozik. Ezek számát, témáját és előterjesztését az iskolaközösségek javaslatai alapján a
munkatervekben kell ütemezni.
Az értekezleteken való megjelenés mindenki számára kötelező, akadályoztatásról az iskolavezetést előre tájékoztatni kell. Az értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével intézményvezető vagy a pedagógusok egyharmada kéri.
Tagjai: a vezetők, pedagógus munkakörökben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak.
Döntési jogkör:
 Az intézmény pedagógiai programjának elkészítése, elfogadása, módosítása.
 Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elkészítése, elfogadása és módosítása.
 A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról.
 Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.
 Jogorvoslati kérdések
Véleményezési jogkör:
 Az igazgatói megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör.
A szakalkalmazotti értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az igazgató
vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri.
A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a szakalkalmazotti értekezlet titkos szavazással határoz.
Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben
véleményt nyilvánít vagy javaslatot tesz, az igazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül
indokolással ellátott írásbeli választ ad.
A szakalkalmazotti értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül.
Osztályozó értekezlet
A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyat
tanító pedagógus, magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban tanító szaktanárok, és
a napközis nevelők javaslata alapján az osztályozó értekezlet dönt.
Feladata:
 az osztályok tanulmányi helyzetének, az osztályközösségek alakulásának számbavétele, a
magatartás és a szorgalom elbírálása;
 év végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás.
Évente két alkalommal szervezendő: félévkor és tanév végén.
A résztvevők köre: osztályban tanító tanárok, a napközis nevelők az igazgató vezetésével.
Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Munkaértekezlet
Az éves munkatervben meghatározottak szerint kéthetente tartandó külön a tanárok, tanítók,
illetve a napközis nevelők számára.
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7.1.

A NEVELŐTESTÜLET KÖRÉBE TARTOZÓ JOGKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA ÉS BESZÁMOLÁSI
KÖTELEZETTSÉGEK

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelését az adott osztályban tanítók közössége
végzi. Az osztályfőnök képviseli a közös véleményt osztályozó értekezleteken.
Szükség esetén a fegyelmi ügyekben fegyelmi bizottság dönt, melyet a nevelőtestület választ.
Beszámolási kötelezettséggel a fegyelmi bizottság elnöke rendelkezik.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza az alábbi feladatokat:
 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása
 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása
 továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel
 jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel
 a szakmai munkaközösség-vezető véleményezése
A beszámolási kötelezettséggel a munkaközösség-vezető rendelkezik.
8. KÉPVISELETI JOG
8.1.

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
E jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve, az intézmény dolgozóira egyedi írásbeli
meghatalmazás alapján ruházhatja át.
Az igazgatót rendezvényeken, programokon, szakmai fórumokon képviselheti az általa megbízott személy.
Az iskola alkalmazottjai csak az igazgató engedélyével nyilatkozhatnak az általuk szervezett
programot illetően.
Információt csak olyan ügyben adhat a dolgozó, melyre jogosult.
Információ nem adható a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról.
A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a felelős.
A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése.
8.2.

AZ ALÁÍRÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA

Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. Az igazgató aláírási jogköre az intézmény
szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
Az igazgatóhelyettesek aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, másolatok hitelesítésére, ezen kívül köteles minden általa elkészített dokumentumot, okiratot, jelentést az
igazgatóval aláíratni.
Az igazgató tartós távollétében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik a szakmai dokumentumok
tekintetében.
A pénzkezeléssel, gazdálkodással kapcsolatos iratokon a Pécsi Tankerület az Pénzkezelési és
Utalványozási Szabályzata által meghatározott módon kell aláírni.
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9. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató és helyetteseik látják el.
9.1.

IGAZGATÓ

Vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról a Pécsi Tankerület dönt, és gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.
 Irányítja, szervezi az intézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az intézményt.
 Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek
előzetes egyeztetése nem tartozik a fenntartó hatáskörébe.
 A hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz az egyeztetési kötelezettségének.
 A jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit.
 Az intézményben megtervezi a munkaerő-gazdálkodási feladatokat, ezek során egyeztet
a fenntartóval.
 Szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel.
 Végzi a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket.
 Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézmény belső
működési szabályzatának megfelelően.
 Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában
felméri, és a fenntartóhoz eljuttatja az intézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit.
 Felelőssége a feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért, a
költségvetési fegyelem betartás érdekében tett intézkedésekért áll fenn.
 Elkészíti az intézmény éves munkatervét és tanév végi beszámolóját.
AZ IGAZGATÓ FELADAT ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben
írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. Az átruházott beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgató felé.
Az iskola biztonságos működési körébe tartozó ellenőrzések, a technikai dolgozók munkavégzésére vonatkozó utasítások kiadása és a munkavégzésük ellenőrzése feladatellátása, átruházásra
kerül a gazdasági ügyintéző részére, aki heti gyakorisággal beszámolási kötelezettséggel rendelkezik.
9.2.

IGAZGATÓHELYETTES

Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa.
Az igazgatót akadályoztatása esetén helyettesíti.
Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja beosztottjai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében.
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Ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását és az igazgató útmutatásai szerint intézkedik az
intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. Munkáját tervszerűen végzi.
Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed az iskola pedagógiai működésére.
Feladatkör részletesen:
 Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja az
előírásokat.
 Részt vesz az iskolai dokumentumok kialakításában, módosításában, a munkaterv elkészítésében.
 Az igazgatóval történt megbeszélés után határidőre elkészíti az intézményi statisztikát,
normatíva igénylést és egyéb adatszolgáltatást.
 Szervezi és vezeti az oktató-nevelő, a technikai, az adminisztrációs és más irányú munkavégzést.
 Koordinálja az iskolai rendezvényeket, összeállítja és aktualizálja a havi programokat.
 Elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti rendjét, igazolja a feladatellátást és a
túlmunka teljesítését. Naprakészen vezeti a helyettesítési naplót.
 Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai
tanácsokkal segíti és ellenőrzi a munkaközösségek feladatainak végrehajtását.
 Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, a jegyzőkönyvek pontos vezetését.
 Ellenőrzi a munkafegyelmet, a munkavédelmi szabályok betartását, a helyettesítéseket,
az anyagfelhasználás takarékosságát, a vagyonvédelmet,
 Aktívan részt vesz értekezleteken. Intézkedik a problémák megoldási módjáról.
 Rendszeresen referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól,
az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak.
 Szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, törekszik a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.
 Ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével
tárja az igazgató elé.
 Határidőre elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, nyilvántartja a munkából való távolmaradást.
 Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad,
tájékoztatja az igazgatót tapasztalatairól.
 Rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket.
 Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein.
 Irányítja, ellenőrzi az egyéb foglalkozásokon folyó munkát.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság szakvéleményeiben foglaltak megvalósítását, a fejlesztéseket a felülvizsgálatok időpontját.
 Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a továbbképzési lehetőségekről.
 Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, pályázati lehetőségeket, felelős az iskolai pályázatok koordinálásáért, azok határidőre való elkészüléséért, elszámolásáért.
 Rendszeresen látogatja a tanítási órákat; ellenőrzi a tanárok órára való felkészülését, a
tanmenetek betartását, tapasztalatait megbeszéli az érdekeltekkel.
 Különös gonddal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat.
 Segíti a diákönkormányzat munkáját, szervezi és irányítja a módszertani munkaközösségek munkáját, az intézményi ünnepélyeket és megemlékezéseket.
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Az igazgatóval együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi és ellenőrzi az osztályokon kívüli foglalkozásokat (szakkört, tömegsportot, tanulmányi kirándulásokat, stb.).
Elkészíti az intézmény órarendjét; megszervezi és ellenőrzi az iskolai ügyeletet.
Ellenőrzi a szertárak és könyvtár fejlesztését, biztosítja a tankönyv és tanszerellátását.
Előkészíti a tantestületi értekezleteket, a munkaközösségek üléseit, az osztályozó- és
munkaértekezleteket.
Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó- és javítóvizsgákat.
Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény igazgatója alkalmanként megbízza.

FELELŐSSÉGI KÖR:
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.
FELELŐSSÉGRE VONHATÓ:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért,
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért,
A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
EGYEBEK:
Munkáját az intézmény pedagógiai programjában meghatározott elvek szerint, az intézmény és
a vezetőség iránti bizalommal, felelősséggel és elkötelezettséggel végzi. A munkakörében tudomására kerülő adatokat, információkat bizalmasan kezeli.
9.3.

A VEZETŐ HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE

Az igazgató távollétében feladatait a helyettesek látják el. Hatáskörük munkaköri leírásban
meghatározott.
A vezetőség akadályoztatása esetén a vezetői ügyeletet megbízott pedagógus végzi.
Hatásköre és felelőssége az intézmény működésével és a tanulók biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki, melyekről köteles haladéktalanul értesíteni az igazgatót vagy helyettesét.
9.4.
A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
Az ellenőrzés célja az iskola hatékony és biztonságos működésének fenntartása, a működési
hiányosságok feltárása és kezelése, az összehangolt, tervszerű munkaerő-gazdálkodás megvalósítása.
TERÜLETEI
 A munkaköri leírásban foglaltak betartásának ellenőrzése
 A munkavédelmi, balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
 A munkafegyelemre vonatkozó ellenőrzések
 A költség hatékony működésre vonatkozó utasítások betartásának ellenőrzése
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AZ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
 Az igazgató minden területen jogosult az ellenőrzésre
 Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírásában illetve igazgatói utasításban meghatározottak alapján
 A gazdasági ügyintéző a technikai dolgozók ellenőrzésére jogosult.
AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI
 munkafolyamatok megfigyelése
 elvégzett tevékenységek ellenőrzése
9.5.

A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egyrészt biztosítja,
hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt fokozza a munka
hatékonyságát.
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója
felelős.
Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik azt a pedagógiai program és az éves munkatervek alapján.
A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre.
AZ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI:
 Az ellenőrzés segítse elő az iskola feladatkörében a nevelés-oktatás hatékonyabbá tételét.
 Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően vizsgálja az eredményeket.
 Segítse a szakmai és egyéb feladatok legcélszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá
a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét.
 Legyen a fegyelmezett munka elősegítésének eszköze.
 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, kellő időben figyelmeztessen az intézmény
működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedésekre,
hibákra, hiányosságokra.
 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását.
 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, a szabálytalanságok megelőzéséhez.
TERÜLETEI
 pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladat ellenőrzése
 munkafegyelemre vonatkozó ellenőrzések
 munkatervben foglaltak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzések
 adminisztratív kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzések
 munkavédelmi, balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK
Valamennyi terület esetében jogosult az igazgató az ellenőrzésre.
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Az igazgatóhelyettesek, illetve a munkaközösség-vezetők a munkatervben meghatározottak
alapján végzik tevékenységüket, vagy igazgatói utasítással.
A munkaközösség-vezetők kizárólag szakmai jellegű ellenőrzést végezhetnek.
AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI
 óralátogatások
 foglalkozások látogatása
 beszámoltatás
 eredményvizsgálatok, felmérések
 adminisztratív ellenőrzés
10. A MŰKÖDÉS RENDJE
Az iskola működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg, ebben kerül meghatározásra a vezetők munkaidő-beosztása és a vezetők fogadóórái.
A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri
leírások tartalmazzák.
A pedagógusok és pedagógiai munkát segítő dolgozók munkaköri leírásait az igazgató készíti el,
melyeket minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.
AZ ISKOLA ÉPÜLETÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország címerével kell ellátni.
Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját, Pécs zászlóját.
10.1. NYITVA TARTÁS
Tanítási napokon az iskola 6.30-20.00 óra között tart nyitva, a tanulók felügyeletét 7:15-17 óráig
látjuk el.
Az ettől eltérő nyitva tartást – egyes programok lebonyolításához – az igazgató engedélyezheti.
A titkárságon 7:45 -15:00-ig lehet ügyet intézni.
Ebédbefizetésre az Elszámolóház szervezésében havonta egy alkalommal kerül sor, előre meghirdetett időpontban.
Tanítási szünetekre vonatkozó nyitva tartásról az iskola igazgatója rendelkezik. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti
rendet az intézmény igazgatója határozza meg és ezt a szünet megkezdése előtt az érintettek
tudomására hozza.
10.2. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
Munkanapokon 7:15-17:00-ig az intézményben vezetői ügyelet van.
Az ügyeletet 17:00-ig az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes látja el.
A vezetőség munkaidő beosztását a munkaterv tartalmazza.
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Nyári ügyeleti napok munkarendjét június 15-ig határozza meg az igazgató a fenntartó utasítása
szerint. A beosztás mindenki számára hozzáférhető helyen kerül kihirdetésre.
10.3. AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Az intézménnyel jogviszonyban állók részére
Tanulók iskolai benntartózkodásának rendjét a házirend tartalmazza.
A pedagógusok munkaidejük megkezdése vagy az iskolai program kezdete előtt 15 perccel kötelesek megjelenni az iskolában, illetve iskolán kívül szervezett program esetén, a találkozási helyszínen.
Nem pedagógus dolgozók a munkaköri leírásban meghatározott munkarendjüknek megfelelően
érkeznek és tartózkodnak az intézmény területén.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére
Szülők a gyermeküket a zsibongóban vagy az udvaron várhatják.
A szülők a pedagógusokat egyéni fogadóórájukon, megbeszélt időpontban kereshetik.
Ebédbefizetéskor a pénztár folyosóján tartózkodhatnak.
Rendezvények során, a rendezvény jellegétől függően használhatják az iskola területét.
A terembérlők a bérleti szerződésben meghatározott időpontban és helyiségben tartózkodhatnak. Kötelesek gondoskodni a rendelkezésükre bocsátott helyiség tisztaságáról, épségéről és
zárásáról.
Idegeneknek az intézménybe való belépését a portás engedélyezteti a vezetőség valamely tagjával vagy a gazdasági ügyintézővel, és felkíséri az irodai szintre. Az iskola épületében csak engedélyével tartózkodhatnak a meghatározott helyen.
Reklámanyagot hozók a titkárságon adhatják le anyagukat és az csak az igazgató engedélyével
helyezhető el az iskolában.
Főiskolai, egyetemi hallgatókat oktatási intézményük felkérésére fogadunk.
Tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben az igazgató engedélye szükséges.
Az iskola területén hang- vagy videofelvételt készíteni kizárólag az igazgató és az órát tartó pedagógus engedélyével lehet, kivéve a nyilvános programokat.
10.4. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
Iskolánk a tanórai foglalkozásokon kívül, a tanulók szükségletei, igényei és az iskola lehetőségeihez mérten egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat szervez. Az egyéb foglalkozásokra történő
jelentkezés szabályait a házi rend tartalmazza.
A foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban meghatározott óraszám alapján, az órarendben foglaltak szerint tartjuk szorgalmi időben. A foglalkozásokat naplóban dokumentáljuk. A foglalkozások elmaradására, vagy időpont módosításra az igazgató engedélye alapján kerülhet sor, a tanulók és a szülők előzetes tájékoztatásával. Amennyiben a foglalkozások megtartására az iskolán
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kívül kerül sor, úgy legalább két nappal korábban írásbeli kikérő leadásával az iskolavezetés
engedélyét kell kérni.
Iskolánkban a tanulást segítő foglalkozások célja:
 a szóbeli és írásbeli házi feladat elkészítése pedagógus segítségével,
 gyakorlás,
 képességfejlesztés,
 hiányosságok pótlása,
 felkészülés továbbtanulásra.
E célból igénybe vehető foglalkozások:
 napközi (alsó)
 tanulószoba (felső)
 felzárkóztató foglalkozás
 egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás
 felvételi előkészítő
Szabadidős tevékenységek célja:
 a szabadidő érdeklődésnek megfelelő eltöltése
 tehetséggondozás
 kreativitás kibontakoztatása
 érdeklődési kör szélesítése
 egyéni képességek, készségek fejlesztése
 testedzés, mindennapos mozgás biztosítása
E célból igénybe vehető foglalkozások:
 szakkörök
 énekkar
 sportkörök (kötelező illetve választható)
 versenyek és felkészítő foglalkozások.
A tanulók diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését és működtetését a diákok végzik, az igazgató engedélyével és pedagógus patronálásával.
10.5. AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE, A
MINDENNAPI TESTEDZÉS
Az iskolánk tanulóinak egészségmegőrzése érdekében fontosnak tartjuk a mindennapi testedzés lehetőségének megteremtését.
A pedagógiai programunk 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben 2012/2013-as tanévtől tanulóink számra heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti kettő órán való részvételről,
kérvény alapján az igazgató felmentést adhat, amennyiben a tanuló igazolást ad be, mely szerint külső szakosztályokban leigazolt, versenyszerű sportoló. 2013/2014-es tanévtől a mindennapos testnevelés megvalósítását 3+1+1 (3 tanóra+1 tánc+1 sportkör) rendszerben tervezzük.
Az iskolai sportkörökre május 20.-ig kell írásban jelentkezni, melynek véglegesítésére szeptember első tanítási hetében kerül sor, kivéve, ha a kötelező mindennapos testnevelés keretében
tartjuk.
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Az indítandó sportkörök időkereteit és a foglalkozások megnevezéseit és a pedagógusokat a
tantárgyfelosztás tartalmazza.
A sportkörök vezetőivel az iskolavezetés havi rendszerességgel tartja a kapcsolatot.
10.6. AZ INTÉZMÉNYEK KÖNYVTÁRAINAK MŰKÖDÉSE
BEVEZETÉS
Az iskolai könyvtári SZMSZ szerves része a Pécsi Kovács Béla Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának. Hatálya kiterjed a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban valamilyen tevékenységet végeznek.
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában
foglaltak szerint kell eljárni.
Módosítását, kiegészítését, a jelen szabályok felülvizsgálatát akkor kell elvégezni, ha jogállásában, feladatrendszerében, felépítésében alapvető változások következnek be.
A működési szabályzat a jóváhagyás napján lép életbe.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI:
 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2. melléklet, 3. melléklet).
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165.
§, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék).
 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.
 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről.
 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. módosításáról.
 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.
 Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség védelméről.
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai.
 A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és
az állományból való törléséről.
 Irányelvek a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről.
 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.
17.) Korm. Rendelet.
 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.
 A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet.
 Az iskola pedagógiai programja.
AZ INTÉZMÉNY ÉS A KÖNYVTÁR ADATAI
Az iskola neve: Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
Pontos címe: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.
A könyvtár neve: Pécsi Kovács Béla Általános Iskola könyvtára
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Pontos címe: 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
Az iskolai könyvtár működését az igazgató ellenőrzi és irányítja.
A könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységgel (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés) a POK segíthet.
Az iskolai könyvtár alapítása: 1976.
A könyvtár érvényes bélyegzőjének szövege: Kovács Béla Általános Iskola Könyvtára
A bélyegző lenyomata:

A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE
A könyvtár az iskola „C” épületében kapott helyet, 3 helyiségből (kölcsönző, olvasóterem, raktár) áll. Alapterülete 100 m2.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1 fő teljes munkaidős könyvtárostanár (1 sz. melléklet: munkaköri leírás)
AZ ISKOLA KÖNYVTÁR HASZNÁLATA
Az iskola tanulói és dolgozói számára szolgáltat, használata ingyenes. Közművelődési feladatot
nem lát el.
A könyvtári beiratkozás során rögzítésre kerülnek a tanuló KIR-ben tárolt adatai. Az adatokban
történő változásról a tanulónak értesíteni kell a könyvtárost is.
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola könyvtárát az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és
technikai dolgozói használhatják.
 Minden olvasó - aki betartja a Könyvtárhasználati szabályokat - jogosult a kölcsönzésre.
 A kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást kell vezetni. A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni.
 A könyvek kiadása minden olvasó számára kölcsönzőfüzettel történik.
 Az olvasó aláírásával kötelezi magát a könyvtár szabályainak betartására.
 Az elveszett, megrongálódott könyv pótlásáról az olvasónak kell gondoskodnia annak
 megvásárlásával vagy forgalmi értékének megtérítésével.
 Az alsó tagozatos olvasók 1 kötetet kölcsönözhetnek egy-egy alkalommal. A kölcsönzés
időtartama három hét.
 Nem kölcsönözhetők, illetve a kölcsönzés bizonyos szabályokhoz kötött a kézikönyvek, a
tankönyvek, a kötelező olvasmányok és az AV-dokumentumok esetén. (lásd. Könyvtárhasználati szabályzat)
 A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel.
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE:
A könyvtár nyitva tartását a Munkaterv melléklete tartalmazza. A könyvtár bejárati ajtaján és az
iskola honlapján olvasható a könyvtár nyitva tartása.
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATAI
A könyvtár működésének célja:
 A rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével a szakmai munka
segítése, az oktató-nevelő munka színvonalának szinten tartása, fejlesztése,
 az iskola nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátása.
Általános feladatok
 az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információk,
ismerethordozók (szak- és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök,
stb.) biztosítása
 gyűjtemény folyamatosan fejlesztése, megőrzése, gondozása, és rendelkezésre bocsátása
 a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának kialakítása
 az iskola helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységben (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők szervezése) való részvétel
 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek
kölcsönzését
 a fenntartó részére statisztikai adatok szolgáltatása
Szakmai feladatai
 állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény
tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és igényeit,
 az állomány gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere, stb.) gyűjtőköri szabályzatának
megfelelően (2. sz. melléklet), a beszerzési keret figyelembevételével végzi,
 a megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezi és leltárba veszi a Minerva integrált számítógépes program, valamint az egyedi leltárt tartalmazó füzetek segítségével,
 naprakészen vezeti az egyedi leltárt tartalmazó füzeteket,

a tankönyveket, tanári kézipéldányokat, tartós tankönyveket a Minerva integrált számítógépes programmal tartja nyilván,
 az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók által elvesztett könyveket a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendeletével (a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törléséről) összhangban állományából kivonja, és az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi,
 a gyűjtemény szervezése.
A KÖNYVEK BESZERZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, RAKTÁROZÁSA ÉS FELTÁRÁSA
BESZERZÉS: a könyvtár állománya vásárlás és ajándékozás útján gyarapodik.
A vásárlás történhet: jegyzékekről, katalógusokról, kiadóktól, intézményektől, könyvesboltokból, stb.
AJÁNDÉKOZÁS: az ajándékozás független a könyvtár költségvetésétől, de csak a gyűjtőkörbe
tartozó könyvet lehet elfogadni és állományba venni.
A könyvtár állományának nyilvántartása:
 Végleges nyilvántartás
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A tartós megőrzésre szánt dokumentumok egyedi nyilvántartásba kerülnek: a könyvtáros darabonként rögzíti a Minerva integrált könyvtári számítógépes programmal. (könyv, tankönyv, tartós tankönyv)
 Időleges nyilvántartás:
Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti
időtartamra (2. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat)
Az időleges nyilvántartásba vett dokumentumok később végleges nyilvántartásba kerülhetnek,
vagy törölhetők az állományból.
A könyvtár állományának feltárása: a katalógusok.
A könyvtár állományát a Minerva számítógépes adatbázisban tartjuk nyilván.
A tervszerű állományapasztás
A tervszerű, folyamatos állományapasztás szerves része a könyvtári munkának. A dokumentumok állományból való kivonása a következő jogcímeken történhet:
 természetes elhasználódás: az elszakadt, ill. megrongálódott dokumentumok
 tartalmi elavulás
 több példányban meglévő, fölösleges dokumentumok
 elveszett dokumentumok
 hiány: az olvasónál maradt, vissza nem hozott, illetve az eltulajdonított, elveszett dokumentumok. Megengedett mértékét a 3/1975. KM-PM rendelet rögzíti.
 Elháríthatatlan esemény: eltűnt, megsemmisült, elemi csapás miatt használhatatlanná
vált dokumentumok
A dokumentumok állományból való kivonását a 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelete alapján
folyamatosan kell végezni.
Az állomány ellenőrzése – leltározás
A könyvtári állomány ellenőrzése lehet időszaki vagy soron kívüli, teljes vagy részleges.
Az ellenőrzést a 3/1975. KM-PM rendeletben és az MSZ 3448-78. szabványban előírtak szerint
kell elvégezni.
A könyvek elhelyezés, tagolása:
Az ismeretközlő irodalom az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) rendjében, a szépirodalom
pedig abc sorrendben van elrendezve. A tankönyvek és a tanári kézikönyvek a nevezett tantárgy
nevének abc sorrendjében találhatóak.
Tagolása:
 Olvasóterem – kézikönyvtár, helyismereti gyűjtemény, pedagógiai szakirodalom, versek,
kötelező irodalom
 Kölcsönzőtér - ismeretközlő és szépirodalom, mesefal
 Raktár - tankönyvek, tantervek, útmutatók, nevelői – tanulói kéziratok
Az állomány jogi védelme:
A könyvtáros hozzájárulása és tudta nélkül a könyvtár számára dokumentumokat senki nem
vásárolhat.
A könyvtáros felelősségre vonható a dokumentumok és/vagy eszközök hiányáért,

ha bizonyíthatóan nem tartotta be a könyvtár kezelési, használati és működési
 szabályait,
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kötelességszegést követett el,

a leltárhiány meghaladja a megengedett mértéket.
A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért.
Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát csak a könyvtárral szemben fennálló tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
A könyvtáros betegsége esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel
tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azok dolgozók, akik a könyvtár
helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a könyvtáros távollétében igénybe veszik.
Az állomány védelme érdekében a tűzrendészeti szabályokat be kell tartani, gondoskodni kell a
dokumentumok fizikai ártalmaktól való megvédésről.
A tankönyvellátás iskolai könyvtári feladatait az 5. számú Tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
 Könyvtári dokumentumok helyben használata: vonatkozik minden könyvtári egységre,
de vannak olyan dokumentumok, amelyek csak helyben használhatók: a kézikönyvtár
könyvei és a folyóiratok.
 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése: könyvek, tanári kézikönyvek, tankönyvek, videofilmek, CD-k, hangoskönyvek, DVD-k.
 A könyvtár csoportos használata: könyvtárhasználati, illetve szakórák tartása.
 Tájékoztatás: vonatkozik a könyvtár állományára, szolgáltatásaira, a könyvtári rendszerre és annak szolgáltatásaira.
 Számítógépek - Internet használat az iskola tanulóinak és dolgozóinak a Könyvtári számítógépek használata c. szabályzat alapján. (6. melléklet)
Kiegészítő iskolai könyvtári szolgáltatások:
 a szerzői jogi törvény betartásával fénymásolási, reprodukciós lehetőség biztosítása
 informatikai szolgáltatások elérésének biztosítása
 szolgáltatásközvetítés: más könyvtár (más iskolai, gyermekkönyvtár, közművelődési, pedagógiai, országos) szolgáltatásainak közvetítése, ill. igénybevétele
 adatbázisok használatának elősegítése, azok tanítása, használata
 dokumentumcserében való részvétel, információcserében való részvétel
 programok, rendezvények, jó gyakorlatok közvetítése, részvétel azokon (tanulók, pedagógusok, beleértve a könyvtárostanárt is)
 részvétel a tankönyvrendelés, és ellátás szervezésében, a kötelező tankönyvtári feladatokon kívül
 olvasáspedagógia a kötelező olvasásfejlesztés segítésére, kiegészítésére:
 író – olvasó találkozók szervezése lehetőségek függvényében, ill. részvétel azokon, figyelemfelhívás és toborzás azokra
 egyéb rendezvények előkészítésében való részvétel a könyvtár eszközeivel, esetenként
helyszínként is
 versenyek, vetélkedők szervezése, tartása
 más tanulmányi versenyekre való felkészítés elősegítése
 az iskolai élet támogatása, pl. tanulmányi kirándulás szervezésében
 információgyűjtő munka, nevelési témákhoz kapcsolódás irodalommal, előadással,
munkaközösségeknek ajánlókkal.
 a szabadidő helyes eltöltésének szorgalmazása, ennek biztosítása könyvtári
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eszközökkel, pl. filmvetítés, tanulás, stb. – közösségi tér
az iskolai könyvtári honlap / blog fejlesztése

A intézmény könyvári SZMSZ mellékleteit jelen SZMSZ intézményünkre vonatkozó mellékletei
tartalmazzák úgy, mint:
 A könyvtáros munkaköri leírása
 Gyűjtőköri szabályzat
 A könyvtár használatának szabályzata
 Katalógusszerkesztési szabályzat
 Tankönyvtári szabályzat
 A könyvtári számítógépek használatának szabályai
10.7. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
A tanulók biztonságuk érdekében minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül.
Az intézmény dolgozói évente tűzvédelmi, baleset-, és munkavédelmi oktatásban részesülnek,
melyről jegyzőkönyv készül az oktatási naplókba.
Minden tanév közben létesített jogviszony esetén kötelező belépéskor a fenti oktatásokat megtartani.
AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK
Az intézmény valamennyi dolgozójának és használójának kötelessége, hogy az épület állagát,
berendezését, a természeti környezetét megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre
nevelje.
Az észlelt károkról, meghibásodásokról (hibák jellegétől függően) tájékoztassa a gazdasági ügyintézőt, illetve az igazgatót vagy a helyettesét.
Az eszközökért, felszerelésekért az ott foglalkozást tartó pedagógus a felelős, meghibásodásukat és a nem biztonságos működtetést haladéktalanul jelenteni kell az iskolavezetésnek.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért.
KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni.
A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az igazgatóhelyettes
és a gazdasági ügyintéző feladata a kár felmérése, a kártérítés részleteinek a szülővel, illetve a
gondviselővel történő tisztázása. Amennyiben szándékosan történt az iskolai tulajdonban történő károkozás, és a szülővel nem sikerül megegyezésre jutni az iskola rendőrségi feljelentést
tehet.
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A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND
A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások
Az iskola területe rendszeresen ellenőrzésre kerül baleset megelőzési szempontok szerint, a
munkaköri leírásokban foglaltak szerint. A balesetveszélyes körülményeket jelenteni kell az iskolavezetésnek, aki az intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
A tornateremben, a folyosókon, az aulában és az udvaron csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat tanuló.
Az ebédlőt csak tanári kísérettel lehet használni.
Az iskolán kívüli foglalkozások, kirándulások, és egyéb programok esetén megfelelő számú kísérőt kell biztosítani (legalább két felnőtt). A kísérők létszámát programtól függően az igazgató
módosíthatja.
Tanuló az iskola épületét tanítási időben csak az igazgató, helyettese vagy az osztályfőnök írásbeli engedélyével hagyhatja el, melyet a portán be kell mutatni.
A TANULÓ - ÉS GYERMEKBALESETEK JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 1
Az intézmény területén történő minden balesetet haladéktalanul jelenteni kell az igazgatónak
vagy helyettesének, akik a megfelelő intézkedéseket megteszik.
Az iskolatitkár értesíti a szolgáltatást ellátó vállalkozót a baleset körülményeiről.
A vállalkozó baleset és munkavédelmi felelőse köteles 24 órán belül jegyzőkönyvet felvenni és a
kötelező értesítéseket megtenni.
A súlyos balesetekről tájékoztatni kell az fenntartót.
10.8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
TANULÓK RÉSZÉRE
Az intézmény – a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján –
biztosítja az iskolai tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét.
Iskolaorvos
Az iskolaorvos rendszeres orvosi felülvizsgálatot tart, melyről egyeztet az igazgatóhelyettessel.
Minden felülvizsgálatról, oltásról, előadásokról, egyéb ezekkel összefüggő dolgokról tájékoztatni kell az iskolavezetést.
Az orvosi vizsgálatok időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes tanórák
védelmét.
A védőnő rendszeresen, egyeztetés szerint jön az iskolába.
Iskolafogászat
Az iskola fogászat évente két alkalommal tart szűrővizsgálatot, melyről az iskolavezetést időben
értesíti. A fogászati beosztást az igazgatóhelyettes készíti el, figyelembe véve a tanóra védelmét.

1

A teendők részletesen megtalálhatók a Munka és balesetvédelmi szabályzatban.
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Egyesített egészségügyi intézmények
A továbbtanuláshoz szükséges szűrővizsgálatok időpontját a védőnő segítségével egyeztetik az
iskolavezetéssel. Az időpont egyeztetésénél figyelembe kell venni a tanóra védelmét. Amennyiben szervezett módon az iskolán kívül történik a szűrővizsgálat, pedagógus kíséri az osztályokat.
DOLGOZÓK RÉSZÉRE
Az intézmény minden dolgozójának évente, munkakörének megváltozásakor, illetve belépéskor
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Az érvényesség nyilvántartását és a beutaló kiadását a gazdasági ügyintéző végzi. Az időpont egyeztetés egyénileg történik. A felülvizsgálatot a Foglalkozás Egészségügyi és Munkahigiénes Központ végzi.
Amennyiben a dolgozó nem tesz eleget ezen kötelezettségének munkaviszonya megszüntethető.
10.9. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY
Minden olyan esemény, melynek bekövetkezése veszélyhelyzetet teremt az iskola tanulóira,
dolgozóira nézve.
A intézményben történt rendkívüli eseményekről az igazgató a fenntartót haladéktalanul tájékoztatni köteles, valamint a helyzettől függően a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentőket, a
katasztrófavédelmet.
Bomba- és tűzriadó esetén az intézmény érvényes bomba- és tűzriadó terve szerint kell eljárni.
Az eljárási és szervezeti rendet az intézmény bombariadó- és tűzvédelmi szabályzata tartalmazza.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők
Az iskola igazgatója, helyettese vagy akadályoztatásuk esetén a megbízott vezetői ügyeletes. A
megbízott vezetői ügyeletesnek haladéktalanul értesíteni kell az iskolavezetést a rendkívüli
eseményről.
A rendkívüli esemény intézkedési rendje
A rendkívüli esemény bekövetkezését jelenteni kell az iskola vezetésének. Az iskolavezetés mérlegeli a helyzetet, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az igazgató értesíti a fenntartót. A
helyzet elhárításáról a vezetőnek meg kell győződnie, mielőtt engedélyt ad a munka folytatására.
A TŰZRIADÓVAL, BOMBARIADÓVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
Tűzriadó2
Tűzjelzés esetén az épületet el kell hagyni a menekülési útvonalon át mindenkinek. A tanulók az
órát tartó pedagógus vezetésével fegyelmezetten felsorakozva hagyják el az épületet.

2

A teendőkről részletesebben a Tűzvédelmi szabályzat rendelkezik. (A Tűzvédelmi szabályzat önálló dokumentum.)
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A pedagógus kötelessége, hogy meggyőződjön a tanulók meglétéről, amennyiben hiányzik valaki, haladéktalanul jelentse az ügyeletes vezetőnek.
A helyszínen jelen lévő vezető beosztású személynek meg kell győződnie a jelzés valóságosságáról és arról, hogy mindenki elhagyta-e az épületet. A tűzjelzés leállítására és újraindítására csak
a vezető adhat utasítást.
A szükséges intézkedések megtételét és a jelzés okát írásban kell rögzíteni az erre alkalmazott
dokumentumban.
A veszélyhelyzet hatékony kezelése érdekében (a tűzvédelmi szabályzatban megfogalmazottak
értelmében) évente legalább 2 alkalommal előre nem ismert időpontban tűzriadót végez az
iskola.
Bombariadó
Bombariadó esetén az épület azonnali kiürítését kell elrendelni, a tűz jelzőrendszer beindításával. Az iskola-vezetőséget a rendőrséget és az önkormányzatot azonnal értesíteni kell.
Bombariadó esetén a tanítási nap egy szombati napon ledolgozásra kerül.
10.10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai3
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét
megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyesen ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint az egyeztető eljárás lehetőségéről.
 Az igazgató a nevelőtestület egy tagját írásban megbízza az egyeztető eljárás lebonyolításával. Személyéhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges.
 Az egyeztető eljárás időpontját és helyét, az érdekeltekkel történt egyeztetés után, az intézmény igazgatója jelöli ki. Erről írásban értesíti a feleket.
 A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásesetén nincs lehetőség egyeztető eljárásra.
 Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
 Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért,
az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legfeljebb három hónapra
felfüggeszti.
 Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
3 köznevelési

törvény 53. §-ában
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Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályai4
A fegyelmi eljárás, és fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárás célja egyrészt az, hogy az iskola feladataihoz szükséges rend fenntartása érdekében a tantestület hatásköre és illetékessége keretei között jogszabályok alapján kivizsgálja,
azokat az eseteket, ahol alapos gyanú szerint a diák/diákok vétkesen és súlyosan megszegték
kötelezettségüket, és ha a gyanú bizonyítást nyert, indokolt esetben szankcionálja.
Az eljárás másik célja, hogy a diákot és társait meggyőzze arról, hogy a kötelességek elmulasztásának és mások jogai megsértésének elkerülhetetlen következménye a felelősségre vonás, és ez
által megelőzze a további kötelezettségszegéseket.
Az iskola köteles az eljárást megindítani, ha a tanuló vagy a szülő kezdeményezi, mert ez esetben a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
A fegyelmi eljárás megindításáról és a tanuló kötelességszegéséről a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét írásban értesíteni kell. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját
és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a
szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell
kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. Fegyelmi tárgyalásra a diákönkormányzat is meghívást kap. A diákönkormányzatnak az esetben véleményezési joga van.
A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság
folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül maga választja meg.
Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a NKT.58 § (3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. A vétség súlyosságára
tekintettel a tantestület mérlegelheti, hogy megindítja-e az eljárást, amennyiben az eljárás
megindítása mellett dönt úgy a tantestület a fegyelmi tárgyaláson való képviseleti formáját is
megválasztja. (teljes tantestület részvétele vagy 3 tagú bizottság képviseletében)
Indítására akkor kerül sor, ha az egyeztető eljárás eredménytelen volt, vagy a sérelmet elszenvedő fél nem értett egyet az eljárással.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az, az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki
azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30.
nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.

4

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q , 53§-61§
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A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt külön-külön, írásban tájékoztatjuk az elkövetett kötelességszegés tényéről, a fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi
tárgyalás időpontjáról, helyéről és képviseleti lehetőségekről. A fegyelmi tárgyalás előtt legalább nyolc nappal kell megtenni az értesítést.
A háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a bizottság elnökét önmaguk
választják. A megbízatásról jegyzőkönyv készül.
A fegyelmi eljárás során fel kell tárni minden olyan körülményt, amely a kötelességszegés
elbírálásánál a tanuló mellett, vagy ellen szól. A bizonyítási eljárásba szükség esetén külső
szakértő is bevonható.
A fegyelmi eljárás fegyelmi tárgyalással zárul, az eljárás megindítását követő 30 napon belül.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény
igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak.
A fegyelmi határozatot szóban, a fegyelmi tárgyaláson ki kell hirdetni, rövid indoklással. A
fegyelmi határozatot írásban a kihirdetését követően hét napon belül meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek. A határozatot a fegyelmi bizottság elnöke írja alá a nevelőtestület
nevében.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően a fegyelmi bizottság határozatát az elnök ismerteti a nevelőtestülettel.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, illetve a szülő fellebbezést nyújthat be a határozat
kézhezvételétől 15 napon belül.

A fegyelmi tárgyalás menete
1. A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira.
2. Ismertetni kell a diák terhére rótt kötelességszegést.
3. Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
4. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban foglaltakról véleményt nyilváníthasson és bizonyítási indítvánnyal élhessen (ez a jog a fegyelmi
eljárás egész menete alatt megilleti őket).
5. Meg kell hallgatni az intézményi diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről. (A diákönkormányzat véleményét legkésőbb a döntéshozatal előtt be kell szerezni.
6. Fegyelmi határozathozatal.
7. A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
 a tanuló nem követett el kötelességszegést,
 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
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a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható
meg.
11. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
A intézmény szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolattartó az iskolavezetés,
vagy az igazgató által megbízott dolgozó.
Kiemelt partnereink:
 Fenntartó
 PMJV Önkormányzata
 POK
 Szakszolgálatok
 Iskola egészségügy dolgozói
 Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola
 PVSK
 Oktatási Intézmények
 Múzeumok Igazgatósága
Gyermek és ifjúság védelem kapcsolattartási formái:
Partnereink:
 Gyermekjóléti Szolgálat
 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Csoport
 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály
 Szociálpolitika osztály
 III. k. Területi Szociális Központ
Közvetlen kapcsolattartó az igazgatóhelyettes, aki havi rendszerességgel, illetve szükség szerint
tájékoztatja az intézmény vezetőjét végzett tevékenységéről.
Ökoiskola létünkből fakadóan rendszeresen kapcsolatban állunk alábbi partnereinkkel:
 BIOKOM
 Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási Igazgatósága
 Öko város Öko régió
 BIOMARK
 Mecseki Erdészeti Zrt.
 Tettye Forrásház
 Magyar Madártani Egyesület
 Pécsi Zöldkör
 Hőerőmű Holding
 Zöld óvodák
Az egyéb partnerekkel való kapcsolattartás formáit a mindenkori feladatok határozzák meg, a
munkatervben rögzítve.
Minden kapcsolatfelvételről, tevékenységről tájékoztatni kell az iskolavezetést.
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12. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
A szülői szervezettel az iskola részéről az igazgató, a szülői munkaközösség elnökével közvetlenül tartja a kapcsolatot.
A szülői munkaközösség részére az igazgató félévente tájékoztatást ad az iskola feladatairól,
működéséről és a tanulókkal összefüggő kérdésekről.
Az igazgató rendkívüli értekezletet hív össze minden olyan kérdésben, melyben az SZM jogosult
a véleményezésre.
A szülői munkaközösség által kezdeményezett értekezletekre, rendezvényekre előzetes egyeztetés alapján az iskola helyet biztosít.
A szülői szervezetet véleményezési joggal felruházó ügyek
A szülői szervezet véleményének kikérésével és egyetértésével zajló iskolai rendezvényeink,
melyek szervezésében a szülői közösség aktív részt vállal:







Farsangi bál
Alapítványi bál
Családi nap
ÖKO-iskolai programok
Kirándulások, táborozások szervezése
Aktuális kérdések

A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
 Szülői munkaközösség gyűlései
 Szülői értekezletek
 Fogadó órák
 Nyílt tanítási napok
 Rendezvények, programok alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Internet
 Iskolai, intézményi honlapok
13. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, melyet a nevelőtestület hagy jóvá.
Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető áll.
A diákönkormányzatot segítő tanár a kibővített iskolavezetés része, így a kapcsolattartás rendszeres.
Az igazgató a diákönkormányzatot véleményezési és egyetértési jogköre kapcsán érintő kérdésekről a diákönkormányzat vezetőjén keresztül közvetlenül tájékoztatja.
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A kölcsönös tájékoztatásra bármely fél kérésére kezdeményezett előre egyeztetett időpontban
kerülhet sor.
Évente megrendezésre kerül a diákközgyűlés.
A diákönkormányzat programjai lebonyolítására az iskola létesítményeit használhatja. A programok lebonyolításáról előzetes egyeztetés szükséges.
14. A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA
Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban előírtak figyelembevételével. A bérleti szerződéseket a Pécsi Tankerület saját Szervezeti és Működési Szabályzata alapján köti.
Az intézmény házirendje tartalmazza az iskola helyiségeinek és területének használati rendjét.
15. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK
Az intézményi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az éves munkatervben meghatározott módon és keretek között történik a hagyományokról és
az ünnepekről történő megemlékezés. Az éves munkaterv tartalmazza a pontos időpontokat,
helyszíneket és a felelősöket. Megjelenés mindenki számára kötelező. A tanulók számára az
iskolai ünnepélyeken a megjelenés fehér blúzban vagy ingben illetve sötét szoknyában vagy
nadrágban kötelező, egyéb rendezvényeken alkalomhoz illő ruházat.
A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai:
Iskolánk családias jellegéből adódóan minél több lehetőséget keresünk a tanulóink szabadidős
tevékenységének minél változatosabb megszervezésére. Célunk, hogy programjainkba bevonjuk a szülőket is. Pedagógiai Programunk egyik kiemelt területe a hagyományok tiszteletére
épülő nevelés. Ezért programjaink évről évre visszatérnek.
Iskolai megemlékezések, ünnepélyek
 Tanévnyitó, tanévzáró
 Nemzeti ünnepeink- október 23., március 15.
 Február 25.
Az iskola tanulóit érintő hagyományok
 DÖK-nap
 Mikulás
 Advent
 Jeles napok (részletesen tartalmazza az éves munkaterv)
 Zénó-díj
 Népmese napja
 Vers- és prózamondó
 Leendő első osztályosok számára Iskola-nyitogató
Az iskola tanulóit és a szülőket érintő hagyományok
 Családi nap
 Karácsonyi hangverseny
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Karácsonyi vásár
Farsang
Móricz-nap
Töklámpás fesztivál
Horváth Judit emléknap

A szülőket érintő hagyomány
 Alapítványi bál
A dolgozók életével kapcsolatos hagyományok
 Karácsonyi vacsora
 Nevelőtestületi szakmai kirándulás
 Tanév búcsúztató
Hagyományos ÖKO-iskolai rendezvényeink:
 FÖLD NAPJA
 VÍZ HETE
 Mecsekaljai Regatta
 Madarak és fák napja
 ÖKO-nap
 Öko karácsonyi és húsvéti játszóház
 Terepgyakorlatok, erdei iskola
Osztálykeretben tartott rendezvényeink:
 Karácsony
 Húsvét
 Anyák napja
Ezen felül a munkaterv és a tanmenetek tartalmazzák egyéb ünnepeinket, megemlékezéseinket.
Iskolánk által szervezett versenyek:
 Városi történelem verseny
 Angol megyei civilizációs verseny
16. A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE
2017 szeptemberétől minden tanuló számára ingyenesen biztosít tankönyvet az iskola az alábbi
módon:
1-2. évfolyamon minden tantárgyból új tankönyveket kapnak tanulóink.
3-8. évfolyamon a tartós tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel, egyéb tankönyveket, munkafüzetet új példányok kiadásával oldjuk meg.
A kölcsönzött tankönyvek állapotára a kölcsönző tanulónak különösen ügyelnie kell, és azt a
szorgalmi idő végén a könyvtárba vissza kell hozni. Több évig használható taneszköz esetében,
pl. példatár, atlasz - a használati periódus végén kell visszahozni. A vissza nem hozott könyvért a
szülő kártérítési felelősséggel tartozik, amely az új könyv árának 50%-a.
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17. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA
A Munkaterv, a Pedagógiai Program, a Szervezeti és működési szabályzat nyilvános dokumentum.
Megtekinthető
 az iskola honlapján www.pazmanysuli.hu,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola tanárijában,
 a titkárságon,
 valamint munkaidőben tájékoztatás kérhető e dokumentumok tekintetében az iskolavezetéstől előre egyeztetett időpontban.
18. REKLÁMTEVÉKENYSÉG
Az iskola reklámtevékenységet alapvetően nem folytat.
Az iskola területén a tanulók egészséges életmódját támogató, a tanulók számára pozitív értékeket közvetítő, illetve kulturális rendezvényekről, a városrész programjairól hírt adó, az iskola
működését hátrányosan nem befolyásoló közérdekű plakátok és hirdetmények helyezhetők el
igazgatói engedéllyel.
A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, amely jogszabályokba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával – a
választási törvénynek megfelelően – az intézmény területén az egyes eseményekkel kapcsolatos
szervezési információk kifüggeszthetők.
Politikai szervezetek plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.
19. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
Az intézményi bélyegzők használata
Az intézményi bélyegzőt a következő beosztásban dolgozók jogosultak használni:


az igazgató és az igazgatóhelyettesek



a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben



az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi
tanulmányi értesítőbe való beírásakor, napló javításakor



szaktanár, pályázatokon, a napló javításakor

A bélyegző használatra a titkárságról vihető el, majd használat után oda vissza is kell vinni. A
bélyegző az iskolából csak vásárláskor vihető el a gazdasági ügyintéző engedélyével.

20. A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a
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tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelésioktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és
fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő.
A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles
ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is.
Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló)
aláírja.
Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket
kell folytatni.
További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
21. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
Az iskola területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni.
A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az igazgatóhelyettes
és a gazdasági ügyintéző feladata a kár felmérése, a kártérítés részleteinek a szülővel, illetve a
gondviselővel történő tisztázása. Amennyiben szándékosan történt az iskolai tulajdonban történő károkozás, és a szülővel nem sikerül megegyezésre jutni az iskola rendőrségi feljelentést
tehet.

22. A DOHÁNYZÁS SZABÁLYOZÁSA AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN
Az intézmény területén nem lehet dohányozni.
Érvényes a mindenkori hatályos jogszabály, mely alapján az iskola bejáratánál elhelyezésre kerül a dohányzási tilalomra vonatkozó tudnivaló.

23. AZ ISKOLA ÁLTAL HASZNÁLT ZÁRADÉKOK
Az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.
Felülvizsgálatát az igazgató vagy a nevelőtestület kezdeményezheti.
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24. A PEDAGÓGUS ÁLTAL HASZNÁLHATÓ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK RENDJE
A nevelőtestületi szobákban mindenki számára elhelyezett informatikai eszközöket az iskola
nyitva tartása alatt a pedagógus korlátlanul használhatja, amennyiben nem zavarja az iskolában
folyó oktató-nevelő munkát.
A pályázaton nyert informatikai eszközöket a pályázatokban megfogalmazott feltételeknek
megfelelően lehet igénybe venni.
Az informatika terem eszközeit a kolléga személyes felelősségére lehet igénybe venni.
Az otthoni felkészüléshez, prezentációkészítéshez szükséges informatikai eszközt kölcsönözhet
az iskolából az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján. Az igazgató az iskola működés
figyelembe vételével hozza meg döntését, melyről írásbeli megállapodás születik. A kölcsönzéskor a dolgozó teljeskörű felelősséget vállal az eszközért.
25. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE
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
igazgató 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 iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek)
férhetnek hozzá.
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK
Záradék

Dokumentumok

Érkező-távozó tanulók
1.
2.

3.
4.
5.

Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe)
.................... iskolába/ iskolából. (aláírás és az átvétel dátuma)
A tanuló jogviszonya
a) kimaradással,
b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) ........................ iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve.
Tankötelezettsége megszűnt.
A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján, tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja.
Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó vizsga letételével folytathatja.

Bn., N., TI., B.
Bn., TI., B., N.

Bn.
Bn., TI., B.
Bn., TI., N.

Jogviszony szüneteltetés, magántanuló
6.
7.

Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói jogviszonya
........sz. határozat alapján...............................-ig szünetel.
Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény, orvosi szakvélemény alapján)
magántanulóként folytatja…….sz határozat alapján.

Bn., TI.
N., TI.

Mentesítések, tantárgyi felmentések
8.

……..sz. határozat alapján mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés
alól.
9.
……..sz. határozat alapján mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása alól.
Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
10. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben felmentve
............................................ sz. határozat alapján.
Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni.
11. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .................... -tól
........................ -ig.
Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni.
12. ………………. (szakértői vagy – rehabilitációs bizottság neve vagy nevelési tanácsadó)
………………….. (címe)………………. (szakvélemény száma) …… (kiállítás kelte), elvég-

N., Tl., B.
N., TI., B.

N., TI., B., Bn

N.

Bn., Tl., B.
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zett felülvizsgálat ideje. A következő felülvizsgálat időpontja:
13. ………………. (nevelési tanácsadó) ………………….. (címe)………………. (szakvélemény
száma) …… (kiállítás kelte), elvégzett felülvizsgálat ideje. A következő felülvizsgálat
időpontja:

Bn.

Tanulmányi idő eltérései
14.
15.
16.
17.
18.

..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi.
.....tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők szerint: ....
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyaiból
osztályozó vizsgát köteles tenni.
A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette.
A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig,
.................. hónap alatt teljesítette.

N., Tl., B.
N., Tl., B.

N., TI.
N., TI., B.
N., TI.

Év végi
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet, vagy
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait
.......................... évfolyamon folytathatja.
A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.
A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot kapott
....................... évfolyamba léphet.
A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot ismételni
köteles.
A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Évfolyamot ismételni köteles.
A javítóvizsgán nem jelent meg, évfolyamot ismételni köteles.
Mulasztása miatt nem osztályozható, az évfolyamot ismételni köteles.

N., TI., B.

N., TI., B.,
TI., B.
N., TI., B.
TI., B.
Tl., B.
N., TI., B.,

Osztályozó vizsga
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.
A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett.
Osztályozó vizsgát tett.
Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére
.............................-ig halasztást kapott.
Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában független vizsgabizottság előtt tette le.
A ….. számú …………által ……….-án kiállított határozat alapján, …………-tól…………-ig
hátrányos helyzetű/ halmozottan hátrányos helyzetű.

N., TI.
N., TI.
TI., B
TI., B.
TI., B.
TI., Bn.
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Jutalmazások, elmarasztalások
32.
33.
34.
35.

Nevelőtestületi dicséretet kapott.
…. tantárgyból dicséretet kapott.
............................. fegyelmező intézkedésben részesült.
............................ fegyelmi büntetésben részesült. (A büntetés végrehajtása
.............. ........................-ig felfüggesztve.)

N., B., Tl.
N., B., Tl.
N.
Tl. N

Mulasztás
36.

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén:
a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam.
b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen
szabálysértési eljárást kezdeményeztem.

Bn., TI., N.
N.
Bn., TI., N.

Javítások
37.
38.
39.
40.
41.

A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem/javítottam.
A …………. tantárgyból …………………. hónapban beírt ……….osztályzato(ka)t
....................-ra helyesbítettem/javítottam.
A ................. szót/pecsétet (szavakat) osztályzato(ka)t téves bejegyzés miatt töröltem.
A tanítási napok számát …………. –án téves bejegyzés miatt töröltem.
A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.

TI., B.

N.,Tl., B.

B.

Dokumentumok pótlása
42.
43.

44.

45.

Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében elvesztett (megsemmisült)
eredeti helyett ............... adatai (adatok) alapján állítottam ki.
Ezt a bizonyítványmásodlatot a ……….. számú jegyzőkönyv alapján az elveszett
(megsemmisült) ….számú eredeti helyett, az ............... sz. tözslap(ok) alapján állítottam ki. Az eredeti bizonyítvány a mai napon hatályát veszti.
A ……….. számú jegyzőkönyv alapján az elveszett (megsemmisült) ….számú eredeti helyett ………..sz. bizonyítvány másodlatot állítottam ki. Az eredeti bizonyítvány a mai napon hatályát veszti.
A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány alapján, téves bejegyzés
miatt állítottam ki.

Pót. TI.
B. másodlat

TI.

Tl., B.

Dokumentumok lezárásai
46.
47.
48.
49.

Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.
Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) beírt és
……………azaz……………(betűvel) osztályozott tanulóval lezártam.
Ezt a haladási naplót ................ azaz .................... (betűvel) tanítási nappal lezártam.
Ezt a csoportnaplót ................ azaz .................... (betűvel) beírt és ………
azaz…….(betűvel) osztályozott tanulóval lezártam.

N.
N.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Ezt a haladási naplót ................ azaz .................... (betűvel) tanórával lezártam.
Ez az osztálynapló a ……………………..csoportnaplókkal érvényes.
Ezt a napközis/tanulószobás haladási naplót a mai napon lezártam.
Ezt a napközis naplót………………..azaz ……….(betűvel) tanulóval lezártam.
Ezt a szakköri/sportköri naplót a mai napon lezártam.
Ezt a helyettesítési naplót a mai napon lezártam.
Ezt a fejlesztési naplót a mai napon lezártam.

A használt rövidítések:
Beírásinapló: Bn.
Osztálynapló: N.
Törzslap:
TI.
Bizonyítvány: B.
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