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Bevezető 

 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő, rendelteté-

sét e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.), 

valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapvető kötelezettségei 

alatt az intézmény vezetője által készített e szabályzat határozza meg, a 

közoktatási intézmény szervezetére,  működésére, belső és külső kapcsola-

taira vonatkozó helyi rendelkezéseket.  

E Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 4. § (1) - (6) bekezdése alap-

ján az intézmény vezetője készítette el. 

A szabályzat az intézmény tantestületének elfogadásával válik érvé-

nyessé. 

Azt a jogszabály, illetve annak megfelelve az intézmény vezetője ér-

vényesíti, az iskola szervezetére és működésére vonatkoztatva. 
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I. rész 

Az intézmény bemutatása  
 

1. Az intézmény neve:  Dózsa György Általános Iskola 

        székhelye:   8200 Veszprém, Szent István utca 56. 

        OM azonosító:   037037 

 alapításának ideje:  1939. 

 alapító szerve:   Veszprém Római Katolikus Egyházközség 

  évfolyamok száma:  8 

 maximális tanulólétszám:  770 fő 

 tagozata:   német nemzetiségi tagozat 

 

 

        2.     Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás, a köznevelésről szóló 

2011. évi  CXC. tv. alapján  

          

 

3. Az intézmény alaptevékenysége: 

852011-1 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-4. évfolyam, továbbá integrációs 

nevelés, oktatás 

852022-1 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

5-8. évfolyam általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás, még meglévő két évfolyamon 

kis létszámú osztályban fejlesztő felzárkóztatás/logopédiai/, továbbá integrációs nevelés-oktatás   

Az iskola ellátja a Nevelési Tanácsadó által szakvéleményezett beilleszkedési, tanulási, magatar-

tási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását: BTMN tanulók szakellátása. 

 pedagógiai szakmai szolgálat 

alaptevékenységen belüli további tevékenységek: 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

              1-4 évfolyamos egész napos iskola/otthon  

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés számára helyet ad 

92403-6 diáksport 

80521-2 pedagógiai szakszolgálat 

75915-0 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 

 

4. Működési köre: Veszprém város közigazgatási területe, illetve a környező települések német 

nemzetiségi gyökerű családjai gyermekeinek is fogadása  

 

 

5. Irányító szerv neve, székhelye 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest 

 

 

6. Típus szerinti besorolása: 

Köznevelési törvény alapján: állami általános iskola 

A tevékenység jellege alapján: közszolgálat. 

 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési rendje: A magasabb vezetői megbízással –köz- 

nevelési intézmények vezetői állásainak betöltésével - kapcsolatos eljárási szabályokat a közne-

velésről szóló 2011. CXC. törvény, a törvény végrehajtásáról szóló 20/ 2012. EMMI. kormány-

rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szabályozza.  

 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjai-

nak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló érvényben lévő törvény, illetve módosítása az irányadó. 

Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
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Törvénykönyvéről 2012. évi 1. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra  

irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  

 

 

9.  A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlan  hrsz.:      1493                                          alapterület:       5020 m2                                                                                         

                A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az        

               intézmény állami fenntartásban van. 

 A Dózsa György Általános Iskola Iskolatörténeti Gyűjteménye az intézményhez tartozó. 

 

 

       10.  Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

 Dózsa György Általános Iskola 

 8200 Veszprém, Szent I. u. 56. illetve 

 Dózsa György Általános Iskola 

                             Veszprém 

 

 

11. Fenntartó: a Magyar Állam megbízásából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 
 

 

 

Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek megneve-

zése 

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: 

 

Lehetséges szervezeti szintek 

(1) 

A szervezeti szintnek megfelelő 

lehetséges 

 vezető beosztások  

(2) 

A konkrét  

vezetői beosztások 

megnevezése 

(3) 

1. Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető Igazgató 

2. Magasabb vezetői szint intézményvezető helyettes(ek) 

 

Igazgatóhelyettes / felsős 

Igazgatóhelyettes / alsós 

 

 

Nemzetiségi tagozatvezető 

3. Középvezetői szint 

 

 

Munkaközösség vezetők        

 

Alsós, 

Testnevelési,  

Természettudományos, 

Idegen nyelvi, 

Magyar, történelem,  

Osztályfőnöki  

Logopédiai,gyógypedagógiai,      

fejlesztő  

 

Könyvtáros (városi) munkaközös-

ség vezető 
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Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatott  létszám 

Vezetői szinthez 

tartozó 

beosztások* 

Vezetőknek 

 közvetlenül 

alárendelt 

munkakörök 

A munkakörökben foglal-

koztatott  

létszám 

(munkakörönként) 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkakörre, csatolt 

munkakörre való hivatko-

zás) 

Intézményvezető/igazgató  

 

 

Igazgatóhelyettesek/felsős 

                               /alsós  

 

 

Tagozatvezető 

 

   

Iskolatitkár 

 

 

1fő 

 

 

1fő 

1fő 

 

 

1fő 

 

 

1fő 

Teljes 

 

                                                 

Teljes 

Teljes 

 

 

Teljes 

 

 

Teljes 

Igazgatóhelyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozatvezető 

 

 

Munkaközösség vezetők 

 

 

 

 

 

A német nemzetiségi 

tagozatos osztályok 

adaequat szakmai munká-

ját végzők 

 

Pedagógiai asszisztens 

 

Oktatás technikus 

 

 

7 fő 

 

 

 

 

 

 

 

2 fő 

 

1 fő 

 

 

 

Teljes 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes 

 

Teljes 

 

 

 A szervezet  működési rendszere 

 

A szervezetet az intézményvezető/igazgató irányítja, ő legfelsőbb vezető. 

 

A szervezeten belül megtalálható: 

 - az alá- és fölérendeltség, 

 - illetve, azonos szinten a mellérendeltség. 

 

A szervezeten belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

 - vezetők, 

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van (pl. igh. mk. 

vez.stb.) 

 



IIII..  rréésszz  

  

AA  nneevveellééssii  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  
 
1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva 

tartás) rendje, és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntar-

tózkodásának rendje 

 

A működés rendje 

1. Általános szabályok 

A fenntartó – a Magyar Állam megbízásából- a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ. 

A fenntartó kötelezettségeit és jogait a Nk. 2011. évi CXC. tv. 83. § (1.)-(7.), 84. 

§ (1.)-(10.) és 85. § (1.)-(4.) pontjai írják elő.  

Ezek szabályozzák a döntési, határozati, ellenőrzési, megbízási, kinevezési, jog-

viszony létesítésével, megszüntetéssel, korlátozással, jóváhagyási, ellenőrzési, 

átszervezéssel, változtatással, vélemények kikérésével, információ szerzésével 

és biztosításával, új feladat létesítésével, terminusok kijelölésével, jogok átadá-

sával kapcsolatos kötelmeket és jogosultságokat. 

 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. Azt a nevelő-

testület fogadja el. 

 

A munkatervhez ki kell kérni: 

 - a nevelőtestület, 

 - az iskolaszék,/ha működő 

- az iskolai szülői szervezet (közösség), 

- a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai 

diákönkormányzat véleményét 

 

A tanév, ezen belül is a tanítási év, rendjét az oktatásért felelős minisz-

ter/államtitkár illetve meghatalmazottja állapítja meg. 

 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

 - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időpontját és tartamát, 

- a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének 

időpontját, és módját, 

- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 

 - a nevelőtestületi illetve nevelési értekezletek időpontját. 
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Az iskolai tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanu-

lók felügyeletéről. 

 

2. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) 

 

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon: 

- reggel ½7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb 

szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb este fél tízig van 

nyitva. Ennek változtatási joga fennáll. Pedagógus ügyeletet, intéz-

ményvezetői rendelkezésre, az alsós épületben negyed nyolctól (a 

portás álláshelyet elvették- szolgálat nincsen), a felsősben fél nyolc-

tól biztosítunk.  

3. A vezetők nevelési oktatási intézményben tartózkodásának rendje 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben  

a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a veze-

tők nevelési-oktatási intézményben tartózkodásának rendjét az alábbiak szerint 

határozom meg: 

 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való 

tartózkodásának szabályozott rendje 

Igazgató Szerda/csütörtök/péntek 7.15 – 16.30 óra 

Igazgatóhelyettes (felsős) Szerda/csütörtök/péntek 7.15 – l6.30 óra 

Igazgatóhelyettes (alsós ) Hétfő/kedd 7.15 – 16.30 óra 

 

Szerda-csütörtök- péntek délutánt váltott ügyeleti rendben látja el az igazgató és 

a felsős helyettese, folyamatos beosztásban. 

 

Indoklás: az alsós igazgatóhelyettes egyetemi tanulmányai. Ennek változtatási 

joga fennáll. 

A pedagógiai munka külső ellenőrzése: 

A Nkt. 86§ 1-8. és a 87.§ 1-7. pontjai, melyek a pedagógiai szakmai, törvényes-

ségi, hatósági, illetve az országos szakmai ellenőrzési rendszer követelményeit, 

jogait, hatás- és számonkérési köreit, eljárásrendjét, vizsgálati gyakorlatát tar-

talmazzák, illetve az egész intézményre kiterjednek. Betartandók továbbá: Nkt. 

145-156. §-i, illetve a 20/2012. EMMI. rendelet 145-151.§. Ez utóbbi rendelke-

zik a pedagógus, az igazgató és az intézmény ellenőrzésének normáiról, az el-

lenőrzések céljáról, szempontjairól, eljárási és formai, tartalmi szabályairól. Az 

ellenőrzést a szakmai hatóság szakmai ellenőrökkel végezteti. Az igazgató kér-

het szakmai ellenőrzést, önmaga, pedagógusai és intézménye munkájának minő-

sítésére.  

A kormányhivatal 5 évente ellenőrzi minden pedagógus szakmai munkáját. Az 

ellenőrzés szakértők közreműködésével történik. Annak dokumentumát 20 évig 

őrizni kell az iskolában is. 
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2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének  

fogalma, célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valameny-

nyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előfor-

duló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megte-

remtése. 

Az ellenőrzés célja másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, 

minősége folyamatos szinten tartása, illetve javítása. 

 

Követelmények a pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben 

  

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: 

 - fogja át a pedagógiai cselekmény egészét,  

- segítse elő annak színvonalas ellátását, 

- a tantervi követelményekhez igazodva, mérje és értékelje a pedagó-

gus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobbakra, 

- támogassa az egyes pedagógiai feladatok legcélszerűbb, leghatéko-

nyabb megoldását, 

- a szülői és a tanuló közösség (iskolaszék, diákönkormányzat) észre-

vételei kapcsán, elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás minden 

szereplőjének a megfelelő pedagógiai módszerek megtalálását, 

- követelje meg a pontos, lelkiismeretes, fegyelmezett, minőségi 

munkavégzést, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések kö-

vetkezetes végrehajtását, megtartását, 

- általa is hatékonyan működjön az ún. megelőző módszer. őrizze és 

gyarapítsa az iskola klasszikus szakmai, humán, lelki és innovatív 

módszertani értékeit. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban és általános jogkörben jogo-

sult: 

a) az intézmény szakmai és felelős vezetője az igazgató, 

 b) az intézményvezető alsó, felső tagozatos helyettese. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a tagozatvezető, a szak-

mai munkaközösségek vezetői. 
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A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett, illetőségi szakmai 

vonalon jogosultak ellenőrizni. Az illetőség szabálya nem feltétlen köti az igaz-

gatóhelyetteseket. 

 

A pedagógiai munka belső, valamely témára, illetve területre vonatkozó ellenőr-

zésére az intézmény valamennyi/bármely pedagógus dolgozója javaslatot tehet.  

A helyi érdekvédelmek munkaviszonnyal kapcsolatos esetleges szakmai javasla-

tait az igazgató, (a helyettesei és az iskolavezetőség) alaposan megfontolják és 

figyelembe veszik. A belső ellenőrzés tárgyszerűsége és a minőség folyamatos 

megtartása, javítása egyszemélyi szakmai felelőse az igazgató.  

 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek: 

 - szóbeli beszámoltatás, 

 - írásbeli beszámoltatás, 

 - értekezlet, 

 - óralátogatás, 

 - foglalkozás látogatása, 

 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, 

 - esetlegesen órarész meglátogatása, 

- tematikus, opcionális, lineáris, illetve ciklikus óralátogatás 

- interjú, attitűd vizsgálat, analízis,  

- egyéb opcionális szakmai vizsgálatok, betekintések 

- a fenntartó által elrendelt további belső ellenőrzések 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munka-

tervet készít. 

Az ellenőrzés külön bejelentést nem követel, hiszen így objektív a meggyőződés 

a tendenciózus minőségi munkáról, másrészt jogszabály sem írja elő, de kívána-

tos az előzetes tájékoztatás. 

 

 

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogvi-

szonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 

Ez a fejezet a tanulók, munkatársak személyes biztonságát, az objektumok álla-

gát védi, 20/2012 EMMI rend. 4§ alapján  

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózko-

dása a következők szerint történhet: 

- Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben 

a gyermeket hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy, az ehhez 

szükséges időtartamban. 



 11 

Ezen az időben az intézményben dolgozók, a házirendben meghatá-

rozott normák szerint tartanak pedagógiai, illetve munkahelyi ügye-

letet. 

- Külön engedély illetve felügyelet mellett tartózkodhat az intéz-

ményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy 

akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott 

időben és módon érkezik az intézménybe 

- minden más személy. 

 

További eltérő esetekben a külön engedélyt az iskola valamely szolgálat-

ban lévő vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, il-

letve szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézmény-

ben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérnie: 

- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre, fogadó órára érke-

zéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tar-

tózkodáskor, vendégségben- 

- előre bejelentett múzeum látogatónak 

 

Az intézményben és területén a tanulók személyes és a vagyon védelmét kame-

rák és portaszolgálat is biztosítják. A portaszolgálat működését annak szolgálati 

leírása tartalmazza. E szolgálat jelenleg a VKSZ Zrt-hez tartozik.  

 

Az iskola helyiségeiben párthoz – vagy létesítő okiratuk, illetve ráutaló magatar-

tásuk alapján vélelmezhetően- ahhoz kötődő csoportosulások, aktivisták, szerve-

zetek tagjai, akik annak megfelelő cselekmények szándékát mutatják, nem tar-

tózkodhatnak, nem tevékenykedhetnek ilyen céllal. Kivételt képez a fenntartó ál-

tal, választási időszakban engedélyezett teremhasználat esete, illetve a fenntartó 

hozzájárulásával, a szorgalmi időn kívül jóváhagyott cselekmény. 

 

Belépésre jogosultak köre (akik nem az iskola dolgozói): aktuális illetve jelenle-

gi helyzetben 

 

I. Konyhai dolgozók -a Cserhát kft alkalmazottai 

II. VKSZ Zrt, ISZSZ – dolgozói 

III. Hittanárok, lelkészek, papok 

IV. Alkalmi és állandó terembérlők 

V. Főiskolai és egyetemi hallgatók illetve tanáraik a tangyakor-

lat kapcsán 

 



 12 

 

I. Étkeztetést biztosító cég (vállalat) azon dolgozói, akik a melegítő konyhá-

ban a konyha és ebédlő működtetéséért tartózkodnak az épületben. 

- Belépés és távozás: a Dózsa-épület portáján keresztül. 

- Tartózkodási idejük: 7 óra és 16 óra között. 

- Tartózkodási helyük: a konyha és ebédlő, Dózsa-épület számukra 

kijelölt földszinti munkahelyei. 

 

I. ISZSZ, VKSZ dolgozói: 

 Belépés a főportán keresztül. 

 Munkahelyük az épület azon része, ahol munkavégzés céljából a megjele-

nésük szükséges. 

 

II. Hittanárok, papok, lelkészek: 

 

  Egyházzal történt állami megállapodás, az érvényes jogszabály értelmé-

ben az iskola által megadott alkalommal, a törvényben, órarendben bizto-

sított módon, időben, helyszínen használják az iskola helyiségeit, a Nkt. 

35.§ 1. ill. 97§ 6. pontjai szerint. Ezzel teljesül mind a vallásos, mind a 

nem vallásos gyermek illetve szülők azon alkotmányos joga, hogy  meg-

győződésük szerinti erkölcsi nevelést biztosítsanak az iskolában is, tanulók 

számára. 

  

III. Alkalmi és állandó tornaterem és terem bérlők időhöz kötve, a foglalkozás 

előtt és azt követően fél órát tartózkodhatnak az épületben. A fő portán át 

közlekednek. Mindez szerződésben szabályozott. 

 

IV. Főiskolai, egyetemi hallgatók a gyakorlati idejükben az épületbe történő 

belépésükre,/ tartózkodásukra, terem és eszköz használatukra, a tanárokat 

megillető jogokkal és kötelességgel rendelkeznek. Ezt egy hatpontos nor-

ma szabályozza /ld. Etikai kódex melléklete/. 

A szállítók és munkába érkezők belépéssel kapcsolatos fontos kötelezettsége 

az északi udvari kapu kizárólagosan rendeltetésszerű használata, illetve 

annak, a gyerekek biztonsága érdekében, a folyamatos csukva tartása. Ez a 

kötelem minden ott közlekedőre vonatkozik, a nap minden tanítási szakára 

kiterjed (kitáblázva).  
 

4. Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézmény-

egységgel) való kapcsolattartás rendje 

 

Az intézmény jelenleg tagintézménnyel, intézményegységgel nem rendelkezik. 
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5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása ese-

tére a helyettesítés rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője illetve helyettese, a 2011. évi CXC. tv. 

69.§ betartása érdekében, köteles gondoskodni saját helyettesítéséről. Ezt az 

alábbiakban teljesítjük: 

 

Ha egyértelművé válik, hogy 

a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseknek akadályoz-

tatása (pl. betegsége, egyéb, illetve tartós távolléte stb.) miatt nem  tud 

eleget tenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell 

ellátnia; 

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkö-

rébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte 

stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az 

5/1. számú mellékletben megjelölt személynek kell ellátnia. 

 

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- az igazgatóhelyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biz-

tosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a 

vezető, vezető helyettes helyett, az alábbiak együttes érvényesülé-

sével: 

- az igazgatóhelyettesek az aláírási jogkörüket minden jogos és 

szükséges esetben gyakorolhatják, arról tájékoztatják az igazgatót, 

- ám a helyettesek az intézmény teljes képviseletét jelentő, csak 

olyan, un. szükséges ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézke-

dést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés so-

rán történő ellátására a munkaköri leírásukban felhatalmazást kap-

tak, illetve erről tájékoztatják az igazgatót, 

- a helyettesítés során a helyettesek a jogszabály, illetve az intézmény 

belső szabályzataiban, rendelkezéseiben, valamint az igazgató kine-

vezési okiratában kizárólag az ő jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthetnek, ennek jogalapja a közjegyzői, cégszerűségi bejegy-

zés. 
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A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén 

a helyettesítés rendje 

 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 

(munkakör és név) 

Igazgató Igazgatóhelyettes (alsós/felsős) rendkí-

vüli esetben saját megbízottja az isko-

lavezetőségből 

Igazgatóhelyettes (felsős) Igazgatóhelyettes (alsós) 

Igazgatóhelyettes (felsős) Rendkívüli esetben saját megbízottja, 

az iskolavezetőségből, 

Igazgatóhelyettes (alsós) Igazgatóhelyettes (felsős) 

Igazgatóhelyettes (alsós) Rendkívüli esetben saját megbízottja az 

iskola vezetőségből  

 

6. A vezetők és az iskolaszék,, valamint az  iskolai szülői szervezetek (közös-

ségek) közötti kapcsolattartás formája 

 

Jelenleg iskolaszék nem működik! 
Amennyiben működik, úgy azt az alábbiakban szabályozzuk: 
1. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás. 

 

A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az iskolaszékkel való 

együttműködés. A Knt. 4. § teljesülése: 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során: 

- a vezető feladata az iskolaszék jogainak gyakorlásához szükséges: 

- információs bázis megadása (ez alatt kell érteni valamennyi nyilvá-

nos, illetve az iskolaszéket megillető, az intézmény működésével 

kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve 

meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. 

Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, doku-

mentumokat, melyek az iskolaszék jogainak /pl. véleményezési, ja-

vaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), 

- iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; 

-  az iskolaszék feladata, hogy éljen a jogszabály és az iskola más, 

belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gya-

korlásával: 

- segítse az intézmény hatékony működését, 

- támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. 
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Az iskolaszék kiemelt feladata, hogy: 

a) javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés-

ben, különösen: 

 - az intézmény irányítását érintő kérdésekben, 

 - a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, 

- az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő 

kérdésekben; 

b) egyetértési jogot gyakoroljon  

- a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és műkö-

dési szabályzat elfogadásakor, 

- a házirend elfogadásakor. 

Az iskolaszék véleményt nyilváníthat: 

- a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos kérdésben – a 

pedagógiai program elfogadása előtt. E jog gyakorlásához az iskola veze-

tője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást adni a prog-

ramhoz. A tájékoztatás adása az iskolaszék kérése alapján történhet. A tá-

jékoztatás kérésére vonatkozó szabályokat melléklet tartalmazza. 

 

Az iskolaszék a szakmai/ pedagógiai állásfoglalásban nem kompe-

tens. 

 

Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartásának eszköze a nevelőtestület össze-

hívásának kezdeményezési joga. Erről azonban a nevelőtestület dönt. 

 

Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: 

- szóbeli személyes megbeszélés, 

- értekezletek,  

- írásbeli tájékoztatók, 

- az iskolaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érin-

tett személyeknek, 

- dokumentum, irat az iskolaszék által gyakorolt jogok írásba fog-

lalása 

- elektronikus kommunikáció 

 

2. A vezetők és a szülői szervezet 

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdeké-

ben szülői szervezetet hozhatnak létre. Ez lehet szülői közösség, munkaközös-

ség. Jogalap: Nkt.73.§(1)-(6)  

 

Amennyiben a szülők szervezetet létrehoztak, azt néven kell nevezniük. 

 

Az igazgatónak biztosítania kell, hogy a szülői szervezet: 
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- az iskolai nevelési év rendjét megismerje, véleményezze – a nevelé-

si év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy 

kell átadni, ahogyan a jogszabály megköveteli; 

- amennyiben az iskolában az iskolaszék időszakosan nem működik, 

akkor is  biztosítani kell, hogy a szülői szervezet véleményt mond-

hasson a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai program-

ról, munkáról, a jogszabály alapján. 

A szülői szervezet munkáját a szabadidő-szervező/ amennyiben van 

ilyen/ is segíti. 

 

A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilat-

kozni. 

 

A Nkt. 73.§ (1)-(6) pontjai végrehajtása: 

 

A szülői szervezetek megnevezése 

 

Szülői szervezet megnevezése Megalakításának időpontja 

Szülői Munkaközösség-működő Alapítását egyelőre nem 

tudjuk dokumentálni. 

Iskolaszék-nem működik 1939 illetve 1996 

Intézményi Tanács – nem működik létrehozása nem tervezett 

 

Amennyiben iskolaszék, intézményi tanács működik, az a jogszabályi (2), (3) 

pont szerint a helyi közösségek érdekeinek képviselőiből jön létre, megfelelve a 

(4) (5) (6) pontoknak is. Az iskola Szülői Közössége illetve Szülői Munkakö-

zössége, valamint az Intézményi Tanács saját szervezeti és működési szabályza-

tot követ, működése ebben az önálló leiratban rendezett. 

 

7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja az igazgatóra, to-

vábbá 

- a szakmai munkaközösségre, 

- az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit 

- Házirend, és 

- a Szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 

1. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

 

1.) döntési jogkörét 
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a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítésében; / igaz-

gatóra. 

b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása; / igazgatóra. 

(speciális esetekben: a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusra)  

c) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítására: az osztályban 

tanítókra 

d) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása viszonylatában; 

e) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített ve-

zetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása vonatkozá-

sában; 

f) jogszabályban meghatározott más ügyek terén. 

Az átruházás bizonyos esetekben csak külön szabályozás szerint lehetséges (pl. 

felhatalmazás, megbízás szóban és írásban, testületi döntéssel, szavazással). Az 

átruházott jogkörrel rendkívül indokolt esetben rendelkezhetnek még: igazgató-

helyettes, tagozatvezető, munkaközösség-vezető, illetve szakmai grémium, eset-

leg: dök. vezető tanító- tanár, 

 

2.) véleménynyilvánítási jogkörét 

a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kér-

désben, 

b) tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

c) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

d) az igazgatóhelyettesek megbízására, illetve a megbízás visszavonására 

vonatkozóan, 

e) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelke-

zésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, 

f) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megálla-

pításában, 

g) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott 

esetekben   

3.)  javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működösével kap-

csolatos – valamennyi kérdésben. 

 

A nevelőtestület által átruházott jogköröket a megbízottak megjelölésével a   

melléklet tartalmazza. 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról 

az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

A tájékoztatásra meghatározott időközöket és módokat az 1. számú melléklet 

utolsó oszlopa határozza meg. 
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A nevelőtestület által átruházott fontosabb jogkörök a megbízottak megje-

lölésével 

 

 

 

Megnevezés 

Jogkör 

tartalma 

 

 

Megbízott 

Beszámolás 

 

Dön-

tés 

 

Vélemény 

nyilvání-
tás 

 

Javaslat 

tétel 

 

 

Módja 

 

 

Időköze 

A tanulók magasabb évfo-

lyamba lépésének megállapítá-

sa 

 

 

  X 

  Osztályban 

tanító ne-

velők, il-

letve  a 

testület 

Tájékoz- 

tatás 

Év végi 

értekezlet 

A tanulók fegyelmi ügyében  

 

 

  X 

  Osztályban 

tanító ne-

velők, il-

letve a tes-

tület 

Tájékoz- 

tatás 

Döntést 

követő 15 

nap 

A tanuló osztályozó vizsgára 

bocsátása 

 

 

  X 

  Osztályban 

tanító ne-

velők, il-

letve a tes-

tület 

Tájékoz- 

tatás 

Év végi 

értekezlet 

Tanuló átvétele  

 

 

X 

X X Szakmai 

grémium, 

Igazgató 

dönt 

  

       

Nevelési értekezlet X   Igazgató Értekezlet Őszi  

tavaszi 

SZMSZ X 

 

 

 

X X A testület 

fogadja el. 

Igazgató 

készíti, 

hatályba 

helyezi 

Tájékoz-

tatás 
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Pedagógiai program X 

 

X X Igazgató a 

jóváhagyó. 

Megbízot-

tak és 

szakmai 

grémiu-

mok mű-

ködnek 

közre a 

létrehozá-

sában 

Tájékoz-

tatás 

Év végi 

értekezlet 

Házirend X   Testület 

hagyja jó-

vá. 

  

       

 

 

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjó-

léti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészség-

ügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: az EMMI 4.§ teljesülése 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a Fenntartóval: Tankerülettel, Kormányhivatallal, Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központtal, Oktatási Hivatallal, minisztériummal, 

államtitkársággal (igazgató), 

- más oktatási intézményekkel (igazgató, igazgatóhelyettesek), 

- az intézményt támogató szervezetekkel (igazgató, igazgatóhelyet-

tes); 

b) a gyermekjóléti szolgálattal (gyermek és ifjúságvédelmi felelős); 

c) az egészségügyi szolgáltatóval (iskolai védőnő); 

d) egyéb közösségekkel: 

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival (adaequat) 

 

- település egyéb lakosaival, civil szervezetekkel (adaequat) 

 

A/ Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 
 

1. A Fenntartóval való kapcsolat: /Tankerület, Minisztérium, Államtitkárság, 

Kormányhivatal, Oktatási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ/ 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő terü-

letekre terjed ki, jogképességek és jogkötelezettségek vonatkozásában: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 
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- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a 

költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezmé-

nyekre stb.), 

- az intézmény ellenőrzésére: 

 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

 szakmai munka eredményessége tekintetében, 

 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, va-

lamint 

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett in-

tézkedések tekintetében, 

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata szolgálati, hivatali és eseti: 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás, 

- írásbeli tájékoztató, beszámoló, 

- egyeztető tárgyalás, értekezlet, 

- a fenntartó által kiadott utasítás, rendelkezés átvétele, annak végre-

hajtása céljából, illetve az utasítás, rendelkezés végrehajtása doku-

mentálása, átadása, akár azonnali végrehajtásban  

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi, gazdálko-

dási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan, 

- köznapi kommunikáció. 

- egyéb esetekben 

 

2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

 

A kapcsolatok lehetnek: 

- szakmai, 

- kulturális, 

- sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

- rendezvények, 

- versenyek, 

- közös programok, 

- köznapi kommunikáció. 

A kapcsolatok rendszeressége és formája a kapcsolatok jellegétől függ Az 

intézmény fenntartójától az együttműködési, megállapodási, pályázati, 

szerződéses jogviszonyba helyezendő kapcsolatokat engedélyeztetni kell. 
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3. Az intézményt támogató szervezetekkel tartott  kapcsolat 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempont-

jai, hogy: 

- a támogató a jogkörének megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény: 

- anyagi helyzetéről, 

- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan 

nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának 

módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a tá-

mogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető egyik fontos feladata, hogy amennyiben lehetősége van, az 

intézmény számára minél több támogató lehetőségét szerezzen, s azokat meg-

tartsa. (Segítő, releváns esetekben: tagozat, munkaközösségi, diákönkormányzati 

vezetők és munkatársak is vállalják ezt a faladatot, de csakis az igazgató engedé-

lyével.) 

 

B/) A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

 

A NKt. 4.§ (1) i) végrehajtása az alábbiak szerint: 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, 

megszüntetése, illetve kezelése érdekében a: 

- gyermekjóléti, gyámügyi, családsegítő szolgálattal, illetve 

- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

- személyekkel, 

- intézményekkel és 

- hatóságokkal, jogi szervekkel. 

 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszé-

lyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn, első-

sorban az ifjúságvédelmi felelős személyén keresztül. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat 

beavatkozását szükségesnek látja, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat vagy az 

iskola felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézmény-

ben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény vagy az 

iskola kérésére. 

 

A gyermekjóléti szolgálat az iskolai gyermekközösség érdekeit az intézményen 

belül is érvényesíti, mind personalis, mind közösségi vonatkozásban. 
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C) Az egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás 
 

A NKt. 4.§ (1) i) végrehajtása az alábbiak szerint: 

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét 

egészségügyi szolgálat bevonásával oldja meg. /szűrések, oltások, felvilágosító 

rendezvények stb./ 

 

Az egészségügyi szolgálattal az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

 

D/) Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szerve-

ző, kulturális, szolidaritási, esélyteremtő, - tartó és sport tevékenység jellemző. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve aktuális és 

egyéb jellegű programokban jelenik meg. 

 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek felsorolását a 8/1. sz. mel-

léklet tartalmazza. 
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Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

Az intézményi kapcso-

lat típusa 
A kapcsolatot jelentő szervezet 

neve  

 

Kapcsolattartók 

1. Fenntartó: 

 

A Magyar Állam képviseletében 

a Klebelsberg Intézményfenntar-

tó Központ 

 

Minisztérium 

Államtitkárság 

Oktatási Hivatal 

Tankerület 

 

 igazgató               

 

2. Más oktatási intéz-

mény: 

 

 

 

Veszprém óvodái, 

általános iskolái, 

középiskolák 

Megyei Minőségi Klub 

Veszprémi Egyetem 

Érseki Hittudományi Főiskola 

alsós igh. 

igazgató, felsős igh. 

igazgató, felsős igh. 

felsős igh. 

igazgató  

igazgató 

3. Intézményt támogató 

szervezetetek 

 

 

 

VMK  

Helyőrségi Művelődési Otthon 

Megyei Pedagógiai Intézet 

Dózsavárosi Klubkönyvtár 

Petőfi Színház 

Pannon Várszínház 

Sportegyesületek 

Laczkó Dezső Múzeum 

Kittenberger Kálmán Vadaspark  

Kabóca Bábszínház 

Építőipari Múzeum 

Tűzoltóság, Rendőrség 

Német nemzetiségi Kisebbségi 

Önkormányzatok és Szervezetek 

alsós igazgatóhelyettes 

alsós igazgatóhelyettes 

felsős igazgatóhelyettes 

alsós igazgatóhelyettes 

magyar munkaközösség vezető 

magyar munkaközösség vezető 

felsős igazgatóhelyettes 

magyar-tört. munkaköz. vezető 

alsós igazgatóhelyettes 

alsós igazgatóhelyettes 

felsős igazgatóhelyettes 

ifjúságvédelmi és DÖK felelős 

tanár 

tagozat ill. munkaközösségi ve-

zetők 

4. Gyermekjóléti szol-

gálat 

 

 

 

Gyermekvédelmi- Szociálpoliti-

kai és Egészségügyi Iroda 

Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Gyermek és ifjúságvédelmi fele-

lős 

Gyermek és ifjúságvédelmi fele-

lős 

Pszichológus, logopédiai mk. 

vezető 

 

A kapcsolatok bővíthetők 
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9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kap-

csolatos feladatok 

 

A feladatok intézményes felelőse az igazgató, ld. NKt 69.§ (2) e) 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő 

jellegű, a korábbi hagyományokat is ápolja. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének 

és az irányadó, hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a melléklet tartal-

mazza. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcso-

latos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határoz-

za meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 

„Serva traditionem et traditio servavit te!” 

„Őrizd meg a hagyományt, és a hagyomány megőriz téged!” 

 

A hagyományápolás a nevelés egyik kulcsa, az intézmény valamennyi peda-

gógusának, tanítványának patrióta kötelessége. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírne-

vének: 

- megőrzése, illetve 

- jobbítása, - nemzeti, hazafias, állampolgári, lokális és morális érzü-

letünk gazdagítása. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, azért az igazgató felel. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések, 

- kulturális versenyek, 

- sport versenyek, 

- egyéb reflexiók/pl.: kiadványok, újságok,   

- iskolatörténeti gyűjteményünk látogatása: minden tanítvány egyszer 

alsós és egyszer felsős korában, egy-egy tanórában meglátogatja a 

múzeumot. 

Ezért az osztályfőnök felel. 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 
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- az intézmény tanulóit 

- tanítóit, tanárait, dolgozóit 

- a szülőket, 

- együttműködő szerveket, személyeket, 

- volt dolgozókat, esetleg egykori diákokat 

- a fenntartó esetleges képviselőit 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a 

rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a 9/2. 

számú melléklet tartalmazza. 

A rendezvények protokollja felelős faladat, igazgatóhelyettesi kötelem. 

 

A hagyományápolás érvényesül továbbá az intézmény: 

- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.) illetve viselésével, 

- tanulók/gyermekek ünnepi viseletével és viselkedésével, 

- az intézmény belső/külső dekorációjával, 

- kiadványai, honlapja tartalmában, 

- elvárt a nemzeti zászlókultusz és a Himnusz tiszteletének iskolai 

megerősítése. 

Az intézményi jelvény viselete mint hagyomány ápolásának, használatának le-

írását  melléklet tartalmazza.  

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb ha-

gyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok 

ápolásáról, megőrzéséről is. Minden önmagára adó iskola nagy hagyomány-

tisztelő. A városi rendezvényeken felkérésre veszünk részt.  
 

 

 

Az Iskolatörténeti Gyűjtemény 

 

Jogállása nem kodifikált, helyileg „quasi-védettséget” élvező intézmény. 

Alapítója és gondozója: Kováts Sándor nyugalmazott igazgató úr. 

Alapítás éve: 1989. 

Helye: az iskola pincehelyiségei, cca. 180 m2-nyi 3 tároló, 2 előtér, 2 raktár il-

letve gyűjtőhelyiség. 

Költségvetés és bevétel nélkül működik, „ob pietate”, az Alapító kegyességéből. 

Nevelésben betöltött szerepe felbecsülhetetlen.  

Gyarapítása: adományozók jóvoltából folyamatos. 

Relikviák száma: 8000-nél több. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, megemlé-

kezés (irányadó) idő-

pontja 

Nemzeti ünnep /1848. március 15. / 

 

Március 15-e előtti na-

pokban. Iskolaünnepély 

Nemzeti ünnep /1956. október 23. / 

 

Október 23-a előtti na-

pokban. Iskolaünnepély 

Aradi Vértanúk /1849. október 6./ Október 6. Iskolaműsor 

Tanévnyitó ünnepély Szeptember 1-e előtti 

nap 

Tanévzáró ünnepség Június 15-e után 

Dózsa-szobor, emlékmű koszorúzás /névadó/ Február 3. hete 

Aktuális évfordulók adekvát 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 

 

A rendezvény neve 
A rendezvénnyel 

érintettek köre 

A rendezvény  

(hozzávetőleges) 

időpontja 

Dózsa-hét 

 

Tanulók, nevelők Február 3. hete 

Farsang 

 

Tanulók, szülők, 

nevelők 

Február  

Nyári tábor 

 

Jelentkező tanu-

lók, nevelők 

Június vége – Július 

eleje 

Adventi ünnepség Tanulók, volt és 

jelenlegi iskolai 

dolgozók 

karácsonyi szünet 

előtti napokban 

iskolaünnepély 

Jubileumi rendezvények, éves 

megemlékezések 

- Könyvhét, gyermek-

könyvhét 

- Emlékezés a hazai svá-

bok elűzetésére 

- Emlékezés a holocaust 

áldozataira  

- Emlékezés a kommuniz-

mus áldozataira  

- Magyar Kultúra Napja 

- Költészet Napja 

- Emlékezés a trianoni dik-

tátum tragédiájára 

Tanulók, volt és 

jelenlegi iskolai 

dolgozók 

5 évente ~ okt. 8. 

Külön terv szerint 

 

 

jan. 19. 

 

jan. 27. 

 

febr. 25. 

 

jan. 22. 

ápr. 11. 

 

jún. 4. iskolaünnepély 
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Erntedankfest 

 

 

Halloween 

 

 

 

Szent Márton nap, illetve Sváb- bál a  

tagozaton 

Tanulók, német 

nyelvtanárok 

 

Angolt tanulók, 

angol nyelvta-

nárok 

 

Németet tanulók, 

német nyelvta-

nárok, tagozatve-

zető 

november 

 

 

november 

 

 

 

november. 11. 

 

 

Az intézményi jelkép, viselet, egyéb külső jel, szimbólum mint hagyományápo-

lás 

 

Megnevezés Leírás 

Jelvény  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középen a névadóra emlékeztető ötágú 

láng, körötte összeérő tenyereket 

szemből formázó piros ív. E körül a 

„Dózsa György Általános Iskola” vas-

tag zöldbetűs felirat, melyet vastag zöld 

körív határol. 

Alapszíne fehér, így a nemzeti trikolort 

is megjeleníti, belülről kifelé haladva: 

piros-fehér-piros-fehér-zöld-fehér-zöld 

sorrendben. 

Mérete: 25 mm sugarú lapos korong 

 

E szabályzat szorgalmazza, erősíti a nemzeti, illetve az iskolazászló kultuszát, 

valamint a testvériskolai kapcsolatok okán, az ő nemzeti zászlóik, himnuszuk 

aktuális tiszteletét. A fentiekről az EMMI rend. 4.§ (1) d) rendelkezik. 
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10. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vo-

natkozó rendelkezések – a Házirend szabályozza. 

 

EMMI rendelet (20/2012. VIII. 31.) 51.§ (1)-(8) pontok végrehajtása a Házi-

rendben szabályozott. Mivel a fenti pontban foglaltak a működés fontos ré-

szei, ezért itt is kitérünk rájuk.  

 A rendelet szerint: 

1. A beteg gyerek gyógyultságát orvos igazolja, a távollét pontos idő-

tartamát megjelölve. 

2. A mulasztás igazolt, ha: - a szülő előzetesen bejelentette, illetve 

kérte írásban a távollétet, s erre a Házirendben meghatározott mó-

don engedélyt kapott, illetve 

     ha – az a Házirend szerint igazolt              

ha - hatósági (igazolt) intézkedésben kel    

lett részt vennie a tanulónak. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, ez igazolatlan mulasztást jelent. A mulasztás-

sal – igazolással, hiányzással kapcsolatos eljárás az EMMI. rend. 51.§ (1)-(10) 

szerint valósul meg. Azt a továbbiakban a Házirend szabályozza. A végrehajtás 

legfontosabb szempontjai még az alábbiakban is megjelennek, hiszen a működés 

és a szervezet szabályait képezik. 

 

A szülő tanévenként 3 tanítási napot igazolhat. A tanuló számára előzetes tá-

volmaradási engedélyt köteles kérni, amennyiben a távollét a jellege miatt előre 

látható, nem hirtelen esemény. 

Az előzetes távolmaradási engedély megadásáról, illetve elutasításáról: 

- a 3 napig terjedő időszakra a tanuló osztályfőnöke, 

- a 3 napot meghaladó időszakról az intézmény vezetője dönt. 

A döntésnél figyelembe veendő szempontok: 

- a tanuló mulasztásainak száma és jellege, 

- a távollétnek a tanuló tanulmányaira gyakorolt várható hatása. 

A szülő saját jogán a tanuló előre nem látható mulasztását utólag is csak a 3 nap-

ra kiterjedően igazolhatja. Az igazolás elbírálásának szabályai értelemszerűen 

megegyeznek az előzetes távolmaradási engedélyre vonatkozó szabályokkal: 

 

1. Ha a tanuló beteg volt, és ezt a tényt a szülő, illetve a tanuló az osztályfő-

nök felé orvosi igazolás átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult 

gyermek közösségbe visszakerülésének első napján kell átadni. Az igazo-

lást az ellenőrzőbe kell kérni. 

 

2. A tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 
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3. A késés megítélése: A tanuló távolmaradása az óráról késésnek minősül, 

ha a tanuló becsengetés, illetve tanára után ér az osztályterembe, illetve az 

iskolába. 

Okáról be kell számolnia a nevelőnek és a nevelő meghallgatva a távol-

maradás okát maga dönti el, hogy igazoltnak tekinti-e a késést. Ha a ké-

sést nem igazolja a nevelő, akkor azt K betűvel jelezze a hiányzás rovatba 

a tanuló neve mellett, amit aztán az osztályfőnök mérlegel, illetve szank-

cionál, a megengedhető eszközökkel. 

A három 10 percet meghaladó, el nem fogadható késés 1 igazolatlan órá-

nak számít. 

 

    4.  A mulasztás/hiányzás, igazolás jogszabályi kötelmeit az alábbiak sze-

rint kell betartani: /EMMI. rend. 20/2012. 51. § (1)-(10) 

 

11. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

Az egyes térítési díj jellegű fizetésre vonatkozó szabályokat az alábbiak tartal-

mazzák. 

 

Az iskolai étkezés 

térítési díjának befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

1/ A térítési díj befizetése 

 

A térítési díj befizetésének lehetséges módjai: 

- Készpénz, átutalás  

- illetve aktuális jogszabályok és fenntartói rendelkezések szerint 

A térítési díj befizetésének határideje: A tanév elején a pontos időpontot az in-

tézmény kiírja, általában: 

- menza: tárgyhó első tanítási napja 

- napközi:  tárgyhó második hete 

 

A befizetés bonyolítási módja: 

a) készpénz fizetés esetén: 

- pénztárban 

b) folyószámláról utalás esetén: tárgyhó 3. hetén 

- az átutalási megbízásokat az arra kijelölt dolgozó a szülőtől átveszi, 

illetve a bank felé teljesítésre tovább küldi 

2/ A térítési díj visszatérítése 

 

 Jelenleg a tanév végén, illetve évközben távozó tanulók étkezési túlfizetését az 

érvényes jogszabályok szerint fizetjük vissza. A hiányzó tanulók esetében az 

étkezési túlfizetés a következő hónapban beszámításra kerül. 
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Egyéb térítések, részvételi költségek 

- a szülők illetve közösségük képviselőinek előzetes beleegyezésével,  

hozzájárulásával szedhetők: tábori, tanulmányi programra, kulturá-

lis rendezvényre,( fontos, hogy a szülők estleges ezzel kapcsolatos 

tapasztalataikat az illetékességi körhöz tartozókkal rendezzék), 

-  iskolai tanulmányi munkát kifejezetten segítő cselekmények rész-

vételi céljából: belépődíj, részvételi díj, útiköltség.  

Szerencsés, ha az un. osztálypénzt szülők kezelik.  

Az iskolai időben bármikor történő szülői pénzügyi tájékozódás jo-

ga evidens, azonban leginkább csak a fogadóórákon, szülői értekezleteken 

oldható meg. 

-  A tanulói károkozás, kártérítés, illetve ennek felelőssége. A 

Kntv. 46.§ (1) c), f), g) (7), illetve 55.§, 59.§ együttes figyelembe 

vétele, végrehajtása szerint a tanuló illetve a kiskorú szülője felel a 

károkozás esetén. Minden olyan esetben, amely az intézmény, vagy 

a képzés szervezője kárára elkövetett, a Ptk. szabályai a mérvadóak. 

A szándékolt, vétkes anyagi kár okozója illetve szülője tehát kártérítéssel 

tartozik.  

A károkozás tényét bizonyítani, tanúsítani, illetve megállapítani, elismerni 

kell. Nem kell elismerni, ha a cselekmény megtörténte anélkül is 

nyilvánvaló, bizonyított. 

A kártérítésért tehát a Szülő felel. A kártérítés lehet: 

     - teljes 

 - részleges 

 - egyéni 

 - csoportos 

 - egyösszegű 

 - részletes 

 

Az EMMI rendelet 4.§ (1) i) végrehajtása. 

A kár mértékének megállapítása a Tankerületi Igazgatóság, az ISZSZ  illetve 

VKSZ  képviselőjének szakmai jogköre. 

A kártérítést illetve megtörténtét nyugtával/ számlamásolattal igazolhatjuk. 

A kártérítés mint jogügylet is első sorban pedagógiai célt szolgál, felelősségvál-

lalásra nevel, ezért a különösen megfontolandó elbírálás alá eső iskolai cselek-

mény kategóriáját képezi. Ez azonban sokkal inkább felelősségre nevel, mint 

annak áthárítására. Tanítványainkat felelős állampolgárrá kell nevelnünk. Ez is 

lehetetlen a szülők partnersége nélkül. Fontos, hogy esetleges nézetkülönbséget, 

panaszt az illetékességi kör figyelembe vételével orvosoljunk.  

 

12.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az EMMI 4.§ (1) i) megvalósulása 
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A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban ré-

szesüljön. Ezt a jogérvényesülést az intézmény biztosítani köteles. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

 

- az iskolaorvos 

- a védőnők, valamint iskolavédőnő együttes szolgálatából áll. 

Az ellátást a városrészi gyermekrendelőben kapják meg a tanulók. 

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

- a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

A szűrővizsgálatot lehetőleg az iskolában, az ellátást a város iskola fogászati 

rendelőjében kapják a tanulók. 

A hajtetű vizsgálatát az osztályfőnök, illetve szülő, tanuló kérésére, valamint 

prevenciós célból is végeztetjük, a közösség minden tagja érdekében, a diszkré-

ció követelményei betartásával, jogsérelem nélkül. Nem feledjük, hogy a tetves-

ség járványossá válhat.  

 

Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje: 

 

a) iskolaorvosi szolgálat 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgálat 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 
 

Gyermek Háziorvosi Szolgálat a város-

részben. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő stb.) 

Jogszabályon alapuló  

 

 

Az ellátást nyújtó által az intézmény-

ben töltendő idő 

 

Szűrések alkalmával 

 

 

Az ellátás nyújtásának helye  8200. Veszprém, Táncsics u. 1. 

(orvosi rendelő) 

 

Az ellátás nyújtása során a háziorvos-

nak (háziorvosi körzetnek), akivel 

együttműködve történik a szolgálat  

Gyermekorvos, ua. 
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b) védőnői szolgálat 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgálat 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Gyermek Háziorvosi Szolgálat 4. kör-

zet, uo. illetve iskolai védőnői szolgálat 

 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő stb.) 

Jogszabályon alapuló  

 

 

Az ellátást nyújtó által az intézmény-

ben töltendő idő 

Szűrések alkalmával 

 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos 

címe) 

8200. Veszprém, Táncsics u. 1. 

(orvosi rendelő) 

Szent István ú. 56. 

Az ellátás nyújtása   

 

Körzeti védőnők, iskolai védőnő 

, 

 

 

c) iskolafogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Iskolafogászat Veszprém Gyermek fo-

gászat 

 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő stb.) 

Jogszabályon alapuló 

 

 

Az ellátást nyújtó által az intézmény-

ben töltendő idő 

Nem releváns 

 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos 

címe) 

8200. Veszprém Szakorvosi Rendelőin-

tézet, Komakút tér 1. 
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13. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

Az EMMI rendelet 4.§ (1) m) megvalósulása: 

 

Általános előírások,védő, óvó eljárások 

A tanulókkal: 

- az iskolai tanítási év első napján, valamint 

- szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt, esetleges 

aktuális cselekmény kapcsán, 

ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírások:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások ismertetése, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma, valamint viselkedés 

 meghatározása, megkövetelése. 

 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfele-

lően kell ismertetni, az ún. funkcióérettségnek eleget téve. 

  

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell./ napló, feljegyzés, jegyző-

könyv stb. 

 

Az iskola házirendjében meg kell határozni azokat a védő, óvó előírásokat, ame-

lyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

Évente legalább egyszer tűzriadót kell elrendelnie az igazgatónak. 

 

 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

 

Az intézmény igazgatójának feladata, hogy ellenőrizze: 

- az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gáz 

palack, illetve tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által 

folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhe-

tő; 

- hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám 

csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szere-

lési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügye-

lete mellett lehet; elkülönített illetve kijelölt területen és módon; 

- hogy az intézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket 

ne használják, használhassák: villamos köszörűgép, barkácsgép fa-

esztergálásra, faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép, 
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szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint jogszabályban, haszná-

lati utasításban veszélyesnek minősített gépek, eszközök; 

 

- hogy az intézmény tízévesnél idősebb tanulói csak pedagógus fel-

ügyelete mellett használhassák, használják a következő eszközöket, 

gépeket a szaktárgyi követelmény szerint: 

 villamos fúrógép, barkácsgép (a következő tartozékokkal: 

korong, és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, polírkorong,), 

törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 220 V feszültség-

gel működő, kettős szigetelésű, ún. „pillanat”-forrasztópáka, 

villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávé-

darálógép, robotgép, vasaló, varrógép stb.); segédmotoros 

kerékpár szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort 

nem kezelheti tanuló); kerti gépek szerelési gyakorlathoz (az 

üzemanyagot és a motort nem kezelheti tanuló); 

- hogy csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép 

is. 

Ezeket az ellenőrzéseket a szakmai együttműködők irányítják. 

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók 

esetében az iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése 

szintén az intézményvezető, és a szakmai szervek feladata. 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető 

jelzéseket, figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve 

azok tartalmát legalább évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel. / tanév ele-

jén. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzete-

ket, melyeknek ellenőrzésére az intézményvezető felelős, 

- gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

Az iskolában dolgozók gyerekekkel összefüggő feladata, hogy: 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a 

gyermekek biztonságára, testi épségére, 

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják, 

- a megelőző, körültekintő és felelős magatartást tanúsítsanak, 

- észrevételüket közvetlen felettesüknél, ill. az igazgatónál jelezzék, 

amennyiben az veszélyeztető körülményre utal. 

 

A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

Az igazgató feladatai: 
 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja; / iskolatitkár 
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2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - gondoskodik ellátásról 

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalese-

tek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet 

fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő 

hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a tanuló 

szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak) – egy példány 

megőrzéséről gondoskodik; 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem 

tartható, akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet ké-

szíttet 

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé, 

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakké-

pesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

/Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

- a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezé-

sétől számított 90 napon belül a sérült – orvosi szakvélemény 

szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve 

jelentős mértékű károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkáro-

sodást, 

- súlyos csonkolást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több uj-

ja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb ese-

tek), 

- a beszédképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénu-

lást, illetve elmezavart okozott./ 

 

4. Lehetővé teszik az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet és 

a diákönkormányzat részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 

5. Intézkedik a preventio tárgyában. 

 

A pedagógus feladatai: 

1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás elin-

dításának kezdeményezése (külön megbízatás szerint, az iskolatitkár) 

 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasításá-

ra:  

-  ellátásról gondoskodik, 
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- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló-

balesetek haladéktalan kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, 

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adat-

szolgáltatás határideje nem tartható, 

3.Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- ellátásról gondoskodik, 

- a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intéz-

ményvezető távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően 

gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

 

4. Közreműködik az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet és 

diákönkormányzat tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizsgálásában való 

részvétele biztosításában. 

 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intéz-

ményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 

Nem pedagógus alkalmazott: 

 - ellátásról gondoskodik 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a ta-

nulóbaleseteket követő feladatokban. 

 

Kívánatos és célszerű, hogy az iskola pedagógusai illetve felnőtt dolgozói alap-

vető elsősegély ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek. 

Mindezek megszerzésében az iskolaorvossal, iskolanővérrel kooperálunk. 

 

14. A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az EMMI rendelet 4.§ (1) n) és f) alapján. 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoz-

tatni kell az intézményvezetőt. Ő, amennyiben képes az ok megszüntetésére, 

vagy a baj csökkentése, a helyzet javítására, közvetlenül, vagy közvetve, tegye 

meg. Amennyiben meggyőződött az esemény rendkívüli voltáról: 

 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, és szolgálatokat, 

- a szülőket; 

- a fenntartót, 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, 

tanulók védelmét, biztonságát szolgálják. 

Azonnal tájékoztatja a VKSZ Zrt. az ISZSZ és a Tankerület illetékeseit. 
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Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

- a tűz, a vízbetörés, viharkár, jégkár 

- a hóakadály, 

- a földrengés, 

- a bombariadó, 

    - a járvány, fertőzés, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más mó-

don akadályozó, nehezítő természetes, mesterséges körül-

mény. 

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az in-

tézmény: 

- kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzati terv szerint történik. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intéz-

ményvezető a pedagógusok bevonásával, a legjobb belátása szerint dönt. 

Prevenciós okból az iskola évente tűzriadó próbát tart rendszerint egy alkalom-

mal, illetve legalább tanévenként egyszer. 

 

Az egyes rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás: 

 

Az intézmény feladatai: jelentés, egyeztetés a felső szervek, szervezetek illeté-

keseivel. PL: 

1. Hóakadály esetén: 

- Várható nagyobb havazások esetén – a meteorológiai intézet jelen-

tése alapján – a vidéki tanulókat hazaküldi a Balaton Volánnal tör-

tént a közlekedési információk birtokában előzetes egyeztetés után. 

- Ha nem biztosított a tanulók biztonságos hazautazása az intézmény 

vezetése köteles megszervezni a gyerekek étkezését, pihenését és 

alvását. A szülőket tájékoztatni kell a gyermek elhelyezéséről. 

2. Járvány esetén: 

- Fokozott hiányzás esetén – hasonló tünetek jelentkezésekor – az is-

kolaorvost és az ÁNTSZ városi szervezetét értesíteni kell. 

/Ételmérgezés gyanúja pl. 5 főnél hasonló tünetek megjelenésekor/. 

3. Természeti csapás esetén: 

- A tűzriadó terve és utasítása szerint kell az épületet elhagyni. 

4. Bombariadó esetén: 

- Riadó esetén a tanulók személyes tárgyaikkal együtt hagyják el az 

osztálytermet. 

- A nevelők az osztálynaplót magukkal viszik. 

- A tanulók a nevelők irányításával a sportpályára (akár az Avar utcai 

vagy a Martinovics téri sportpályára) levonulnak /levonulási sza-

bály a tűzriadóéval megegyező/. 
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- Az épületek elhagyásának szabálya állandóan kifüggesztett, an-

nak rendje szerint megfelelő helyen. 

5. Egyéb indokolt esetben: 

- Az Alkotmány, az érvényes jogszabály, a szakmai és humán indítta-

tás, illetve a lelkiismereti belátása szerint cselekszik az intézmény-

vezető. Nkt. 69.§ (2) d), i) EMMI rendelet 20/2012. (VIII. 31.) 

4.§ (1) m). 

 

15. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti 

és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 

 

A Knt. 72.§ (1)-(5) illetve 73.§ (1)-(6) pontjai együttes megvalósulásáért: 

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő 

jogok: 

a) megismerési, javaslattételi, véleményezési jog: gyakorlására 

 -  a szülői szervezet hozható létre 

 -  iskolaszék alakulhat 

 -  intézményi tanács hozható létre 

a szülői kötelességet és jogot képviselő szervezet saját SzMSz-szel működik. 

b) a szülői személyes kötelességek és jogok: 

Nkt. 72.§ (1)-(5) pontok alapján:  

Kötelmek:  

- gondoskodás, biztosítandó tankötelezettség teljesítés, tisztelet a pe-

dagógusok és alkalmazottak emberi méltósága iránt, együttműkö-

dés. 

Jogok:  

- lelkiismereti, vallási, világlátás, meggyőződés szerint, nemzetiségi 

hovatartozásra tekintettel választhat iskolát, ld: Knt.35.§ 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke anyagi támogatást kap-

hat, szakszolgálati segítségéhez folyamodhat, 

- iskolai dokumentumok megismerési, tájékozódás lehetőségével, se-

gítséggel, tanáccsal, kezdeményezéssel, képviselettel éljen, javasla-

tot tehet, döntésekben részt vehet, jogbiztoshoz fordulhat. 

 

Az SZMSZ–a szülői szervezetet megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

16. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, for-

mája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kap-

csolattartás rendje 

 

Az Emmi 4.§ (1) e) teljesítése 

 

1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 



 39 

(A vezetőket, és a szervezeti egységeket az SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt 

újra szabályozásra nem kerül.) 

Vezetői szint Szervezeti 

egység 

Rendje és formája Résztvevők 

ill. felelős 
Legfelsőbb veze-

tői szint  

(intézmény-

vezető) 
 

 

 

 

1. számú szerve-

zeti egység,  

- neve:  

Vezetőségi érte-

kezlet 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

hétfőnként 

 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: - havonta (legalább) 

 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

    -feladatok függvényében 

   - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ide-

je, rendszeressége: 

   -félévi, év végi értekezletek előtt 2 

héttel 

   - feladatok függvényében 

ig. 

igh-ek. 

 

tagozat vezető 

of. mkvez. 

 

Alsós mkvez. 

 

 

Szaksz. titkár 

 

diák. önk. vez. 

meghívott(ak) 

2. számú szerve-

zeti egység 

- neve:  

Kibővített veze-

tőségi értekezlet 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

  Minden hónap első hétfője 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: 

    -feladatok függvényében 

  - Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

  - feladatok függvényében 

 

Mint a fentiek  

Továbbá mk. 

vezetők 

ifj. véd. Fele-

lős 

 

Könyvtáros 

Logopédus 

meghívott(ak) 
 

A vezetőségi értekezletek összehívása felelősségét, kötelezettségét és jogát első 

sorban az igazgató gyakorolja. Az összehívásról ő dönt. A kezdeményezés joga 

viszont megillet minden vezetőségi tagot. 

 

Vezetői szint Szervezeti 

egység 

Rendje és formája Egyéb 

 3. számú szerve-

zeti egység 

neve: Tantestüle-

ti értekezlet 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

    - Évindító, félévi, év végi értekezlet 

    - Nevelési értekezlet 

     - Tantestületi döntést igénylő  

       kérdések 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: 

      Munkaközösségi megbeszélés 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

        Feladatok függvényében 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: 

          Körözvények, hirdetések 

Munkaterv 

jogszabály, 

szokásjog sze-

rint, „ad hoc” 

is, lehet fakul-

tatív 

 

 

 

 

 

hangosban, e-

mail, írásos, 

szóbeli 
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4. számú szerve-

zeti egység 

- neve: Technikai 

dolgozók megbe-

szélése 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

     Minden év végén és elején 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: - Feladatok függvé-

nyében 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

Feladatok függvényében 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége:- 

VKSz- ISzSz 

saját jogkör 

„ad hoc” is 

lehet 

 5. számú szerve-

zeti egység 

- neve: Szülői 

közösség 

 - Értekezletek ideje, rendszeressége: 

SZM értekezlet 

    - Évindítás, félévi, év végi megbe-

szélés 

     - Döntést igénylő kérdésekkor 

     - Szülői értekezletek, fogadóórák 

havi rendszerességgel. 

     - Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: 

     - konkrét feladatok esetén 

     - Egyéni beszélgetések ideje, rend-

szeressége: 

- fogadó órák 

- aktuális kérdések 

   

 

Saját jogkör 

(SzM SzMSz-

e) 

 

 

 

 

Fakultatív, 

aktuális 

 

 

 

Munkaterv 

Magasabb veze-

tői szint  

(intézmény-

vezető helyettes) 

 

 

 

 

1. számú szerve-

zeti egység,  

-neve: Alsó tago-

zat, Felső tagozat 

    - Értekezletek ideje, rendszeressége: 

 

     - Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: 

     - Évindító, féléves, év végi megbe-

szélés 

      - Aktuális feladatok idején 

      - Osztályozó értekezletek 

   - Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

         - Feladatok függvényében 

 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: 

          -Feladatok függvényében 

 

Munkaterv, 

szokásjog, 

aktuális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuális 
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2. számú szerve-

zeti egység neve: 

Munkaközössé-

gek/tagozat(ok) 

(Éves munka terv 

alapján) 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

 - Évindító, féléves, év végi megbeszé-

lés 

   - Bemutató foglalkozások 

    Aktuális feladatok 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége: 

- Helyi képzések, továbbképzések 

szerv. 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

     - Feladatok függvényében 

 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: 

         - Iskolai szintű írásos értékelé-

sekkor 

 

Éves munka-

terveik alapja 

az mk.vezetők 

önállóan szer-

vezik és koor-

dinálják. 

 

Vezetői szint Szervezeti egy-

ség 

Rendje és formája Egyéb 

 3. számú szerve-

zeti egység 

- neve: Egy osz-

tály közösségben 

tanító nevelők 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

- Félévi, év végi értekezletek előtt 

     - Fegyelmi ügyek esetén 

- Csoportos megbeszélések ideje, 

rendszeressége:  - 

 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: - 

 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége:- 

 

Osztályfőnök 

jogkörében, 

aktuális 

 

fakultatív 

 

 

adekvát 

 

adekvát 

 

 

17. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem 

szabályozható – kérdés 

 

1. A könyvtárra vonatkozó szabályok külön csatolásra kerülnek. 

2. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei  

3. A fizetési előleg szabályozása  a Kollektív Szerződés szerint 

4. Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai  

5. Az intézmény által megszerzett egyes vagyoni jogok másra történő átruházá-

sakor a tanulót megillető díjazásának szabályai 

6. A diákigazolványok kiadásának és nyilvántartásának szabályozása   

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység 
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Az EMMI 4.§ (1) e) alapján: 

 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 

reklámtevékenységet: 

1. A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

Az iskolában általában, és rendszerint tilos a reklám, üzleti, ügynöki, haszon-

szerzésre irányuló, kereskedelmi, pénzszerző, nyereségre törekvő cselekmény és 

tevékenység. 
De: 

Megengedhető fenti tevékenység, ha az: 

- a gyermekeknek, tanulóknak szól, s az első sorban az ő személyiség-

fejlődésüket szolgálja, de nem haszonszerzés céljából: pl. kultúraköz-

vetítés, kiállítás, színházi előadás, hangverseny 

- a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

o egészséges életmód, 

o környezetvédelem, 

o társadalmi tevékenység, 

o közéleti tevékenység, 

o kulturális tevékenység, 

o nem utal pénzszerzésre vonatkoztatható információkra. 

A fenti kritériumok együtt érvényesek. 

2. A reklámtevékenység és a fentiekben szereplők esetleges engedélyeztetése 

A fenti cselekmények, tevékenységek minden esetleges formája, módja csak 

az igazgató engedélyével lehetséges. 

Az engedély hivatalos, írásban illetve aláírással történik, melyben meg kell je-

lölni: 

- a tevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

- a tevékenység egyértelmű leírását, a formáját, módját; 

- a tevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötése-

ket. 

Az engedély szükség esetén legalább két példányban készül, melynek egyik pél-

dányát az intézmény őrzi, meghatározatlan, illetve határozott időre.  

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

 

3. A fenti tevékenységek jellegének besorolása 
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősebbnek minősített tevé-  

 kenység esetében: 

- a nevelőtestület, 

- a szülői közösség, valamint 

- a gyermek közösségek bevonásával 

állapítja meg valamely tevékenység jellegét. Ennek megfelelően maga dönt az 

engedélyezésről. 
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Az intézményvezető/ igazgató köteles, illetve jogosult: 

- a pedagógusoktól, 

- a szülőktől, 

- a tanulóktól érkező, 

/ intézményben esetleg felbukkanó, a fentiekben említett, illetve hasonló tevé-

kenységekkel kapcsolatos/ észrevételeket megvizsgálni, elbírálni, illetve a cse-

lekményeket megtiltani is. 

 

4. Az intézményben folytatható fent említett, reklám jellegű, kizárólag pe-

dagógiai célú tevékenységek lehetséges konkrét formái, módjai 

 

Az intézményben folytatható tevékenységek lehetséges formái, módjai: 

 a) házimozi, belső kábeltelevízió-hálózat, 

 b) az intézményi rádió, 

 c) diák újságok terjesztése, 

 d) diákszórólapok, 

 e) diák plakátok, 

 f) szóbeli tájékoztatás stb. 

 

Az adott cselekmények során alkalmazható formát, módot az intézményve-

zető által kiadott engedély határozza meg. E lehetőségek csak akkor meg-

engedettek, ha a tanulók egészséges személyiségfejlődését szolgálják. A cse-

lekmények kapcsán a pedagógus irányító, felelős közreműködése elengedhe-

tetlen.  

 

5. Általában, rendszerint, jellemzően, folyamatosan, illetve tartó-

san, különösen a szorgalmi időben, az intézmény területén a ha-

szonszerző, üzleti, reklám, ügynöki, propaganda tevékenység 

együttesen és külön is tilos. 

Tilos továbbá minden cselekmény, amely a tanulók személyiség-

fejlődését, testi-lelki-értelmi előrehaladását zavarja, illetve veszé-

lyezteti, ennek gyanúját felkelti, valamint minden, amit jogszabály 

tilt, illetve ami a fenntartó, az igazgató, a szülői közösség és a tan-

testület egyértelmű támogatottságát nem élvezi, vagy ellenveté-

sünkbe ütközik. 

Mindezek megvalósulásáért az igazgató felel, kötelezett és jogo-

sult. 
 

Az intézmény által megszerzett egyes vagyoni jogok másra történő átruházása-

kor a tanulót megillető díjazásának szabályozása: A Nktv.46.§ 9. teljesítése 
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A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, 

csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfe-

lelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 

megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megszabni.  

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 

szabályai: 

A tanulók által az iskolában és házi feladatként készített tárgyi és szellemi pro-

duktumok (modellek, munkadarabok, dolgozatok, szoftverek, alkalmazásfejlesz-

tések, dokumentumok, rajzok stb.) szerzői és tulajdonjoga az iskolát illeti, ame-

lyekről egyedi esetekben az iskola a tanuló javára lemondhat. 

Kivétel, ha a tanuló szülője erre vonatkozó igényét külön. 

 

Szempontok a pedagógusok munkájának értékeléséhez: jogalap a Kntv.62§ (1) 

 

I. A pedagógus szakmai munkája területén: 

a)  a tanításban vizsgálandók, egyben elvárt: 

-    a tudás, kultúra és  morál közvetítése, gondoskodás 

- a tanórái előkészítése, szervezettsége, óravezetése színvonala 

- a tanulók teljesítménye a képességeknek megfelelően alakul azokban 

az osztályokban, ahol tanít, a tudásszint mérési vizsgálatok tapasztala-

tai kedvezőek, a szaktárgyi és humán készségformálás /kompetencia 

alakítás/ a személyiségfejlesztésben szembetűnő, érzékenysége mind a 

tehetséges, mind a hátrányos vagy sajátos helyzetű gyerek iránt 

- gyakorló, főiskolai hallgatókkal dolgozik, 

- osztályfőnöki nevelőmunkája eredményes, a tanulók neveltségi szintjét 

javítja 

- emberszeretetre, a család tiszteletére, hazaszeretetre, az egészség, a 

Knt. 62, környezet, az emberi méltóság megbecsülésére nevel, illetve 

a § 8 (1) a)-r), (2)-(14) megvalósítása: továbbképzési, fokozati, mun-

kaköri, munkaidős, kritériumok teljesítése 

- munkájával illeszkedik az iskola klasszikus, konzervatív értékrendjé-

hez, és metodikai nyitottságához  

b) eredményességben kritériumok: 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás terén végzett munka 

- tanítványa a különböző versenyeken eredményesen szerepel /megyei 

szintig eljut/ 

- előnyben részesíthető, ha a tanulók felmenő rendszerű versenyekre va-

ló felkészítésében és a szereplésében eredményes felkészítő munkát 

végzett 

- a nevelő külső elismerésben részesült, amely szakmai munkáját (is) 

méltatta (indoklás, jogcím) 

A szempontok együttesen kezelendők. 
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II. Felkészülési és felkészültségi  kritériumok: 

- ön-és továbbképzésekben vesz részt, jogszabályok szerint és buzga-

lomból 

- demonstrációs anyagot készít, bemutató órák tart, a munkaközösség-

ben aktív szerepet vállal, a szakmai munkát megújítja 

- publikál 

- kísérletező, újító módszertani törekvései vannak 

- szaktárgyi versenyeket szervez 

- pedagógiai fejlesztő munkát végez 

- szakmai kezdeményezései eredményesek 

- kísérletekben, tudományos kutatásokban vesz részt 

A szempontok egységben kezelendők. 

 

III. Emberi kapcsolataiban: 

- tanítványaival, kollégáival, a szülőkkel korrekt, harmonikus, őszinte, 

humánus, jellemes  

- tehetséges, hátrányos helyzetű tanulókkal eredményesen foglalkozik 

- a nevelési szituációkban következetes 

- élvezi a gyerekek, a kollégák, a szülők bizalmát 

- kiáll kollegái, iskolája, tanítványai jó híre, becsülete mellett 

A szempontok egységben kezelendők. 

 

IV. A tanító, tanár  pedagógiai és humán tevékenysége, magatartása az is-

kolai célokkal, értékekkel összhangban van  az alábbiak vonatkozásában: 

- a tanulói érdeklődési köröket irányítja /diákönkormányzat, sportkörök, 

szakkörök, énekkar, néptánc stb./ 

- aktívan részt vesz a közösségi rendezvények, ünnepek szervezésében 

és lebonyolításában 

- iskolán kívül versenyeket szervez 

- feladatot vállal a tanulók szünidei táboroztatásában 

- iskolai közéletben feladatot vállal: ügyelet, osztályfőnöki munka, isko-

laszéki, kuratóriumi tag, vezetőségi, illetve önkéntes munka, helyi 

szakmai érdekvédelem, szakszervezet/ 

- pályázatokat ír, figyelemmel kísér 

- új forrásokat keres, működtet 

- közéleti feladatot vállal az iskola érdekében 

- külső kapcsolatokat épít és ápol 

- közművelődési feladatot vállal 

- többletfeladatokat vállal 

- kezdeményez 

- tanórán kívüli, tanulók szabadidős tevékenységében részt vesz 

- iskolai versenyeket szervez 
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Az I-IV. pont összessége egységben kezelendők. 

 

A fizetési előleg szabályozása 

 

1. A fizetési előleg mértéke a mindenkori minimálbér kétszerese. 

2. Rendkívüli élethelyzetekben – az igazgatóval történt előzetes egyeztetés 

után – a fizetési előleg mértéke növelhető. Ld. – kollektív szerződés 

3. A fizetési előleg törlesztésének ideje 6 –azaz hat- hónap. 

4. A fizetési előleget írásban kell kérni, az intézményvezetőnél, illetve a 

KIK-nél. 

 

A diákigazolványok kiadásának és nyilvántartásának szabályozása: 

 
A 2011. szeptember 2-án módosult diákigazolványokról szóló 17/2005 (II. 8.) Korm. rendelet ok-

tóber 1-jén hatályba lépő 13/A § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik az Iskolai Admi-

nisztrációs Rendszerekkel (továbbiakban: IAR) kapcsolatban: 

„Az adatkezelő ingyenesen biztosítja azon kiadó közoktatási intézmények számára a közoktatási 

információs rendszer (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylési felülethez a hozzáférést, akik a 

2011/2012-es tanévet megelőzően vagy nem voltak jogosultak az akkreditált IAR-nak az informa-

tikai normatívából történő beszerzésére, vagy jogosultak voltak, de nem szereztek be ilyen rend-

szert.” 

 

A diákigazolvány a tanuló egyedi azonosítására alkalmas biztonsági alnyomattal 

ellátott műanyag lap, amelyen az adatokat, a fényképet és az aláírást lézergraví-

rozással kell feltüntetni. 

A diákigazolványt a kiadó iskola rendeli meg a tanuló által kitöltött igénylőlap-

nak az intézményhez történő eljuttatásával. Az állandó diákigazolvány megren-

delésének feltétele, hogy a kiadó iskola a tanulóval kitöltesse az állandó diákiga-

zolvány igénylőlapot, továbbá hogy a kitöltés helyességét ellenőrizze, és azt 

cégszerű aláírásával igazolja. 

Az igénylőlapon a tanuló előző állandó diákigazolványának sorszámát fel kell 

tüntetni. 

Az igénylőlapot a tanuló, illetve a 14. életévét be nem töltött tanuló esetén annak 

törvényes képviselője (szülő) írja alá. 

A diákigazolvány igénylésének költsége a tanulót terheli. A hibásan kitöltött di-

ákigazolvány igénylőlap miatt hibásan előállított diákigazolvány cseréjének 

költsége szintén a tanulót terhelik. 

A kiadó a diákigazolványt a tanulónak köteles átadni, melyet aláírásával igazol. 

A kiadó intézmény a kiadott diákigazolványokat a diákigazolvány nyilvántartó 

lapon vezeti. 

A kiadó intézmény a diákigazolványok érvényesítését évente egyszer (szeptem-

ber 30-áig) végzi el az érvényesítő matricák diákigazolványra történő felragasz-

tásával.  
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A diákigazolványok kiadásáért és nyilvántartásáért az iskolatitkár felel, 

adminisztratíve. A tanulók felelnek saját diákigazolványukért. 

 

 

Az ideiglenes diákigazolványok kiadásnak, nyilvántartásának rendje: 

 

Az ideiglenes diákigazolvány  műanyag kártyából és személyi lapból áll. Az ide-

iglenes diákigazolvány kizárólag a kitöltött, iskola által hitelesített személyi lap-

pal és az érvényesítő matricával együtt érvényes, a kiállítástól számított 45 na-

pig. A személyi lapon a fénykép ragasztással, a többi adat kézírással kerül fel-

tüntetésre. 

Ideiglenes diákigazolványt ad ki a kiadó intézmény abban az esetben, ha a tanu-

ló az állandó diákigazolványát elveszti, vagy oly mértékben megrongálódik, 

hogy személyi azonosításra alkalmatlan. 

A kiadó intézmény a kiadott ideiglenes diákigazolványokat az ideiglenes diák-

igazolvány nyilvántartó lapon vezeti. 

A beszolgáltatott ideiglenes műanyag kártyát a kiadó intézmény korlátlan alka-

lommal kiadhatja új személyi lap érvényesítésével. 

Az ideiglenes diákigazolvány igénylésének költsége a tanulót terhelik. 

Ennek is az iskolatitkár az adminisztratív felelőse. A tanulók felelnek saját ide-

iglenes diákigazolványaikért. 

Az elveszett diákigazolványok pótlásáért eljárási díj állapítható meg. 
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I. A könyvtári SZMSZ célja:  

 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskola működési szabályzatának szerves része. 

Az új köznevelési törvénynek, a könyvtári jogszabályoknak, továbbá a veszprémi Dózsa 

György Általános Iskola pedagógiai programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott 

dokumentum. 

Célja, hogy szabályozza és meghatározza  

- a könyvtár alap- és kiegészítő feladatait 

- gyűjtőkörét 

- kezelésének és működésének rendjét 

- fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját 

- használatának rendjét. 

 

II. Az iskolai könyvtár alapműködésének dokumentumai 

 

Főbb jogszabályi háttér:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/ 2012. ( VIII. 31.9 EMMI rendelet  

- 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

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

ről és az állományból történő törlésről 

- A Nemzeti Alaptanterv 

- A veszprémi Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

 

 

 

   III.          A könyvtárra vonatkozó adatok 

 

1. A könyvtár elnevezése: Dózsa György Általános Iskola Könyvtára 

 

2. A könyvtár székhelye és pontos címe: Dózsa György Általános Iskola - István épület 

földszintjén  

8200 Veszprém, Szent István u. 56. 

  3.   Honlap: www.dozsaiskola.hu 

  4.   E-mail:  konyvtar@dozsa-vprem.sulinet.hu 

         Tel/fax: 88/426-102/39-es mellék 

 

5. A könyvtár létesítésének időpontja: A könyvtár az iskola részeként 1977-ben  

       alakult, a 2004-2005. tanévtől két tanteremmé bővült, megújult. 

 

6. A könyvtár tulajdonbélyegző használatára jogosult. A bélyegző formája: ovális – 

Dózsa György iskola tulajdona szöveggel ellátott.    

 

7. Típusa: 8 évfolyamos általános iskola iskolai könyvtára 

 

8. Jellege: zárt( az intézmény dolgozói, tanulói használják) 

 

 

9. Használata: ingyenes 

    

http://www.dozsaiskola.hu/
mailto:konyvtar@dozsa-vprem.sulinet.hu
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IV.   A könyvtár fenntartása és irányítása, szakmai kapcsolatai 

 

1. Az iskolai könyvtár a Dózsa György Általános Iskola szervezetében működik. 

2. Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a Klebersberg Intézményfenn-

tartó Központ  ( 1015. Budapest Szalay L. u. 10-15.) – a Dózsa György Általános 

Iskola költségvetésében (mivel az iskolai könyvtár az intézmény szerves részre) - 

gondoskodik. 

 

3. Az iskolai könyvtár ágazati felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma -

EMMI- a könyvtári szakfelügyelet keretében, intézményi felügyeletét az intézmény-

vezető látja el.  

      E feladatkörben ellenőrzi: 

- a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és tanárok körében, továbbá a 

könyv- és könyvtárhasználatra nevelő munkát valamennyi tantárgy oktatásában. 

- a nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését. 

4.  Az iskolai könyvtár működését az iskolai könyvtáros irányítja 

 

         5.  Az iskolai könyvtár munkáját szakmai tanácsadással és módszertani útmutatással az  

             Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet- Pedagógiai Könyvtár és Múzeum(OFI-

PKM),  

              és a Közép- dunántúli Regionális Intézet- KÖRPI (8200Veszprém,Vörösmarty tér  

              4. ) segíti bevonva ebbe a tevékenységbe a terület könyvtári szaktanácsadóját.  

     6. Az iskolai könyvtáros szakmai kapcsolatot tart a Könyvtárostanárok Egyesületével 

              valamint a Veszprém megyei könyvtárosok szakmai munkaközösségével.    

           7. A szakmai kapcsolat köre kiterjed az Eötvös Károly Megyei Könyvtárra 

                és a városi közkönyvtárakra- kiemelten a Dózsavárosi Klubkönyvtárra 

 

V.          A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai  

 

1. A könyvtár használóinak köre 

- az iskola tanulói 

- az iskola nevelői 

- az iskola nem pedagógus dolgozói 

Alkalmanként a könyvtáros engedélyével igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait olyan 

személyek is, akik nem tartoznak az intézményhez. Ilyenkor azonban csak olyan dokumentu-

mot és szolgáltatást igényelhetnek, ami nem kapcsolódik közvetlenül a napi oktató-nevelő 

munkához, tanuláshoz, illetve nem akadályozza azt. 

2. A könyvtár nyitvatartási rendje: 

 A könyvtáros minden tanévkezdés előtt- az érvényes jogszabályok figyelembe vételével -a 

felkészülés és az előkészítés időszakában a könyvtárhasználati órák számának figyelembevé-

telével állítja össze az adott félévre vonatkozóan.  

Megjelenik az iskolai honlapon, a könyvtáros kifüggeszti a könyvtári ajtóra, eljuttatja az igaz-

gató-helyettesi irodába, és a főportára. 

3.   A beiratkozás rendszere 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Az első évfolyam tanulói az olvasás technikájának elsajátítása után, az első könyvtárhasznála-

ti órát követően kölcsönözhetnek könyvet az iskolai könyvtárból, a felsőbb évfolyamosok az 

év eleji könyvtári előkészítő munkát követően.  
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A beiratkozott dolgozók adataiban történő változásokról a könyvtáros tanév elején tájékozó-

dik, év közben az iskolatitkár jelenti be a könyvtárosnak. 

 

3. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival a tanítási 

órák ideje alatt és a tanítási órán kívül is az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. 

Főbb szolgáltatások:  

Alapszolgáltatás:  

- Kölcsönzés- csak helyben használható dokumentumok kivételével- nevelő- oktató 

munkához szükséges tankönyvek, tanári segédkönyvek is- a könyvtárt használók 

körében( Bővebben a Könyvtárhasználati szabályzatban B melléklet ) 

- tartós tankönyvek hozzáférhetőségének biztosítása 

- ingyen tankönyvek biztosítása –használói kör 

- A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata. 

- Könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások, könyvtárhasználati órák 

szervezése- könyvtárhasználati tanterv alapján 

- Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása 

- Olvasás-módszertani és olvasáspedagógiai tanácsadás 

- Előjegyzés vezetése 

- Programokhoz számítógépes háttér-támogatás 

 

Tájékoztató szolgáltatások keretében: 

- ismerteti az iskolai könyvtár használatát, 

- bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt, 

- segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom és in-

formáció kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez. 

- Tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása hagyományos és nem hagyományos 

dokumentumokból 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő részletes szabályokat A 

könyvtárhasználati szabályzat („B” melléklet), valamint A tankönyvellátási és  tankönyv-

tári szabályzat ( „C” melléklet ) tartalmazza. A könyvtáros munkarendjét, feladatainak rész-

letes leírását A könyvtáros munkaköri leírása („D” melléklet) tartalmazza. 

 
VI. Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai 

 

1. Olvasással kapcsolatos alapfeladatok  

- a könyvtár irányítja az iskola olvasás- és könyvtár-pedagógiai tevékenységét 

-  A tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik. Megismerteti őket 

az önművelés formáival és módszereivel.  

-  Elősegíti a tömegmédiumokban való önálló ismeretszerzést, az iskolán kívüli önművelési 

lehetőségek koordinálásában részt vesz.  

-  Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, pótolja az 

ilyen irányú hiányosságokat, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. Segít a sa-

játos nevelési igényű tanulók olvasóvá nevelésében 

- Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz és tanuláshoz 

szükséges ismerethordozókat, információkat (könyv, folyóirat, audiovizuális, elektronikus 

és egyéb információhordozók) 

- a könyvtár informatikai eszközeit a könyvtárossal való egyeztetés során használják az is-

kola dolgozói, tanulói  
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2.    Az iskolai könyvtári állománnyal kapcsolatos alapfeladatok 

 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezés-

re bocsátása, 

- a szépirodalom és szakirodalom előírt arányának tartása ( 40-60%) 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

  2.1.    Állományba vétel  

 

      -   Az iskolai könyvtárba a gyűjtőkörébe nem tartozó anyagok még ajándékként sem     

          kerülhetnek. A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós vagy időleges 

              megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni, a könyv  

              címlapjának hátoldalán, a 17. oldalon, valamint az utolsó szöveges oldalon könyvtári  

              bélyegzővel kell ellátni.  

 

- időszaki kiadványok fejlécére pecsételünk, AV- és elektronikus dokumentumok  

      védőborítójára 

- Az iskolai könyvtár a használói kör figyelembevételével, a helyi tantervi  

    követelményeknek és az iskola pedagógiai programjának megfelelően folyamatosan,        

    és arányosan fejleszti állományát a Gyűjtőköri szabályzat alapján  

         (ld. „A” melléklet) 

 

Az állományalakítás során figyelembe veszi az iskolavezetés, a szakmai munkaközösségek, a 

diákképviselet, az intézményi szintű használói testületek javaslatait és az iskola könyvtári 

környezetének állományi adottságait. 

 

 

2.2. Az állomány feltárása: 
          A könyvtár által alkalmazott nyilvántartási formák: 

 
- egyedi nyilvántartás – írásos nyomtatott dokumentumoknak illetve audiovizuális és 

elektronikus dokumentumoknak 

- brosúra nyilvántartás az időlege megőrzésű dokumentumoknak 

- tartós tankönyvek egyedi nyilvántartása 

- csoportos nyilvántartás 2002.október 1-jétől 

 

- Az iskolai könyvtár a dokumentumok használata, több szempontú megközelítésük, 

visszakeresésük érdekében számítógépes feltárást végez  a SZIRÉN integrált könyvtár-

kezelő program segítségével. ( Lásd Katalógus –szerkesztési szabályzat ( E melléklet 

)  

- E mellett a könyvtárhasználati ismeretek tanítása érdekében kartoték alapú mintaka-

talógust építettünk ki- betűrendes, szak – és sorozatkatalógus. 
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2.3 Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok 

 
- A gyűjtemény megóvása érdekében a könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtá-

val, a kölcsönzési nyilvántartásba való feljegyzés után szabad kivenni. 

- A tanulókat az ismerethordozók rendeltetésszerű használatára, azok megóvására, a 

raktári rend őrzésére- őrjegy használata- meg kell tanítani. A helyben használt do-

kumentumokat a kölcsönzés végén vissza kell tenni a helyükre. 

- A könyvtárban minden tűzvédelmi intézkedést meg kell tenni az iskola tűzvédelmi 

utasításával összhangban. 

- Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan ki kell gyűjteni és évente legalább 

- egy alkalommal- az állományellenőrzés évét kivéve -  le kell selejtezni az elavult 

tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmat-

lanná vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által 

elveszített és térített dokumentumokat is. 

- Az állomány nyilvántartásainak vezetésénél, a törléseknél és a leltározásnál a 

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint az MSZ 3448-78 számú 

állomány-nyilvántartási szabvány előírásai szerint kell eljárni. Leltározási ütemterv 

alapján készítjük elő a leltározást.  

      Az aktuálissá vált állományellenőrzés idejét a könyvtári munkaterv rögzíti. 

- Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben az iskolai  

eszközeiben, állományában kárt tesz, akkor az érvényes Polgári törvénykönyv sza-

bályai szerint kell eljárni. A diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével 

kell a helyi szabályozást alkalmazni. A szabályozás az iskola pedagógusaira, egyéb 

alkalmazottaira is vonatkozik. (Szabályozás még a Tankönyvtári szabályzatban. ) 

- Tartós tankönyvre, ingyen tankönyvre vonatkozó szabályok a tankönyvtári szabály-

zatban találhatók, egyéb dokumentumokra vonatkozók a gyűjtőköri szabályzatban.  

 

2.3.1. A  raktári rend védelme  

Minden olvasó felelőssége, rendszeresen a könyvtáros ellenőrzi. 

 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok 

 

Kölcsönző terem rendje 

 

Állomány  Rend  

 

Használók 

Szépirodalom – mese, vers, 

házi olvasmányok, regények  

betűrend Minden olvasó  

Ismeretközlő irodalom  szakrend Minden olvasó 

Sorozatok – ismeretközlő 

irodalomból kiemelten  

szakrend Minden olvasó 

Tankönyvtár –nevelői -

brosúrák 

Szakrend – kiemelten peda-

gógia 

Az iskola pedagógusai  

Különgyűjtemény- elektro-

nikus dokumentumok – zárt 

szekrényben  

Műveltségterületek betűrend-

jében  

Az iskola pedagógusai  

 

 
Olvasóterem rendje 
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Állomány  Rend  

 

Használók 

Kézikönyvtár  - helyben 

használat 

szakrend Minden olvasó – órára indo-

kolt esetben kölcsönözhető 

Időszaki kiadványok – újak 

helyben, 3 évnél régebbiek 

kölcsönözhetők 

szabadpolcon – betűrendben 

előbb a tanároké, majd a diá-

koknak rendelt  

Minden olvasó 

Különgyűjtemény – AV- 

dokumentumok, iskolatör-

téneti gyűjtemény  - zárt 

szekrényben 

Műveltségterületek betűrend-

jében 

Az iskola pedagógusai- rövid 

határidővel, kivéve a másola-

tok 

 
Könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumok 

 

Könyvraktár rendje – könyvtári folyosó 

 

Állomány  Rend  

 

Használók 

Tartós- ingyen tankönyv  Évfolyamonként- tantárgyak 

betűrendjében  

Az iskola diákjai  

 
2.3.2. Letétek rendje  

 

Letéti állomány 

Állomány helye   Használók Felelős 

SNI tanulók fejlesztéséhez- 

logopédiai szobák- zárható 

Logopédus, gyógypedagó-

gus, fejlesztő pedagógus 

Használók köre 

Magyarterem- szekrény zár-

ható 

magyartanárok Munkaközösség-vezető, ma-

gyartanárok 

Énekterem- szekrény zárható Énektanár Énektanár 

Tanári szoba – kézikönyvek- 

zárt szekrény 

 időszaki kiadványok- sza-

badpolc 

Tanári kar tagjai Minden használó 

A letéti állomány ellenőrzését a munkatervben jelzi a könyvtáros, nyilvántartásuk számítógé-

pes adatbázisban biztosított. 

 

3. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai 

 

- egyéb foglalkozások tartása-  az iskola dolgozói tartják, a könyvtárossal egyeztetve 

- dokumentumok másolása – indokolt esetben, igazgatói engedéllyel 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása- nyitvatartási időben 

- tájékoztatás nyújtása a szirén rendszerben működő iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyil-

vános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól 

- a Szirén rendszerben működő más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének 

biztosítása 
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a) közreműködés az iskolai tankönyvellátás- ingyen tankönyv- tartós tankönyvre vonat-

kozó -  megszervezésében 

b) iskolatörténeti különgyűjtemény kialakítása- nyomtatott (pl. érvényes  iskolai alap-

dokumentumok), elektronikus dokumentumok 

 
VII. A könyvtár gazdálkodása 

 

Az iskola fenntartója gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális 

feltételekről. Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordo-

zók, nyomtatványok beszerzése – az iskola költségvetésében biztosított összegből, a központi 

állami normatívából, illetve kiegészítő eszközként a könyvtár számára nyert pályázatok támo-

gatásaiból – a könyvtáros feladata. 

 
VIII. Záró rendelkezések 

 

1. Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. Az iskolai könyvtár működési szabályzata az 

iskola működési szabályzatának szerves részét képezi. A jelen szabályzatban nem említett 

valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jog-

állásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek 

be. 

 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata és mellékletei a jóváhagyás napján lépnek életbe. 

 

IX. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei: 

 
„A” melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

„B”melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat teremrenddel, számítógép-használati és interak-

tív tábla használati renddel 

„C” melléklet: Tankönyvellátási és tankönyvtári szabályzat 

„D” melléklet: Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása. 

„E” melléklet: Katalógus-szerkesztési szabályzat 
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 „A” melléklet 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 
I. Helyzetelemzés 

 

Ez a dokumentum a Dózsa György Általános Iskola könyvtára első gyűjtőköri szabályzatának 

módosított változata.  

Jogszabályi háttere: megegyezik a könyvtár szervezeti és működési szabályzatának (a to-

vábbiakban KSZMSZ) VI. pontjában „A könyvtár alap- és kiegészítő feladatai”-nál említet-

tekkel. 

A gyűjtőkört meghatározza a használók köre (ld. KSZMSZ V. pontja), a könyvtár feladat-

rendszere (ld. KSZMSZ VI. pontja) és a könyvtári környezet, amelyben a könyvtár működik. 

A könyvtári környezet szempontjából figyelembe veendők az alábbi könyvtárak: 

- Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

- Dózsavárosi Klubkönyvtár 

 

 

II. Gyűjtőköri indoklás 

Az iskolai könyvtár funkciórendszerét meghatározó tényezők az iskola oktatási szerkezetén 

alapulnak: 

 

Az iskola alapító okirata szerint az intézmény alaptevékenysége az alábbi:  iskoláskorú-

ak általános iskolai oktatása. Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek: 

 

általános iskolai napközi otthoni ellátás 

egésznapos oktatás 

sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

német nemzetiségi tagozat  

diáksport 

Az iskolában tanított tantárgyak, szakkörök, egyéb tanítási időn kívüli szabadidős tevékeny-

ségek  részletes bemutatása a pedagógiai programban megtekinthető. 

 

 

III. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról 

Írásos-nyomtatott dokumentumtípusok:  

 

a.)   Könyvek: 

- kézi- ill. segédkönyvek ( kiemelten : szótárak, lexikonok, enciklopédiák) 

- a helyi tanterv által meghatározott házi olvasmányok 

- ajánlott olvasmányok 

- az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek 

- a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató 

jellegű ismeretközlő-és szépirodalom ( kiemelten sporttal és némettel kapcsola-

tos) 

- tartós tankönyvek, ingyen tankönyv  

- tanulmányi kiránduláshoz szükséges térképek, útikönyvek 

- az iskola névadójáról teljes anyag gyűjtése folyamatosan 

- Veszprém városra illetve megyére vonatkozó helytörténeti, helyismereti kiad-

ványok 
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b.) Időszaki kiadványok:  

Pénzügyi forrás függvényében :  

- a műveltségterületeknek megfelelő legszínvonalasabb szakfolyóiratok- kiemel-

ten a német nemzetiségi- , hetilapok 

- a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló gyermekfolyóiratok 

- legalább 1 megyei napilap 

c.) Kisnyomtatványok: a könyvtári munkát segítő szabványok, óraleírások, tanítási 

program-és taneszköz ismertetők, kiadói katalógusok. 

D, képi- plakátok – könyvtárhasználati órák  

 

Nem hagyományos dokumentumok: 

a.) Auditív információhordozók      -CD lemezek 

b.) Vizuális információhordozók:   - diafilmek                                                                

c.) Audiovizuális dokumentumok:  - videokazetták- digitalizált változat  

d.) Elektronikus információhordozók: az oktató-nevelő munka bármely területén felhasz-

nálható DVD, interaktív anyagok 

 

III. Az iskolai könyvtár állományrészei: 

 

- az olvasóterem-kézikönyvtár (szabadpolcos) és kölcsönözhető állomány (szabadpol-

cos) 

- időszaki kiadványok (a friss számok szabadpolcon- könyvtár. tanári, a megőrzésre 

szántak szekrényekben- könyvtár) 

- nem hagyományos dokumentumok (zárt szekrényekben) 

- nevelői kézipéldányok, brosúrák (szabadpolcos) 

- szaktantermi, osztálytermi könyvtárak (összeállításuk a szaktanár ill. az osztálytaní-

tók igényei alapján történik. Az itt elhelyezett állomány védelméért a könyvtárt át-

vevő szaktanár ill. az osztályt tanítók felelősek.) 

- tankönyvtár- nevelői  - szabadpolcos ( tartós könyvek, pedagógiai szakirodalom 

példányai)- különgyűjtemény 
- tankönyvtár - ingyen tankönyv – zárt szekrény  - különgyűjtemény  
- iskolatörténeti gyűjtemény- zárt szekrény  

V. A gyarapítás módja: 

-     vétel  

- ajándék (ajándékozás útján a könyvtár állományába csak a gyűjtőkörbe tartozó mű-

vek ill. dokumentumok kerülhetnek) 

- csere ( elveszett dokumentumok helyett) 

- pályázat útján 

VI. A gyarapítás forrásai: 

 

-    központi könyvtárellátók 

- szakmai folyóiratok könyvismertetési 

- könyvklubok 

- könyvesboltok 

- kiadók 

-    internet 

A beszerzésnél alapelv a válogató jellegű gyűjtés, amely során mérlegelni kell a köny-

vek felhasználhatóságát. 

VII. Beszerzési példányszámok művenként: 
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- A meghatározásoknál figyelembe vettük az érvényes jogszabályokat, ajánlásokat. 

Ennek értelmében a kialakított példányszámok: 

- kötelező olvasmányok: átlag 20 db 

- ajánlott olvasmányok: átlag  10 db 

- munkáltató eszközök, segédkönyvek: osztálylétszámnyi- 25 db 

- egyes tantárgyak anyagához szorosan kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű 

ismeretterjesztő és szépirodalom: 1-2 db 

- tartós- ingyen  tankönyvek- a rendelet szerint igényfelmérés előzi meg. 

 

VIII. Részletes gyűjtőköri utasítás: 

 

 

A könyvtár gyűjtőkörét a nevelés és oktatás céljai határozzák meg. Elsődleges felada-

ta, hogy forrásközpontként az iskolai oktató-nevelő munkához szükséges, nélkülözhetetlen 

információhordozókat biztosítsa és vegye figyelembe a képzés prioritásait, kiemelt területeit. 

E funkcióból származó feladatok megvalósulását szolgáló dokumentumok tartoznak a könyv-

tár főgyűjtőkörébe. Az ezen túlmutató, de az iskolai tevékenységhez ( pl. tanórán kívüli fog-

lalkozásokhoz) hozzátartozó ismerethordozók (kiegészítő források, szabadidős olvasmányok, 

határtudományokhoz kapcsolódó anyagok) a könyvtár mellékgyűjtőkörét alkotják. 

 

 

Felépítése:                                        

-    szépirodalom                                               

- ismeretközlő irodalom 

- időszaki kiadványok 

- audiovizuális dokumentumok 

- elektronikus dokumentumok, interaktív tananyag 

- tankönyvtár 

- iskolatörténeti gyűjtemény 

                                                        

A gyűjtés szintje:                            Asz: alapszintű 

                                                        Ksz: középszintű 

                                                        Fsz: felsőszintű 

 

 

A gyűjtés mélysége:                      E: erős válogatással 

                                                       V: válogatással 

                                                       T: teljességre törekedve 

                                                       K: kiemelten, teljességgel 

 

 

 

 

Szépirodalom 
 

A gyűjtés terjedelme 

 

A gyűjtés mélysége 

 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák- a világ – és T 
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a magyar irodalom bemutatása- helyi tanterv alapján 

A Ped. Program és Helyi tantervnek megfelelően a házi és aján-

lott olvasmányok 

K 

A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs 

szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetek 

T 

A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar 

és külföldi alkotók művei 

E 

Tematikus antológiák E 

Regényes életrajzok, történelmi regények E 

Gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, 

verseskötetek 

V 

Az iskola életéhez kapcsolódó műsorokhoz, rendez- 

vényekhez felhasználható tematikus gyűjtemények 

T 

 

Ismeretközlő irodalom  

 
ETO főosztályok A gyűjtés 

szintje 

A gyűjtés 

mélysége 

O Általános művek   

001/008 A tudomány általában, a könyv, az írás, és a kul-

túra. Hazai és egyetemes elméleti és történeti összefogla-

lók., találmányok 

Asz E 

01 Elsőfokú, általános bibliográfiák, könyvtári, 

könyvkereskedői és kiadói katalógusok 

Asz E 

02 Könyvtárak, könyvtártan 

Iskolai könyvtárakkal, a könyvtári munkával, a könyvtár-

üggyel kapcsolatos könyvtártani összefoglalók. Könyvtári 

szabványok, szabályzatok, jogszabályok, irányelvek.  

Olvasástechnikával, irodalompropagandával, olvasás-

ra, könyvtárhasználatra neveléssel kapcsolatos mód-

szertani kiadványok. 

Asz 

Ksz 

Fsz 

V 

K 

 

03 Általános lexikonok, enciklopédiák Fsz T 

07 Újságírás, sajtó Ksz E 

 

 

1 Bölcselet, filozófia   

1 Filozófia, filozófiatörténet Asz E 

15 Pszichológiai, önismereti ismeretterjesztő könyvek. 

Pszichológiai kézikönyvek az általános-a fejlődés-és a 

pedagógiai pszichológia köréből, a lélektani kutatási, vizs-

gálati módszerekkel foglalkozó munkák 

Asz V 

T 

17/18 Erkölccsel, esztétikával foglalkozó ismeretterjesztő 

művek 

Asz T 

V 

 

2 Vallás   

22/28 Vallástörténeti kézikönyvek, Biblia, Bibliai kézi-

könyvek 

Asz V 

29 Klasszikus görög-római mitológiával foglalkozó össze-

foglalók 

Asz V 
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3 Társadalomtudományok   

301/308 Szociológia, iskolaszociológia, ifjúságszocioló-

gia, szociográfia 

Asz V 

31 Statisztika- Oktatásügyi statisztika Asz V 

32 Politika, államelmélet Asz E 

33 Gazdaság, közgazdaságtan. Az iskola gazdálkodása. Az 

intézményi költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos 

dokumentumok 

Asz 

Asz 

V 

 

34 Állampolgári ismeretek 

Közlekedésrendészeti szabályok. A munkaviszonnyal, 

munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, mun-

kaidővel, munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcso-

latos irodalom. Családjoggal , oktatásügyi joggal, műve-

lődési igazgatással kapcsolatos kézikönyvek 

Asz V 

 

 

 

T 

35 Magyar és egyetemes hadtörténettel kapcsolatos kiad-

ványok 

Asz E 

 

36 Gyermek és ifjúságvédelmi kézikönyvek a betegsegé-

lyezéssel, társadalombiztosítással kapcsolatos kéziköny-

vek 

Asz T 

 

37 Nevelés és oktatás Asz T 

A pályaválasztással kapcsolatos, felvételi követelményeket 

tartalmazó tájékoztató kiadványok. 

A tanulás elméletével kapcsolatos diákoknak szóló kiad-

ványok. 

 Pedagógiai lexikonok. Neveléstörténeti összefoglalá-

sok, dokumentumgyűjtemények, pedagógiatörténeti 

munkák. Művelődés-és oktatáspolitikával kapcsolatos 

művek, a nevelésügy és a közélet kapcsolatával fogalako-

zó összefoglalók, dokumentumkötetek 

 V 

 

 

 

K 

Az oktató–nevelő munkát, a pedagógusok szakmai to-

vábbképzését és az órákra való felkészülést segítő pe-

dagógiai szakirodalom. Pedagógiai lexikonok, tantár-

gyi ajánló bibliográfiák..  

Az iskolavezetéssel kapcsolatos művek. 

Fsz 

 

 

 

Fsz 

K 

 

 

T 

 

T 

371 Tanári kézikönyvek, az iskolában oktatott 

valamennyi tantárgy, ill. szakkör módszertani segédköny-

vei. Az erdei iskolához kapcsolódó módszertani kiadvány-

ok, segédkönyvek. A nevelés különböző területeivel fog-

lalkozó szakkönyvek: családi életre neveléssel, értelmi 

neveléssel és személyiségformálással kapcsolatos munkák.  

Fsz K 

372 A tanított tárgyak tankönyvei, munkafüzetei, feladat-

lapjai, szakköri füzetek. Az idegen nyelvek- német nem-

zetiségi-  tanításához kapcsolódó szöveg-gyűjtemények, 

eredeti nyelven kiadott nyelvgyakorló olvasmányok. 

Fsz K 

376 Különleges csoportok oktatása és nevelése- sajátos 

nevelési igény  

Asz K 
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379 A szabadidő felhasználásával, hasznos eltöltésével 

kapcsolatos gyűjtemények 

Asz 

Ksz 

V 

 

39 Néprajzi szintézisek, tárgyi és szellemi néprajz isme-

retterjesztő kötetei, gyűjteményes munkái. Az ifjúságnak 

szóló illemtani kiadványok, a társadalmi érintkezés szabá-

lyai. Műsorok, rendezvények összeállításához kapcsolódó 

segédkönyvek, gyűjtemények 

Assz 

 

Ksz 

Ksz 

V 

 

T 

 

5 Matematika és természettudományok   

50 Természettudományi lexikon és kisenciklopedia, ösz-

szefoglaló művek 

 

Asz 

V 

 

502 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

ismeretterjesztő kiadványok, a természetvédelmi területe-

ket, tájvédelmi körzeteket bemutató albumok, ismertetők 

Ksz V 

51 Matematikai lexikonok, matematika történeti  

munkák. Példatárak, képletgyűjtemények, kézi- 

könyvek. Matematikai bevezetők, összefoglalók 

az ön álló matematikai logika alapszintű ismeret- 

terjesztő könyvei 

Ksz V 

52 Népszerűsítő csillagászati, térképészeti összefoglalók, 

ismeretterjesztő képeskönyvek 

Asz E 

53. A fizika egészét vagy részterületeit bemutató kislexi-

konok. Ismeretterjesztő, gazdagon illusztrált művek a 

mechanika, az optika, a hőtan, a hangtan, az elektromos-

ságtan, valamint a fizikatörténet tárgyköréből.  

 

Asz 

 

V 

54 A kémia egészét vagy részterületeit bemutató kislexi-

konos és bevezetők. A kémia alapjait, történetét tárgyaló 

képes ismeretterjesztő munkák. 

 

Asz 

 

V 

55 A geológia, a meteorológia alapjait és a hazai 

földtant összefoglaló monográfiák. Földtani és 

meteorológiai ismeretterjesztő könyvek. 

 

 

Asz 

V 

57/59 Biológiai lexikonok, kézikönyvek. Növény és állat-

határozók, a zsebkönyvtípusú kiadványoktól a rendszere-

ző jellegűekig. A mikroszkópokról, a biológiai kísérleti 

technikákról, a biológia történetéről, egyes növényekről, 

állatokról szóló képes ismereterjesztő könyvek. 

 

 

 

Asz 

T 

 

6 Alkalmazott tudományok   

61 Egészségügyi ábécék, népszerűsítő lexikonok. Az em-

beri test felépítéséről és biológiájáról szóló összefoglaló 

kézikönyvek. A higiéniával, az emberi szervezettel, az 

egészséges életmóddal, az elsősegélynyújtással kapcsola-

tos alapismereteket tartalmazó ismeretterjesztő munkák, a 

nemi felvilágosítás irodalma 

Asz  

V 

 

 

 

 

62 Technikai kisenciklopédiák. A rádió-technikával, a Asz  
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televízióval, híradástechnikával, számítástechnikával fog-

lalkozó könyvek. A szárazföldi, légi, vízi közlekedéssel, 

űrhajózással kapcsolatos művek. A technika újdonságait 

bemutató ismeretterjesztő könyvek. 

V 

63 A házi kertészet, a gyümölcstermesztés alap- 

vető tudnivalóit, szerszámait és technikáit, valamint a 

növényvédelem alapjait tárgyaló ismeretterjesztő kiad-

ványok. A háziállatokról, a lakásban tartható növények-

ről, állatokról szóló irodalom. 

Asz E 

V 

64 A háztartási munkákat bemutató kötetek. A szabás-

varrás, kötés, horgolás mintakönyvei, út- 

mutatói. Néhány fontosabb szakácskönyv, ötlet- 

gyűjtemény 

Asz E 

65 Könyvnyomtatással, nyomdászattal, könyvkiadással és 

könyvkereskedelemmel ill. azok magyar és egyetemes 

történetével foglalkozó monográfiák. Bélyeggyűjtéssel 

kapcsolatos irodalom, árjegyzékek. Telefonkönyv, autó-

busz- és vasúti menetrend, postai irányítószám-jegyzék.  

Általános vezetéselméleti szakkönyvek. 

Ksz 

 

Aszt 

 

Fsz  

E 

681 A számítástechnika kézikönyvei: szótárak, lexikonok, 

stb. A számítástechnika legfrissebb, képes ismeretterjesz-

tő munkái. Felhasználói kézikönyvek, egyéb segédletek 

Fsz 

Ksz 

V 

689 Barkácsoláshoz, kézimunkához használatos segéd-

könyvek 

Asz V 

 

7 Művészet, szórakozás, sport   

70 Művészeti lexikonok, bevezető jellegű művészettörté-

neti összefoglaló az egyetemes és magyar művészetről. 

Egy-egy művészeti ág összefoglaló művei. Művészetesz-

tétikai, művészeti stílusokat bemutató kiadványok. Alap-

vető művészeti albumok szemléletéhez 

Ksz 

 

Asz 

Fsz 

V 

 

 

E 

78 Zenei ábécék, lexikonok, hangverseny-kalauzok, be-

vezető zenetörténetek. Olvasmányos operaismertetők, 

hangszerismertetők, képes hangszertörténetek, kottás 

énekgyűjtemények, hangszeres kíséretek. 

Ksz 

 

Asz 

V 

 

 

791/792 Színháztörténeti összefoglalók, színházi kalau-

zok. Az iskolai színjátszással, bábjátszással foglalkozó 

könyvek. 

Ksz V 

T 

793/794 Játékgyűjtemények, didaktikai és intellektuális, 

nyelvi és logikai játékok. Napközis illetve szabadfoglal-

kozások hasznos eltöltését segítő kiadványok. A 

néptáncoktatáshoz kap-csolódó gyermek- és 

néptáncgyűjtemények. 

Asz 

 

Ksz 

 

Asz 

V 

 

T 

 

V 

796 Sportlexikon, egyéb összefoglaló munkák. Az okta-

tott sportágak alapirodalma, játék- és ver- 

senyszabályok. Turisztikai alapkönyvek. 

Ksz V 
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8 Nyelvtudomány, irodalomtudomány   

80 Általános nyelvészeti kézikönyvek. Egyes nyelvek 

képes nyelvkönyvei 

Ksz 

Asz 

V 

801 Egy és kétnyelvű szótárak- kiemelten német nemze-

tiségi 

Ksz T 

809 Magyar nyelvészet szakszótárai, helyesírási kézi-

könyvek. Magyar nyelvtani és nyelvtörténeti, stilisztikai 

összefoglalók. Nyelvhelyességgel, nyelvműveléssel ösz-

szefüggő ismeretterjesztő kiadványok. 

Fsz 

Ksz 

Asz 

T 

V 

81/82 Irodalmi lexikonok, világirodalmi vezető jellegű 

összefoglalók. Műelemzéseket tartalmazó gyűjtemények. 

A gyermek- és ifjúsági irodalom összefoglalásai. 

Ksz 

 

Fsz 

V 

 

T 

894.511 Magyar irodalmi lexikonok, összefoglaló kézi-

könyvek. Magyar irodalomtörténeti összefoglalók, mono-

gráfiák egyes alkotókról 

Ksz V 

 

9 Földrajz, életrajz, történelem   

908 Honismereti kézikönyvek.  Összefoglaló jellegű 

könyvek hazánkról. A megyére, településre vonatkozó 

helyismereti, helytörténeti kiadványok  

Ksz T 

91 Világtérképek, atlaszok. Földrészekről, országokról 

szóló összefoglalók, útikönyvek. Magyarország leíró mo-

nográfiája, Magyarország útikönyv, ország ismertető 

Asz 

 

Ksz 

V 

 

93/99 Bevezető jellegű történelmi összefoglalók. Törté-

nelmi szöveggyűjtemények, forrásantológiák. Kronológi-

ák, térképgyűjtemények. 

Magyar történelmi összefoglalók, kézikönyvek.  

A magyar történelem jelentős korszakait tárgyaló ismeret-

terjesztő művek-  kiemelten Dózsa György 

Ksz 

 

 

Ksz 

Asz 

V 

 

 

T 

V 

K 
 

 

 

 

 

 

Időszaki kiadványok 

A gyűjtés tárgya A gyűjtés mélysége 

Pedagógiai folyóiratok V 

Tantárgyak módszertani folyóirata V 

A könyvtári szakma folyóiratai V 

Gyermek- és ifjúsági lapok E 

A tananyaghoz felhasználható, szakmai, tudományos, művészeti 

és ismeretterjesztő folyóiratok 

E 

 Helyi napilapok E 

 

Audiovizuális dokumentumok 



 64 

Válogatással gyűjtendő minden – formai szempontból az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe tarto-

zó – audiovizuális dokumentum, amelynek tartalma beleilleszthető a tanítás-tanulás folyama-

tába: 

- az anyanyelvi, idegen nyelvi oktatást segíti, 

- a művészeti nevelést kiegészíti, szemléltető jellegű  

- történelmi korokat, eseményeket és alakokat bemutatja, felidézi, 

- az embert és természeti környezetét ismerteti, 

- segíti az irodalom tanítását, 

- az informatika – ezen belül a könyvtárhasználat-tan – műveltségi területen belül 

megszerzett ismeretek elmélyítését, gyakorlását segíti. 

 

Elektronikus dokumentumok, interaktív tananyag  

 
Az iskolában oktatott tantárgyak tanításához rendszeresen felhasználható oktató, illetve isme-

retterjesztő számítógépes multimédia dokumentumok beszerzése elsődleges. 

Válogatással gyűjtendő minden – formai szempontból az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe tarto-

zó – elektronikus dokumentum, amelynek tartalma beleilleszthető a tanítás-tanulás folyama-

tába: 

 

- az anyanyelvi, idegen nyelvi oktatást –elsősorban német nemzetiségi- segíti 

- a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését támogatja 

- a művészeti nevelést kiegészíti, szemléltető jellegű, 

- történelmi korokat, eseményeket és alakokat bemutatja, felidézi, 

- az embert és természeti környezetét ismerteti, 

- segíti az irodalom tanítását, 

     - az informatika – ezen belül a könyvtárhasználattan – műveltségi területen belül meg-

szerzett ismeretek elmélyítését, gyakorlását segíti. 

 

Tankönyvtár 

 
A gyűjtés tárgya A gyűjtés mélysége 

Nevelői tankönyvek, segédkönyvek Tanított tantárgyakban nevelői létszámnak 

megfelelően teljességgel 

Tartós tankönyvek Osztálylétszámok függvényében  

Ingyen tankönyvek Jogosultság mértékében 

 

Iskolatörténeti gyűjtemény 

 
A gyűjtés tárgya A gyűjtés mélysége 

Iskolai alapdokumentumok Teljességgel, 2010 óta digitálisan 

Iskolatörténeti dokumentumok 1 példány  

Névadóhoz kapcsolódó anyag Teljességre törekvően 

Iskolai eseményekről készült DVD 2009 előtt esetleges  

2008 óta 1- 1 példány 

 
IX. A  dokumentumok nyilvántartása 

 

- Hagyományos könyv dokumentum nyilvántartása egyedi, számítógépes, előjel nélküli  
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- időlegesen megőrzésű dokumentumok: brosúra-nyilvántartás vezetendő a nevelői kézipél-

dányokról B jelzéssel (tankönyvek, tanári kézikönyvek, illetve segédletek, ötlettárak, feladat- 

és tesztlapok, tantervek, tantervi útmutatók, mintatanmenetek, tanítási programok, fakultációs 

anyagok), pályaválasztási és felvételi tájékoztatókról, könyvtári tájékoztatókról, menetrendek-

ről, alkalmi műsorfüzetekről, prospektusokról, stb.  

Hasonló jellegű kiadványoknál a könyvtáros dönti el – az alábbi szempontok alapján-, hogy 

brosúraként kezeli-e a dokumentumokat: 

- tartalmilag gyorsan avuló, fizikailag is könnyen rongálódó, nagyobb példányszám-

ban vett kiadványok, amelyeket a könyvtár átmeneti időre szerez be, 

- nem tartoznak ebbe a típusba azok a pedagógiai kiadványok, amelyek tartalma időt-

álló. 

- Tartós – ingyen tankönyvek különgyűjteményként kezelendők- szabályozás a tankönyvtári 

szabályzatban 

- Az audiovizuális dokumentumok nyilvántartása  külön leltárkönyvben, A jelzésű leltári 

számmal az auditív, V jelzésű leltári számmal a vizuális dokumentumoké . Az egy sorozathoz 

tartozó diaképek címleltárkönyvi egységszáma: 1. A hang- és videokazetták, CD-k nyilvántar-

tásánál a leltárkönyvi egységszám a kazetták illetve lemezek darabszáma.  

- Az elektronikus információhordozók E jelzést kapnak. Ha a dokumentumhoz más típusú 

kiegészítő jellegű dokumentum is tartozik (pl. használati útmutató, szövegkönyv), az része a 

dokumentumnak, vele egy egységet képvisel. 

A több dokumentumtípust tartalmazó egységnél mindig az ismeretek többségét hordozó do-

kumentum adja a típust. 

A könyvtári dokumentumok nyilvántartása a könyvtári adatbázis építésével a jövőben csak 

gépen fog történni. Amíg az állomány összes adata nincs gépen, addig az egyedi leltárköny-

vek ill. a brosúrákat nyilvántartó füzetek rövidített vezetésétől nem tekintünk el. 

 

 

A könyvtár a beszerzendő dokumentumokról dezideráta - jegyzéket vezet, amelyben az 

alábbi adatokat tünteti fel: 

- szerző 

- cím 

-  kiadás 

- a javaslatot tevő személy neve, a javaslattétel ideje 

 
X. Kivonás, törlés az állományból: 

 
Az állományalakítás szerves része a tervszerű és rendszeres állományapasztás. Az elrongá-

lódott, az elavult tartalmú és a fölöslegessé vált dokumentumokat folyamatosan ki kell gyűj-

teni az állományból. 

Minden egyes kivonásra szánt ismerethordozónál egyedileg mérlegelni kell: 

- az értéket 

- a használhatóságot 

- az olvasói igényeket 

- mással pótolható-e az adott dokumentum 

 

A döntés mindig a könyvtáros szakmai felelőssége, de bevonható a folyamatba az adott té-

mát legjobban ismerő kolléga, vagy segítség kérhető a szakmai felügyelettől. 

A törlendő dokumentumokról törlési jegyzék készül két példányban, iktatószámmal ellátott.  

 
A jegyzékben szereplő adatok: 



 66 

- a dokumentum leltári száma 

- szerző, cím (rövidített lehet) 

- darabszám 

- érték 

- a törlés oka 

- megjegyzés 

- dátum 

- a könyvtáros aláírása 

- igazgató engedélye 

 
Egyedi nyilvántartású dokumentumot csak tételes jegyzék alapján lehet kivezetni a leltárból 

az alábbi módon: 
- a címleltárkönyvben szereplő leltári számot átlósan át kell húzni 

- a megjegyzés rovatba be kell írni a törlési jegyzék számát  

- a törölt dokumentumok értékét a lap alján göngyölített összegből levonni nem szabad. 

A címleltárkönyv a mindenkori beszerzés összegét mutatja. 

- Az állomány egyenlegét a gyarapodások és törlések különbözetéből tudjuk megálla-

pítani (a címleltárkönyv utolsó göngyölített összegéből és egységszámlából levon-

juk a mindenkori törlések összegét és egységszámát) A csoportos leltárkönyv veze-

tését 2002.oktoberétől kezdtük, így az állomány egyenlegét ebből nem tudjuk meg-

állapítani. 

A brosúrák törlésekor nem kell selejtezési jegyzőkönyvet készíteni. A megjegyzés rovatban 

jelölni kell a dokumentum törlésének okát. A könyvtáros nem felelős anyagilag ezekért a do-

kumentumokért, mivel gyorsan avuló anyagról van szó. E dokumentumok selejtezése a 

könyvtáros hatáskörébe tartozik és célszerű évente elvégezni. 
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„B” melléklet 

 

 Könyvtárhasználati szabályzat 

 

 
 1.    Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják.  

 2.    A kölcsönzés szabályai:  

-A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad 

kivinni. 

Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartás kölcsönzői füzeteken, valamint a SZIRÉN integ-

rált könyvtárkezelő program  aktuális verziója alapján történik. 

Az egy alkalommal kölcsönözhető dokumentum száma a tanárok részére nincs meghatá-

rozva, a tanulóknál összesen egyszerre 3 könyv lehet. 

A kölcsönzés 21 napra történik, hosszabbítás további 21 napra lehetséges. 

- A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett dokumentum 

beérkezéséről az olvasót tájékoztatni kell. 

- A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje a tanév tartama- szaktanárok kérésére indokolt 

esetben meghosszabbítható.   

A munkáltató eszközök, segédkönyvek kölcsönzése a tanórák időtartamára történik. A 

tanév végén minden felszólítás nélkül kötelesek az olvasók a kölcsönzött könyveket, do-

kumentumokat visszajuttatni a könyvtárba. Nyári szünetre csak a könyvtáros külön enge-

délyével – aki a könyvtári környezet figyelembevételével mérlegeli a kérés indokoltságát 

– maradhat könyv illetve dokumentum. Könyvtári tartozással rendelkező tanulók adatait 

– név, osztály, kint lévő dokumentumok leltári száma, címe, darabszáma- a tanári szobá-

ba függeszti ki a könyvtáros a tanév végi kölcsönzés után követő napon. 

- Az iskolai könyvtár napi látogatottságát, forgalmát a számítógép regisztrálja.  

3.   Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 

- olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 

- időszaki kiadványok ( 3 évnél régebbi  példányok rövid ( heti ) határidővel kölcsö-

nözhetők) 

- audiovizuális és elektronikus  információhordozók kölcsönzése eseti elbírálást igé-

nyel. 

A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönöz-

hetik.  

 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállalt a könyvtári szabályok betartására, a    

könyvtári rend megtartására. 

- A könyvtári könyvet gondosan kell kezelnie, abba bejegyeznie nem szabad. Óvni kell a 

könyvet mindennemű rongálástól. Ha az olvasó a dokumentumot elveszti vagy megron-

gálja, köteles azt pótolni, illetve ellenértékét megtéríteni.  

Az eljárás jogszabályi háttere: 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. 

§-a, valamint a rendelethez kapcsolódó együttes irányelv 29., 30., és 31. pontja. 

A fentiek értelmében: 

- az elveszett, megrongálódott dokumentumot egy másik, kifogástalan példánnyal kell 

pótolnia az olvasónak 
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- ha ezt nem tudja megtenni, a dokumentumról készült fénymásolattal is helyettesíthe-

ti az eredetit, amennyiben a másolat érdemben helyettesíteni tudja az elveszett do-

kumentumot, 

- amennyiben a másolat elkészíttetése nem kivitelezhető az olvasó részéről, a könyv-

tár átvállalja tőle ezt a feladatot, ilyenkor azonban a másolat előállítási költségei az 

olvasót terhelik, 

- ha az elveszett dokumentum másolattal vagy másik példánnyal nem pótolható, az 

olvasónak a dokumentum mindenkori piaci antikvár becsértékét kell megtéríteni. A 

térítés egyik esetben sem lehet alacsonyabb a dokumentum állomány - nyilvántartási 

értékénél. 

 

Ebben a tekintetben a könyvtár minden olvasójával szemben azonos jogokat és köteles-

séget érvényesít. 

Könyvtári tartozás:  

- Az iskolával való munkaviszony, tanulói viszony megszűntekor a távozó személy 

köteles a könyvtár felé rendezni tartozását. Szerkesztett formanyomtatványon a  

könyvtáros aláírása után kaphatja meg a tanuló hivatalos dokumentumait. A forma-

nyomtatvány szövegében szerepel: Nincs tartozása az iskolai könyvtár felé. 

- Az iskolából év közben távozó tanuló esetén is alkalmazzuk a formanyomtatványt. 

 

5.  Az iskolai könyvtár másolatok készítését csak indokolt esetben, igazgatói engedély-

lyel vállalja. A számítógépes nyomtatás lehetősége biztosított- könyvtáros végezheti.  

 

 
A kihelyezett letétek kezelése: 

 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el (igény szerint) szaktanteremben, illet-

ve osztályteremben 

A letéti állományt a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a megbízott ne-

velők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel is tartoznak. 

A letétek folyamatos frissítéséről, kiegészítéséről a letéti könyvtár gondozásával megbí-

zott nevelő gondoskodik az iskolai könyvtáros irányításával. Ellenőrzése a tanév végén 

történik. Tartós letét ellenőrzése háromévenként indokolt. 
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KÖNYVTÁRI TEREMREND 

 

 
1. A könyvtár termeit a nyitva tartási idő alatt látogathatják az iskola tanulói, dolgozói. 

 

2. Az olvasóterem használatát délelőtt a tanítási órák, délután a könyvtár nyitvatartási 

rendje határozza meg. 

 

3. Sem a kölcsönzőteremben, sem az olvasóteremben nem tartózkodhatnak a tanulók 

könyvtáros illetve tanári felügyelet nélkül. 

 

4. A könyvtárban a kijelölt helyen kell a táskákat, kabátokat elhelyezni. (Kivétel a tanítá-

si órák idején. ) 

 

5. Dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, nyilvántartás után lehet a könyvtárból ki-

vinni. 

 

6. A kulturált viselkedés szabályait minden könyvtárhasználó köteles betartani. 

 

7. Kölcsönzés alkalmával ajánlott az őrjegy használata. 

 

8. A kölcsönző és olvasóterem nyitása és zárása az iskolai könyvtáros feladata.  

 

9. Kivételes esetekben használható a pótkulcs, mely a gazdasági irodán található. 

 

10. Könyvtári kulcs még a takarító személyzetnél van. 

 

11.  A könyvtárban tartandó, nem a könyvtáros által szervezett rendezvényekről időben 

kell tájékoztatni a könyvtárost. 

 

12. Egyéb esetekben az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat illetve az iskolai Házi-

rendben foglaltak a mérvadók. 

 

13. A teremrendet a kölcsönző illetve az olvasóteremben is el kell helyezni pecséttel, va-

lamint igazgatói aláírással ellátva.  
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Számítógép- használati szabályzat 

 
 Ne feledd! 

 A számítógép segítségével szerzett ismeret  

 nem pótolja,hanem szélesíti a nyomtatott 

 dokumentumok anyagát. 

 

 

1.  A gép használata előtt mindig olvass!  

 A tanulók rövid szépirodalmi szöveg hangos olvasásával vagy ismeretközlő szöveg néma 

olvasás utáni összegzésével válthatják meg „géphasználati jegyeiket.” 

2. Mindig kérj engedélyt, szükség esetén segítséget a könyvtárostól a gép használatáért. 

 

3. A számítógép bekapcsolása előtt  füzet- nyilvántartás vezetése  kötelező: időpontot, 

végzett tevékenység megnevezését, aláírást kérünk. 

 

4.  Csoportos használat esetén 4 tanulónál többen ne üljenek a gép köré! Tartsátok be a 

géptől való legalább 40 centiméteres távolságot! 

5. Az érdeklődéstől függően egy tanuló 20-30 percnél tovább ne használja az információs 

eszközt! 

6. Otthonról hozott elektronikus információhordozó használatát kerüld!  

7. Erőszakos játék használatát tiltjuk, helyette gondolkodtató feladatok megoldását vá-

laszd! 

8. Az Internetet hasznos információk keresésére, gyűjtőmunkára használd elsősorban! 

9. Vigyázz a gépre, védd a vírusoktól, így még sokáig használhatod a barátaiddal együtt!   

10. Probléma esetén mindig kérd a könyvtáros illetve a rendszergazda segítségét! 

11. A gép kikapcsolását a könyvtáros illetve a munkáját segítő „diák” informatikusok 

végezhetik. 

 
 

 

 

Interaktív tábla használata 

 
1. A táblát s a használatához szükséges eszközöket csak pedagógus jelenlétében használ-

hatják a tanulók. Az eszközök be- és kikapcsolása az eszközöket használó könyvtáros és a 
szakórát, egyéb foglalkozást tartó pedagógus feladata.  

2. A zárt szekrényben tárolt informatikai eszközök ellenőrzését a rendszergazda végzi, használa-
táért a könyvtáros mellett a gépet használók a felelősek. 

3. A zárt szekrény kulcsa az iskolai könyvtárosnál található. 
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 „C” melléklet 

A veszprémi Dózsa György Általános iskola tankönyvellátási és 
tankönyvtári szabályzata 

 
A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült 

 

 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL szóló 2011. évi CXC törvény 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 a 2011.évi CLXVI. törvény- a tankönyvtörvény módosítása 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, 

 a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

1. Az iskolai tankönyvellátás országos irányító rendszere 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának 

megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami közérde-

kű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságon – továbbiakban Könyvtárellátó – keresztül lát el. A szabályozás 

2012. október elsején lépett hatályba. A tankönyvek megrendelése továbbra is az Oktatási 

Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren (TAR) keresztül történik.  

2. Az iskolai tankönyvellátás helyi rendszere 

Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata és fele-

lőssége. 

A  tankönyvtörvény módosított -2012.évi CXCVI.törvény 6. § (13) bekezdése alapján adott 

év március  utolsó munkanapjáig az iskola köteles tankönyvellátási szerződést kötni a 

Könyvtárellátóval. 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tanköny-

vek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. A tan-

könyvellátás feladatait iskolánkban az igazgató által megbízott tankönyvfelelős látja el. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában az iskolai könyvtáros is 

közreműködik. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

évente az iskola igazgatója állapítja meg.  

3. Tájékoztatási kötelezettség 

Az iskola  adott tanév végéig  tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás 

folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről),  nyilvá-

nosságra hozza a rendelhető tankönyvek listáját, valamint  a könyvtárból kölcsönözhető tan-

könyvek jegyzékét. ( honlap vagy nyomtatott formátum) 
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4. Tankönyvrendelés, tankönyvcsomag összeállítása 

A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet és a tanulók, illetve 

a szülők anyagi lehetőségeit.  

 

A tankönyvek kiválasztása a pedagógus feladata.  

 A tankönyveket az Oktatási Hivatal által összeállított, www.kir. honlapon közzétett 

hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő kiadványokból kell kiválasztani, mivel ezek fo-

gyasztói ára (az általános forgalmi adóval együtt) nem haladja meg a miniszter által 

meghatározott, jegyzékben feltüntetett összeget.  

 
5. Tankönyvfelelős 

A tankönyvfelelőssel kötött megállapodásban meg kell határozni a konkrét feladatokat és a díjazás mértékét. 

Ha az intézmény vezetője az iskola más alkalmazottját kívánja megbízni a tankönyvfelelős feladatkörével, akkor 

ezt – rendkívüli eseteket leszámítva – a tanév munkatervében rögzíteni kell. Ha a tankönyvfelelős az elkövetkező 

tanévben nem kívánja ellátni feladatait, akkor ezt legkésőbb az előző tanév tankönyves feladatainak eredményes 

zárását követően köteles bejelenteni. 

A tankönyvfelelős feladatai: 

 Az iskola minden tanévben az érvényes jogszabályban megfogalmazott időpontig köteles a kedvezmé-

nyekkel kapcsolatos tanulói igényeket felmérni. Az adatokat a tankönyvfelelős írásos formában  ismer-

teti az intézmény vezetőjével. 

 Lista kiadása minden tanuló részére az oktatáshoz szükséges tankönyvekről a szerző, a 

cím, a cikkszám és az ár megjelölésével. 

 A szülői nyilatkozatok és a pedagógusok javaslatai alapján a tankönyvrendelés elkészítése az érvényes 

jogszabályban megfogalmazott időpontig elektronikus formában 

 A leendő első osztályosok körében az ingyenesség felmérése a beíratkozás alkalmával 

 A tankönyvek kiosztásának előkészítése lehetőleg augusztus 25-e és az első tanítási 

nap között. 

 Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára tételes elismervényt kell 

adni a tankönyvek egységáráról, darabszámáról és a kifizetett összegről. (A kereske-

delmi és adótörvények szerint) 

Jogorvoslati lehetőségek 

A nevelési-oktatási intézmény a tankönyvellátással kapcsolatos döntéseit - jogszabályban 

meghatározottak szerint- írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő az is-

kola jogellenes döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen a közlés-

től, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon élhet jogorvoslati jogával, 

amelyet a jegyzőhöz kell benyújtania. A jegyző döntése ellen bírósághoz lehet fordulni. 
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6. Az ingyenes tankönyvellátás 

Az iskola igazgatója minden évben elrendeli  a kedvezményt igénylők felmérését: 

-  normatív támogatásra jogosultak száma, 

- az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzők aránya, 

-  illetve a normatív kedvezményen túl hányan igényelnek további kedvezményeket a 

következő tanítási évben. 

Adott évre vonatkozó Költségvetési törvény az irányadó a normatíva mértékét illetően.  

A 2013-2014. tanévtől kerül bevezetésre 1. évfolyamon, majd évente bővülő rendszerben 

minden tanulóra vonatkozóan az ingyen tankönyvet használók köre.  

Az iskola tanulói között végzett igényfelmérés ismeretében és a normatívára való igényjogo-

sultságot igazoló dokumentumok alapján, az iskolai tankönyv-támogatási szabályok figye-

lembevételével az iskolavezetés dönt a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret 

felhasználásáról.  

A felmérés eredményéről és a tárgyévi tankönyv-támogatási keret felhasználásáról az iskola 

igazgatója tájékoztatja az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot. 

Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosultak oktatásához szükséges összes 

tankönyvről az iskola gondoskodik. A törvény szerint ennek két formája lehet: 

1. Az iskola fizeti ki a szülő, illetve a tanuló helyett a tankönyvcsomag teljes árát, és a 

tanuló megkapja a tankönyveit. Az iskola által nyújtott pénzbeli támogatással megvá-

sárolt tankönyv a tanuló tulajdonába kerül. 

2. Az iskolai könyvtár kölcsönzi a tanulók részére ingyenesen a tankönyveket. Ebben az 

esetben a tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló csak használja azt. 

Az igénylést minden évben az érvényes jogszabályban megfogalmazott időpontig, az erre 

rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénybejelentő lapot, valamint az ingyenesség 

feltételeiről szóló tájékoztatást a diákok – legalább 10 nappal a benyújtási határidő előtt írás-

ban megkapják. 

Az igény bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a 

tájékoztatási szabályokat. 

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló illetve a szülő igazolja a jogosultsá-

got az alábbiak szerint: 

 tartósan beteg (szakorvos igazolja), 

 sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-

san akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) 

 három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), 

 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék iga-

zolja), 
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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat iga-

zolja). 

A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel 

is. 

Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kötelező, de az igénylőlap benyújtásával egyide-

jűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. Első osztá-

lyosok a beiratkozást követően. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. Az 

igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során 

az iskola, az iskolafenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. 

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylé-

sét követő időpont után áll be (iskolaváltás) az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti 

az igényt. 
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Tankönyvtári szabályzat 

 

1.  A  tankönyvtári  állomány nyilvántartása 

A jogszabály szerint az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek leg-

alább huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tan-

könyv vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón 

rögzített tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

- a normatívából vásárolt kötelező olvasmányok, elektronikus dokumentumok egyedi 

nyilvántartásba kerülnek, utóbbiak E előjellel, számítógépes nyilvántartásuk a Szirén 

integrált könyvtárkezelő programmal történik 

- egyedi nyilvántartást alkalmazunk B(brosúra) előjellel a nevelői könyvekre. Könyvtári 

tulajdonbélyegzővel látjuk el állományba vétel alkalmával a címlap hátoldalán és a 

tankönyv végén. 

- összesített nyilvántartást vezetünk a tartós tankönyvekről- minden tanuló kapja az 

adott osztályban -  T előjellel, az ingyen tanulók számára kiadott tankönyvekről- a 25 

% mértékében-  TI előjellel. Könyvtári bélyegzővel látjuk el a címlapon a tartós és az 

ingyen tankönyveket.  

 

2. A tankönyvtár összetétele  

A veszprémi Dózsa György Általános Iskola tankönyvtárát az oktató-nevelő munká-

hoz szükséges nevelők számára biztosított tankönyvek és a tanulók számára a norma-

tívából vásárolt tartós és ingyen tankönyvek alkotják. Ide tartoznak a német nemzeti-

ségi tankönyvek, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tankönyvei. 

Mind a nemzetiségi tankönyveket, mind a sajátos igényű tanulók könyveit jelöljük a 

tankönyvlistán. 

- A veszprémi Dózsa György Általános Iskola különgyűjteményként kezeli a tan-

könyvtárat 

- a tankönyvtár nevelői könyvtár része szabadpolcon található a kölcsönözhető terem-

ben, a tanulói tankönyvtár zárt szekrényben- könyvraktár 

- a nevelői könyvek és a tanulói tankönyvek egyaránt időleges megőrzésűek 

- a nyilvántartás alapján minden évben az érvényes jogszabályban előírt időpontot köve-

tően  összesített táblázat készül a normatíva huszonöt százalékának megfelelő érték-

ben a könyvtár számára vásárolt tankönyvekből 

 

3. A kölcsönzés módja 

- a tankönyvosztás alkalmával a tartós tankönyveket és alsó tagozaton a német nemzeti-

ségi tankönyveket az osztályteremben, az ingyen tankönyveket a könyvtárból kapják 

meg a tanulók aláírás ellenében. 

- a tanulónál lévő használt és új tankönyvekről osztályonként összesített lista készül 

- az összesített lista tartalmazza a kölcsönzött tankönyv címét, új könyv esetén az össze-

sített leltári számot, a kölcsönző tanuló nevét  
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- a tanév  közben kölcsönzött tankönyveket is erre az összesítő listára vezetjük fel 

- új tanuló érkezése esetén is ehhez a listához csatoljuk a kölcsönzött tankönyvek listáját 

- távozó tanuló esetén erről a listáról töröljük a visszaadott könyveket, feltüntetjük a tá-

vozás pontos idejét 

- a pedagógusok számára a nevelői könyvtáron keresztül biztosítjuk a munkájukhoz 

szükséges tankönyveket egy példányban  

4. A tankönyvek visszaszedése 

- a tanév utolsó tanítási hetében, az osztályfőnökökkel egyeztetett időpontban hozzák 

vissza a kölcsönzött tankönyveket a tanulók 

-  a szaktanárok javaslatára a tanulóknál maradnak azok a tankönyvek, melyek anyagát 

nem fejezték be az adott tanév végéig. Ebben az esetben a szaktanár gyűjti be a tan-

anyag befejezése után a tankönyveket, vállalja a felelősséget.  

- Már a tankönyvrendelés során jelezzük írásban a kölcsönzött könyvek kártérítési fele-

lősségére vonatkozó iskolai szabályokat.  Újabb könyv kölcsönzése csak igazgatói en-

gedéllyel lehetséges. Indokolt esetben – pl. ellopott könyvek – egyedi elbírálás alapján 

dönthet az iskola vezetője.   

- Megrongált könyvek kártérítése: Az elhasználódás mértékének és indokoltságának 

megállapítása a könyvtáros feladata. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a 

megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv visszaadásakor az ér-

vényes vételár 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 támogatásként kapott ingyenes tankönyvet a tanuló a fent meghatározott avulás fi- 

gyelembevételével megvásárolhatja. 

 

5. A tankönyvek ellenőrzése, selejtezése 

- A tankönyvek gyakori változtatása, átdolgozása miatt indokolt a visszaszedett tan-

könyvek évenkénti áttekintése, az elévült, tönkrement dokumentumok kivonása.  

- A kiemelt tankönyvekről legkésőbb három évenként selejtezési jegyzőkönyv készül. 

Kivételt a nemzetiségi tankönyvek jelentenek: megőrzésük négy évig jogszabály sze-

rint kötelező 

- A selejtezett tankönyveket átadjuk papírgyűjtésre az iskolai diákönkormányzatnak. 
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Cselekvési terv 
 

 Téma Idő, 

mód 

Felelős Könyvtári teen-

dő 
1. Érvényes jogszabályok tanulmányo-

zása, szerződés kötése a tankönyvfor-

galmazással megbízott intézménnyel  

Január-

március 

Iskola-vezetés, 

tankönyv-

felelős 

Az említett jogsza-

bályok beemelése a 

könyvtárban őrzött 

digitális jogszabály-

gyűjteménybe. 

 

2.  Megállapodás a tankönyvrendeléssel 

kapcsolatos teendők ellátására 

 

Február Igazgató Könyvtáros feladatai 

3.  Az  ingyenes tankönyvet igénylők 

előzetes adatainak összesítése 

Január- 

február 

Osztályfőnö-

kök, tankönyv-

felelős 

A lista másolása, elhe-

lyezése a könyvtárban. 

4. Iskolai döntés: 

- azon ingyenes tankönyvek 

köre, melyek könyvtári tulaj-

dont képeznek. 

Ezt évente meg  kell határozni! 

Tavaszi 

értekezlet 

Iskolavezetés, 

tankönyv-

felelős, iskolai 

könyvtáros 

Hatékony részvétel a 

könyvtári tulajdont 

képező könyvek köré-

nek meghatározásában, 

a tankönyvrendelésen 

utalás a könyvtári tu-

lajdon védelmére.  

5. Tankönyvlisták elkészítése osztályon-

ként, hátoldalon tájékoztató az ingye-

nes tankönyvek védelméről, vissza-

adásáról 

Március 

első hete 

Tankönyvfele-

lős, osztályfő-

nökök 

Másolat a könyvtárban 

a mintákból. 

6. Tankönyvrendelések elküldése elekt-

ronikus úton 

Március  

végéig 

Tankönyv-

felelős 

 

7. Leendő első osztályosok tanulók igé-

nyeinek felmérése, ingyen tankönyv 

igények leadása 

Beíratás, 

májusi 

szülői érte-

kezlet 

Iskola-vezetés  

8. Az új tanév könyvtáron keresztül 

kölcsönözhető könyvlistájának megje-

lenítése a  honlapon 

tanév végé-

ig 

tankönyv-

felelős, könyv-

táros 

A lista elkészítése 

9. Könyvtári tulajdonú ingyen tanköny-

vek visszaszedése, elhasználódott 

könyvek selejtezése, megrongált 

könyvek ellenértékének beszedése 

Utolsó 

tanítási hét 

Tankönyvfele-

lős,  osztályfő-

nökök, könyv-

táros, gazdasá-

gi ügyintéző 

Nyilvántartás vezeté-

se, selejtezési jegyző-

könyv készítése 

10 A tankönyvlista alapján a könyvtári 

tulajdonú tankönyvek kiosztása 

augusztus-

szeptember 

végén 

tankönyv-

felelős, könyv-

táros 

könyvtáron keresztül 

kapott tanulói tan-

könyvek nyilvántar-

tása, összesített lista 
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„D” melléklet 

 

Az iskolai könyvtáros munkaköri feladatai 

 
1. A könyvtár vezetésével , ügyvitelével összefüggő feladatok: 

 

a) Az iskola igazgatójával és közösségeivel közösen a könyvtár működési feltételeinek és 

tartalmi munkájának középtávú tervezése. 

 

b) Éves munkatervet és tanév végi beszámolót készít. Alkalmanként a nevelőtestületet  

tájékoztatja a tanulók könyvtárhasználatáról 

 

c) Elkészíti a könyvtári statisztikai jelentést és elemzi a statisztikai adatokat. 

 

d) Szervezi a könyvtár-pedagógiai felhasználást és a könyvtár külső kapcsolatait.  

 

e) Javaslatokat ad a költségvetés tervezéséhez, figyelemmel kíséri és végzi a 

könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhaszná-lását. 

 

 f) Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. 

 

g) Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében, az időszaki vagy soros  

    leltározásban. 

 

h) A nevelőtestületi és egyéb értekezleteken képviseli a könyvtárat. 

 

i) Részt vesz az iskolai könyvtárosok munkaközösségének tevékenységében. 

 

 j) Részt vesz az iskolai könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken,    

  értekezleteken. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

 

k) Felelős a könyvtár fejlesztéséért és rendeltetésszerű működéséért. 

 

l)  Ügyel a könyvtárhasználati szabályok betartására. 

 

m) Kialakítja a könyvtár adott tanévre vonatkozó nyitvatartási rendjét, erről  

     tájékoztatja a könyvtár használóinak körét. 

 

2. Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem. 

 

a) Az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi. A megrendelésekről és a be-

szerzési összeg felhasználásáról nyilvántartást vezet. 

 

b) Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi állomány-

nyilvántartást. 

 

c) Folyamatosan kigyűjti az állományból az elhasználódott, az elavult tartalmú és a fö-

löslegessé vált dokumentumokat, s legalább évente egy alkalommal elvégzi azok tör-

lését. 
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d) Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

 

e) Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, rendszeres frissítését, gyarapítását és el-

lenőrzését. 

 

f) Vezeti és figyelemmel kíséri a deziderátum-nyilvántartást. 

 

3.  Olvasószolgálat, tájékoztatás: 

 

a) Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsön-

zést. 

 

b) Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztatást ad. 

 

c) A munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítja a könyvtári foglalkozások, könyv-

tári órák éves tervét. Megtartja a könyvtárbemutató, a szolgáltatásokat ismertető órá-

kat és a könyvtár dokumentumainak rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a 

szaktárgyi órák megtartásához. 

 

d) Számítógépes programon vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri az 

előjegyzéseket, a késő olvasókat, s az adatok alapján értesíti az érdekelteket. 

 

e) Informál az új könyvtári beszerzésekről. 

 

f)  A Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen belül megtartja a Könyvtárhaszná-

lat műveltségi részterület könyv-és könyvtárhasználati óráit. Segítséget nyújt a könyv-

tárhasználatra épülő szaktanári tanórák előkészítéséhez és megtartásához.  

g) Felkészíti a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre. 

 

4. A könyvtárostanár munkaideje 

 

A könyvtáros munkaidő- beosztását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-

vény 62.par. szabályozza. Iskolai megvalósítás:  

Részletesen:  

HETI TELJES MUNKAIDŐ 

ÓRA kötött munkaidő=teljes munkaidő 80 %-a 20% 

 Neveléssel- oktatással 

lekötött munkaidő= 

teljes munkaidő 55-

65%-a 

Kötött munkaidőből fenn-

maradó rész 
 

Biztosítja a könyvtár 

nyitva tartását, a 

könyvtári órákat 

70% 

könyvtári 

feldolgozó 

munka a 

könyvtár 

zárva 

tartása 

mellett az 

iskolában 

30% 

Könyvtári 

kapcsolattartás 

Iskolán kívüli felké-

szülés, könyvtári kap-

csolatépítés, tovább-

képzés, önképzés 

40= össz 24 5.5 2.5 8 
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„E” melléklet 

 

Az iskolai könyvtár katalógusszerkesztési szabályzata 

 

 
Könyvtárunk állományának feltárását a SZIRÉN integrált könyvtárkezelő számítógépes rend-

szerrel végezzük. A program frissítését évente biztosítjuk. 

A kölcsönzést az említett számítógépes program segítségével végezzük a 2001-2002-es tanév-

től. 

A feltárást pillanatnyilag a könyvek körében végezzük, a brosúrák, az időszaki kiadványok, az 

audiovizuális és az elektronikus dokumentumok feltárása a következő évek feladata. 

Ezzel párhuzamosan kiépítettünk a hagyományos, katalóguscédula rendszeren alapuló betű-

rendes, szak és sorozat mintakatalógust is annak érdekében, hogy a tanulókkal a könyvtár-

használat e műveltséganyagát el tudjuk sajátíttatni. 

 

 

 

 

 A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat a Dózsa György Általános Iskola könyvtárára terjed ki. 

A szabályzat rendelkezéseit a szabályzat aláírását követő napon kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Veszprém, 2013. március  
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III. rész 

  

AAzz  iinnttéézzmméénnyyrree  vvoonnaattkkoozzóó  ttoovváábbbbii  

sszzaabbáállyyookk  

  
 

A Köznevelési Intézmény ellenőrzése: 

 

A CXC. 58.§ (1)-(8) pontjai szerint. 

Az ellenőrzés lehet: 

- pedagógiai- szakmai 

- törvényességi 

- hatósági 

Köznevelési szakértő bevonásával történik. 

 

A NEVELŐTESTÜLET 

 

Legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerv. De az intézményért nem felelhet. 

Dönt: nevelési és oktatási kérdésekben, működési ügyekben (szakmai)- és jog-

szabályi kérdésekben. 

Minden egyéb ügyekben véleményez és javaslatot tesz.  

FONTOS, HOGY: Az  ún.kollektív felelősség számonkérő normákkal nem ke-

zelhető. 

Az iskola egyszemélyi felelőse az igazgató. Ezért ruházza át a testület a jogkörét 

illetve annak végrehajtási joghatóságát a normatartás és érvényesítés gyakorla-

tában az igazgatóra. 

Ezért ő, az átruházott/ megbízatási jogokat, kötelezettségeket és felelősségeket 

nagy megfontolással, és megkülönböztetett bölcsességgel, körültekintéssel keze-

li, alkalmazza, teljesíti, illetve hajtja végre, vagy érvényesíti. 

 

A nevelőtestület (Knt. CXC. 7.§ teljesítése) dönt a: 

 

 - pedagógiai program elfogadásáról 

 - az SZMSZ elfogadásáról 

 - az éves munkaterv elfogadásáról 

 - az éves és egyéb átfogó értékelések, beszámolók elfogadásáról 

 - a továbbképzési program elfogadásáról 

 - a képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról (ha az nem az igazgató 

vagy helyettese, pl. ifjúságvédelmi ügyek) 

 - a házirend elfogadásáról 
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 - a tanulók magasabb évfolyamba lépése megállapításáról és osztályozó vizs-

gára bocsátásáról 

 - a tanulók fegyelmi ügyeiben 

 - az intézményvezetői pályázati programja szakmai vélemény tartalmáról 

 - más jogszabályi ügyekben 

Véleményezheti, javasolhat minden szakmai működéssel kapcsolatos kérdésben. 

Aki a testület tagjaként vállalja az Etikai Kódex normáinak megtartását, az ön-

ként csatlakozhat a kódex elfogadóihoz. Ezt aláírásával érvényesíti. 

Az óraadó pedagógus az intézmény szervezeti és működési ügyeiben szavazati 

joggal nem bír. A gyűléseken részt vehet. 

 

 

Az intézményvezető/igazgató 
 

 

 

 

 

A 2011.évi CXC. tv.69.§ (1)-(6) végrehajtása: 

 

Felel az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, gazdálkodásáért 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat 

Dönt az iskola működési ügyeiben 

Felel a szabályzatok elkészítéséért 

Jóváhagyja az iskola pedagógiai programját 

Képviseli az iskolát 

Felel a következőkért: A pedagógiai munkáért, a testület vezetéséért. An-

nak jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, megszervezéséért. Az ellen-

őrzéséért, a személyi, tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti, az iskolai 

ünnepélyek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért. A gyermek és 

ifjúságvédelem megszervezéséért, működéséért, a szakmai és tanulói munka 

egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulói balesetek 

megelőzéséért. A tanulói egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért, a pe-

dagógus és tanulói etikai normák betartásáért és betartatásáért. 

Szakmai ellenőrzést indíthat, külső szakértővel történő ellenőrzés céljából, 

munkatársai munkája színvonalának értékelésére. A megbízatása 2. és 4. 

évében a testület, a szülők, a jogszabály szerint. értékelik munkáját. 
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1. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iráni kérelmek 

elbírálásának elvei 

 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírá-

lásának elvei: 

- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. illet annak a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelete, különös tekintettel a CXC. tv. 25.§ (5), 27.§ (2) 

(4) (5) (6) (7) (8) (11) teljesítésére, illetve az EMMI rendelet 19.§ (1)-

(5) pontja teljesítésre: az iskola köteles – a szülő igénye alapján – a fel-

ügyeletre szoruló tanuló részére napközis, illetve tanulószobai foglalko-

zást szervezni, figyelembe véve a gyermek szociális helyzetét, családi kö-

rülményeit a következők szerint: 

- a napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell meg-

szervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni: 

 az iskolai felkészítéssel és személyiségfejlesztéssel 

 a gyermek napközbeni ellátásával, illetve nevelésével 

 összefüggő feladatoknak, mindkét szolgálati rendszerben.  A szolgálatban 

különös tekintettel kell lenni a pontosságra. 

 

A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a napközis, il-

letve a tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez: 

 

  - az 1-4. évfolyamon napi 4,5 óra,  

  - az 5-8. évfolyamon napi 3 óra, 

 

amely időkeretet indokolt esetben meg lehet növelni a gyermekek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. Csökkenteni tilos. 

Azonban és amennyiben az adott évfolyamon egész napos iskola működik, 

úgy annak az EMMI rendelet 19.§ a mérvadó, ami a CXC. 4.§ (3), 52.§ (3) 

(7), 53.§ (4), illetve 52.§ (11), valamint a 26.§ együttes végrehajtásaival kell 

teljesülnie.  

Az egész napos iskola lehetséges működését az alsó tagozat 4. évfolyamáig 

tartjuk kimunkálhatónak.  

Az ezzel kapcsolatosak az iskola Pedagógiai Programjában összegezhetők. 

 

A kérelmek elbírálásakor figyelembe kell venni azt, hogy a napközis, tanulószo-

bai csoportok a szakmai elvek és a szülők igényeinek megfelelően kerüljenek 

kialakításra. 

 

A napközi és a tanulószoba évközi lemondását nem támogatjuk. Azt csak rend-

kívüli indokkal, igazgatói engedéllyel hagyjuk jóvá. Általában, a megtörtént vál-

lalás után, a tankötelezettség részeként kezeljük a napközit és a tanulószobát. 
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Ezért ezt a távollétet illetve hiányzást, mulasztást is hasonlóan kezeljük, mint a 

tanórai hiányzásokat.   

Teljesítendő: EMMI rendelet 51. § (1)-(8) ill. (10) a Házirendben foglaltak 

szerint 

Az iskola pedagógiai programjáról: 

Azt az EMMI rend. szabályozza, a 6.§ és 7.§ teljesítésével. 

A dokumentum az iskola honlapján és a titkárságán elérhető (8-16 ó.) 

 

Az elektronikusan előállított, hitelesített, tárolt dokumentumok az iskola 

központi gépén az iskolatitkár illetve az igazgató és helyettesei hozzáférhetősé-

gében vannak. Azok az elektronikus hitelesítés szabályai szerint érvényesek és 

rendezettek. Az intézményvezető és helyettese jogkörébe tartoznak. Az elektro-

nikus úton létrejött papíralapú nyomtatványokat rendesen a cégszerűség szabá-

lyai szerint hitelesítjük. 

 

2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 

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

rint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

a) iskolaotthon az 1-4 évfolyamon működik 

b) a napközis és tanulószobai foglalkozás; 5-8. évfolyamok érintettek 

c) a szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 

d) az iskolai sportkör vagy sportegyesület 

e) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti 

versenyek, bajnokságok, diáknap; 

f) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi 

kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény; 

g) erdei iskola: nevelésben betöltött szerepe miatt favorizált; 

h) az esélyegyenlőséget, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást segítő egyéb 

foglalkozások. 

 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: 

1. Alsó tagozat: 

a) Iskolaotthonos nevelés-oktatás  

 - ún. gurulós illetve 

 - felmenő rendszerű osztálytanítással 

 - az alsós évfolyamokon   

b) Az egésznapos iskola keretei közötti nevelés-oktatás lehetőségét nem zárjuk 

ki. 

2. Felső tagozat: 
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a) Napközis és tanulószobai foglalkozás ideje alatt történik: 

- az iskolai felkészítés, 

- a gyermek napközbeni ellátása 

- rekreáció 

A napközi és tanulószobai foglalkozás során az iskolai felkészítésen kívüli  időt, 

szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembe véte-

lével. 

A napközis, illetve tanulószobai foglalkozásról  a  gyermek  csak a szülő tájé-

koztató füzetbe beírt kérelme alapján maradhat távol , ha arra a napközis nevelő 

engedélyt adott. 

A napközi, tanulószoba vállalása adott tanévre szól, és a tankötelezettség teljesí-

tésének sajátos lehetősége és kötelme is. Ezért az évközi kilépést, kiiratkozást 

nem támogatjuk. 

 

b)Diákkörök/ szakkörök jellemzői: 

- a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentőségük van, megkülön-

böztetésben részesülnek: 

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek, 

- a vezetőjüket az iskola igazgatója bízza meg, 

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

- a szakkörökön kívüli egyéb diákkörök sajátosságai, hogy: 

 a tanulók javaslatára jönnek létre, 

 vezetését az iskola pedagógusa, vagy más külső szakember 

végzi az intézményvezető engedélyével, megbízásából 

 

c) Az iskolai sportkör jellemzői: 

- az egyéb foglalkozásoktól elkülönül, 

- külön szabályzatot készít, mely a működésének alapja. 

 

d) A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák kö-

zötti versenyek, bajnokságok, diáknap jellemzői: 

- e foglalkozásokon való részvétel döntően önkéntes, illetve jelöléses ala-

pon történik, 

- a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthat-

ják, mérhetik össze tudásukat, teljesítményeiket, 

- az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósul-

nak meg, 

- a részvétel rangot, megbecsülést, méltóságot és kötelességet jelent. 

 

e) Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi 

kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 
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- az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelen-

teni, és engedélyeztetni kell annak megtartását, 

- biztosítani kell pedagógus részvételét, aki gondoskodik a felügyeletről, a 

jogszabályoknak megfelelően, 

- az erdei iskola kiemelt pedagógiai feladat. 

- ezeket az alkalmakat szinkronizálni kell, hogy a helyettesítések ne okoz-

zanak gondot 

 

Az iskola által adott tanítási évben ténylegesen szervezett tanórán kívüli foglal-

kozások formáit a 2/1. sz. melléklet tartalmazza. 

A szakkörök a személyiségfejlesztés kiemelt és favorizált lehetőségei. A tehet-

séggondozás okán és céljából, a lehetőségek figyelembe vételével, számuk bőví-

tendő. 

 

Az iskolai  

szervezett tanórán kívüli foglalkozások 

az alábbiak  

(a tanévenkénti változtatás lehetőségeivel és jogával) 

 

A tanórán kívüli foglalkozás 

 megnevezése 

A tanórán kívüli foglalkozás 

 fő jellemzői 

Magyar előkészítő 

 

Továbbtanulás segítése 

Patrióta érzület nevelése 

Matematika előkészítő 

 

Továbbtanulás segítése 

Racionalitásra nevelés 

Angol előkészítő 

 

Továbbtanulás segítése 

Nyitottságra nevelés 

Német előkészítő 

 

Továbbtanulást segíti 

Számítástechnika 

 

Ismeretek megalapozása, nyitottságra 

nevelés, vagy tehetséggondozás 

Történelem 

 

Érdeklődés felkeltése, patrióta érzület 

nevelése (versenyekre felkészítés) 

Angol szakkör 

 

 Tehetséggondozás 

Nyitottságra nevelés 

Német szakkör 

 

Tehetséggondozás 

Nyitottságra nevelés 

Informatika 

 

Egyéni képességfejlesztés, felzárkózta-

tás, eszközhasználatra nevelés 

Ének szakkör 

 

Tehetséggondozás 

Lelki nevelés 

Énekkar Tehetséggondozás 
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 Lelki nevelés 

Rajz szakkör 

 

Tehetséggondozás 

Érzelmi nevelés 

Állatbarát Érdeklődés felkeltése 

környezeti nevelés 

  

Alsós magyar néptánc 

 

A hagyomány tiszteletére, megőrzésére 

nevelés 

Spanyol szakkör, furulya szakkör 

 

Nyitottságra nevelés 

Tömegsport és sportfoglalkozások Mindennapos testnevelésen túl is, 

egészségvédelem, kamaszok szociali-

zációja, jellemformálása 

 

3. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai veze-

tők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat műkö-

déséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költség-

vetési támogatás biztosítása)  

 

A CXC. tv. 48.§ teljesülése 

A DÖK és annak közössége illetve mindenkori vezetősége köteles a jogszabály-

ok illetve a szokásjog szerint együtt működni a nevelőtestülettel, az igazgatóval. 

Véleményüket kikérve, velük szakmai összhangban dönt: 

- saját működéséről, 

- anyagi eszközeinek felhasználásáról 

- hatásköreiben 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

- saját tájékoztatási rendszeréről, személyeiről 

Megalkotja, elfogadja saját SZMSZ-ét. Lényeges pedagógiai szempont, hogy a 

dök. tanár vezetője egyben szabadidő szervezői kötelmeket is teljesít. Maga is 

gondoskodik a tanulók értékőrző és értékteremtő programjai felkutatásáról, elő-

készítéséről, megismeréséről, lebonyolításáról. Figyeli a kínálatokat és nagy kö-

rültekintéssel választ megfelelő programokat. A dök. illetve vezetője intenzív 

pályázati munkát végez. Továbbá a diákönkormányzat illetve képviselete: 

véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos minden kérdésben. 

Ki kell kérni a dök véleményét: 

- közösséget érintő: - kérdésekben; szociális juttatások, pénzeszközök terén 

- beszámolókban  

- pályázatok, versenyek vonatkozásában 

- sportkör működésével  

- könyvtári, sportlétesítmény rendjével kapcsolatban 

-  az iskolai SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 
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- egyéb jogszabályi kötelezett ügyekben; Házirend elfogadása előtt. 

A diákközgyűlés összehívását a tanév rendjében meghatározottak szerint a dök. 

vezető kezdeményezi, a jogszabály megtartásával. 

A dök. vezetőjét az igazgató bízza meg, 5 évre, a dök. javaslata alapján. 

A tanulók képviselőikkel érdekeiket képviseltetik, segítőjük a dök. vezető peda-

gógus. 

 

A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az igazgató és 

az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje 

 

A diákönkormányzat vezető tanár megbízása az érvényes jogszabályok szerint: 

CXC. 48.§ ill. 20/2012. EMMI rendelet 120.§ teljesül. 
 

A kapcsolattartás formái: 

- személyes megbeszélés, 

- tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 

- írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

- átadják a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákön-

kormányzat véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakor-

lásához szükséges dokumentumokat; 

- a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást 

kérésre biztosítják; 

- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre; 

- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intéz-

mény működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

- gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gya-

korlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gya-

korlásáról; 

- aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosul-

tak, illetve ahová meghívták őket, illetve amelye napirendje az intézmény 

működésével, a tanulókkal kapcsolatos kérdéseket érint; 

- gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli 

meghívó a diákönkormányzat gyűléseire). 

 

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltétele-

ket. 

Az intézmény a működés feltételeként biztosít: 
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- a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, fel-

szereléseket, 

- illetve a működés anyagi támogatását, 

A diákönkormányzat létrehozza saját SZMSZ-ét, amit betart és működtet. 

 

4. A mindennapos testnevelés, testedzés formái, az iskolai sportkör, vala-

mint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

A mindennapos testnevelés, testedzés formái 

 

A 20/2012. EMMI rendelet 141.§-142.§ megvalósulása. 

 

Az iskolában a mindennapi testedzés formái: 

- a kötelező tanórai foglalkozások, - heti 5 tanóra 

- a tanórán kívüli foglalkozások, - játékok 

- az iskolai sportköri foglalkozások, edzések 

 

A mindennapos testnevelést, edzést úgy kell megtervezni, megszervezni, hogy a 

tanulók részére biztosítva legyen naponta legalább negyven perc időtartamban a 

testmozgás, sportolás lehetősége. A mindennapos testnevelés, edzés megszerve-

zésénél a CXC. Nkt. 4. számú mellékletében az osztályok létszámhatárára vo-

natkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni.  

A 142.§ (1)-(4) teljesülése: 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrő-

vizsgálat alapján könnyített vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A 

gyógytestnevelési órákat az iskolában vagy a pedagógiai szakszolgálat feladata-

inak ellátására kijelölt közoktatási intézményben kell megszervezni úgy, hogy a 

„mindennapos” teljesüljön. Teljesíthető a testnevelés és gyógytestnevelés össze-

vonásával is. 

A tanuló felmenthető a 142.§ (4) alapján. 

 

A Diáksportegyesület és az iskola kapcsolata 

 

A DSE vagy DDSE (Dózsavárosi Diáksport Egyesület) és az Iskola kapcsolatát 

külön megállapodás szabályozza. A DDSE önálló jogi személy. 

 

5. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei 

 

Az iskola tanulói az alábbi szociális támogatásban részesülhetnek: 

a. Étkezési támogatás: 

A család anyagi helyzete alapján a szülő igényli. 
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Döntést az önkormányzat szociális irodája hozza. 

b. Étkezési támogatás (az étkeztetést végző szolgáltató által biztosított 

50 %- os kedvezményre jogosultak): 

Ennek odaítéléséről – az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök javas-

lata alapján - az iskola igazgatója dönt. 

c. Tankönyvtámogatás: 

Az ingyenes tankönyvtámogatás kritériumait jogszabály határozza meg. 

A tanuló szociális helyzete alapján – az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi 

felelős javaslata alapján- támogatásban részesülhet. 

d. Egyéb támogatási formák esetén az iskola él a véleményezési illetve ja-

vaslattételi jogával. (pl.: ösztöndíj) 

E támogatások megítélésében a dök. véleményét ki kell kérni. 

 

6. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásá-

nak rendje és formái 

 

 

A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája 

 

A tanuló humán, ill. Alkotmányban, Knt-ben és EMMI rendeletben biztosított 

joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyil-

vánítson: 

- az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden 

kérdésről, 

- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, 

- az iskola működéséről. 

 

A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirendben, illetve 

egyéb belső szabályokban foglaltakat. 

 

A tanuló a véleményét: 

- önállóan, saját maga, illetve 

- a tanulók képviselete útján 

- szülője közreműködésével 

is elmondhatja. 

 

A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét, pl.: 

- a diákönkormányzat, 

- iskolaszék, 

- egyéb iskolai közösség működése során. 

 

Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük 

szerint adnak teret. 
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A véleménynyilvánítás formái továbbá a: 

- személyes megbeszélés, 

- gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, 

- írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 

  

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók vé-

leménynyilvánítási szabadságát. 

 

A tanuló vélemény-nyilvánításának legfelelősebb képviselője a Szülő illetve 

Gondviselő; intézményesen pedig Osztályfőnöke. 

 

 

 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 

 

 

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: 

- a személyét, 

-  a tanulmányait illetve, az iskolai életet érintő kérdésekről. 

 

 

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, 

hogy a tanulók ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás 

formáit. 

 

A tájékoztatás formái: 

- szóbeli  

- írásbeli  

- egyéb infokommunikációs tájékoztatás is lehetséges, ha az engedélyezett 

 

A tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 

- közösségben, illetve 

- egyénileg. 

 

A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: 

- az intézményvezető, 

- a nevelőtestület, 

- a szaktanár, 

- osztályfőnök, 

- oktató-nevelő munkát végző pedagógus. 
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A tanulók rendszeres tájékoztatása rendjének és formájának 

részletes szabályai 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális felada-

tokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osz-

tályfőnökök tájékoztatják: 

Az igazgató:  

- legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, illetve a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén, 

- az iskolarádió keresztül hetente, valamint legalább évente/félévente 1-2 

alkalommal illetve szükség szerint, az iskolagyűléseken. 

 

A diákönkormányzat vezetője: 

 

- rendszeresen a vezetőségének ülésén és a faliújságján keresztül. 

 

Az osztályfőnökök:  

- folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szakta-

nárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten, ill. ellenőrző köny-

vön keresztül írásban) tájékoztatják. A tájékoztatást évente három szülői ér-

tekezleten, illetve havonta fogadóórákon (amikor nincs szülői értekezlet) 

szóban is megteszik. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyéni-

leg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

Továbbá évente, félévente, rendszeresen illetve aktuálisan, iskolagyűlésen is tá-

jékoztatjuk tanítványainkat.  

Az elektronikus tájékoztatás is megengedett. 

 

7. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

A tanulók jutalmazásának elvei 

 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempont-

ok: 

- tanulmányi eredmény, 

- szorgalom, 

- magatartás, 

- sportteljesítmény, 

- kulturális tevékenység, 
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- közösségi tevékenység, 

- példás morális cselekmény, 

- művészeti tevékenység. 

 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

- a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény. 

 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 

 

A magatartással kapcsolatban jutalmazható: 

- a követendő, helyes, példamutató közösségi, emberi magatartás. 

 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül kiemelkedő sport eredmény, illetve tevékenység, 

- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény. 

 

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, kiemelkedő, kul-

turális élet területén elért eredmény, illetve tevékenység. 

 

A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint 

- az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét 

ápoló, növelő, kiemelkedő közösségi tevékenység. 

Példás morális cselekmény jutalmazható: 

- ha az egy vagy több személy, illetve 

- a közösség javát kiemelkedően szolgálja, akár egyetlen esetben is, köve-

tendő és vonzó 

- az iskola jó hírét illetve 

- az emberségességet szolgálja 

 

A jutalmazás történhet: 

- egyénileg- tanulónkét, illetve 

- csoportosan- adott közösség, illetve osztály javára. 
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A tanulók jutalmazásának formái 

 

A tanulók jutalmazásának főbb formái: 

- szóbeli dicséret, 

- írásbeli dicséret. 

 

A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, 

illetve bizonyítványba történő bejegyzéssel születik. 

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a ju-

talmazó úgy dönt. 

 

A jutalmazások fokozatai: 

- szaktanári szóbeli dicséret, 

- szaktanári írásbeli dicséret, 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

- diákönkormányzat vezetői dicséret, 

- nevelőtestületi szóbeli dicséret, 

- nevelőtestületi írásbeli dicséret, 

- igazgatói szóbeli dicséret (regisztrálható), 

- igazgatói írásbeli dicséret. 

Az igazgatói dicséret az osztály, évfolyam, tagozat, iskola közössége előtt is át-

adható. 

 

További elismerések: 

- Dózsa díj 

- Jó tanuló – jó sportoló helyi elismerése illetve  

- magasabb szintre történő felterjesztése 

 

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. 

 

A jutalmazás formái: 

- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; 

- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturá-

lis, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl: belé-

pőjegy, juttatás stb.) 
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7. A fegyelmező és fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának el-

vei, amelyek az iskola működésére hatnak 

 

Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja, eredménye mások megfélemlí-

tése, félelemben tartása, emberi és személyes méltósága megsértése, az szigorú-

an büntetendő. Azonban mind a fegyelmező, mind a fegyelmi intézkedések pe-

dagógiai célt szolgálnak. 

 

Enyhébb kötelességszegés 

 

 

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene figyelem felhívó 

illetve fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni. 

 

Az intézkedések formái: 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés szóban /regisztrálható/ ill. írásban 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás 

- nevelőtestületi büntetések. 

 

Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök 

dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően. Az igazgatói fokozatairól az 

igazgató dönt. 

A figyelmeztetés a figyelem felhívását, a többi fokozat a fegyelmezést, illetve 

a szankcionálást jelenti. Azonban minden fokozat a gyerek személyiségfej-

lődését szolgálja.  

A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézke-

désként annak a tanulónak, akinek magatartása, fegyelme a szaktanár óráin hu-

zamosabb ideig nem kielégítő, vagy alkalmasint a közös munkát erősen zavaró. 
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Vétkes és súlyos kötelességszegés, fegyelmi eljárás 

 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen illetve szándékosan súlyosan megszegi, fe-

gyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárás pedagógiai célt szolgál: 

Egyeztető eljárás megelőzheti: EMMI rendelet 53.§ (1)-(5); 54.§ (1)-(2) telje-

sülésével. 

A fegyelmi eljárás során betartandó továbbá: 55§-60§, károkozás esetén pedig a 

61.§. 

A fegyelmi eljárás nagy szakmai körültekintést és jogérzéket illetve jogszabályi 

jártasságot követel. Ezért alkalmazására csak a legszükségesebb esetben, a kö-

zösség illetve a személy javára nagy bölcsesség mellett kerülhet sor. Különösen 

fontos a tanulók testi-lelki-szellemi biztonsága, épsége, személye és emberi mél-

tósága ellen irányuló cselekmények kizárása, szankciója.  

 

A fegyelmi eljárás, tárgyalás, bizottság, bizonyítás, tényállás tisztázása, határo-

zathozatal, kihirdetés, esetleges megszüntetés, illetve formai a követelmények, 

valamint a fellebbezés normáit alaposan tanulmányozzák a bizottság tagjai. 

Itt nem szabad hibázni. 

A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi bün-

tetést kiszabni. 

 

Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

(szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás iskolánkban a tanév folytatásától, 

- kizárás. 

 

A továbbiakban a terminust az 55.§ részletezi. 
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9. A Dózsa díj adományozási szabályzata: 

 

A „Dózsa Díj” évente az iskola tanulói és dolgozói közül az alábbiak szerint 

adományozható: 

1 fő felső tagozaton tanító pedagógus 

1 fő alsós tagozatban vagy napköziben tanító pedagógus 

1 fő 8. évfolyamon (nagyon indokolt esetben 4. illetve 6. osztályos) vég-

zős tanuló 

„Dózsa Díj” adható azoknak a pedagógusoknak és tanulóknak, akik a feltéte-

leknek megfelelnek. 

A Dózsa Díjban a pedagógusoknak is, a tanulók is csak egyszer részesülhetnek. 

A „Dózsa Díj” áll: Dózsa Díj oklevélből, plakettből és a hozzá tartozó  

pénzjutalomból. 

Diák esetében, az oklevélen, plaketten kívül vásárlási utal-

vány a jutalom. 

A Dózsa Díj adományozását annak szabályzata írja le.  

A szabályzat a Dózsa-díj kezdeményezését nem szabályozza. Tehát, hogy a kez-

deményező a tanulói és szakmai közösség bármely tagja lehet. 

 

A pedagógusok e pénzjutalmának fedezetét minden tanévben tervezni kell.  

/ a minimálbér 70%-a – bruttó / 

A Dózsa Díjat évente adják át. Első alkalommal a 60 éves jubileumi gála ünnep-

ségén volt kitüntetés, a további években a tanévzáró ünnepélyen. Az átadója az 

iskola közössége nevében az igazgató illetve egy kuratóriumi képviselő. 

 

A Dózsa Díjat a nevelőtestület véleménye alapján (mely véleményt titkos sza-

vazással fejez ki) az iskola vezetősége a kuratóriummal egyetértésben, a meg-

adott szempontok alapján ítéli oda: 

Az a pedagógus, aki a díjat kaphatja: 

- Legyen a Dózsa György Általános Iskola dolgozója és legalább 10 éve ta-

nítson e falak között. 
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- Oktató-nevelő munkája példamutató, szaktekintély a saját területén. 

(Egyenletes magas színvonalon végzi pedagógiai munkáját, minden cso-

portban.) A gyerekek szeretik és viszont. 

- Képes a megújulásra, önképzéssel vagy szakmai továbbképzéseken való 

részvétellel fejleszti tudását. 

- A tanulókkal, szülőkkel és kollégáival jó a kapcsolata, szívesen segít má-

soknak, a közösség munkájából kiveszi a részét. Pontosan és önállóan 

végzi feladatait. 

- Megbízható, kreatív, ötleteivel és munkájával segíti az iskola nevelőtestü-

lete által kitűzött célok megvalósítását. Magatartása emberséges. (műso-

rok készítése, szabadidős programok, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

esélyteremtés, megfelelően érett kritikai érzék, pályakezdő fiatalok felké-

szítésében való részvétel, aktivitás az iskolai pályázatok elkészítésében) 

A feltételek együtt alkotnak kritériumot. 

Tanulók közül kaphatja: 

- Aki a Dózsa György Általános Iskola diákja és 4; 6; vagy 8. évfolyamon 

tanul. Aki személyiségében erkölcsi példakép társai előtt. 

Jó tanuló, magatartása ellen kifogás nem merül fel. Szorgalmas, képessé-

gei legjavát nyújtja. 

- A felnőttekkel szemben tisztelettudó és diáktársaival jó a kapcsolata. 

- Iskolánk jó hírnevét valamilyen módon öregbítette, akit valamilyen terüle-

ten a gyerekek elé példaként lehet állítani. Személyére javaslatot tesz a 

felnőttekhez hasonlóan a nevelőtestület, az osztályfőnökök, a diákönkor-

mányzat, illetve annak vezetői. 

/ Nagyon nyomatékos esetben 2 fő is díjazott lehet./ 

A feltételek együtt alkotnak kritériumot. 

 



 99 

A díj adományozásával kapcsolatos évközben tett észrevételeket, javaslatokat, 

változtatási szándékokat a kuratórium tagjai gyűjtik. (A szükséges változtatások 

kuratóriumi illetve nevelőtestületi döntést igényelnek.) 

A jelölhető személyekre javaslatokat a húsvéti szünet utáni első tanítási napon 

gyűjtik össze. 

Adható továbbá tiszteletbeli, vagy címzetes Dózsa-díj is, pl.: iskola öregdiákja 

számára. Ez erkölcsi elismerés, anyagi javadalom nélkül, de rendkívüli indokolt-

ságot követel. 

 

10. „Jó tanuló - jó sportoló”  
 

1. Az átadás ideje: 
Minden tanévben (a tanév végén), a tanévzáró ünnepély közönsége előtt. 

 

2. A cím elnyerésére jogosultak: 
- egy (esetleg több) alsó tagozatos tanuló (fiú, lány) 

- egy (esetleg több) felső tagozatos tanuló (fiú, lány) 

 

3. Az adományozásra javaslatot tehetnek: 
a) a testnevelő tanárok közössége 

b) osztályfőnökök 

c) sportági vezetők 

d) diákönkormányzat, illetve annak vezetői 

e) külső szakemberek 

 

4. A nyílt elbírálásban résztvevők: 

Az előzőekben felsoroltakon kívül: 

- az iskola vezetősége 

- az iskola tantestülete 

 

5. Az elbírálásnál figyelembe veendő szempontok: 
a) A tanuló tanulmányi eredménye: 

 - legalább jó rendű legyen (4,0) 

 

b) A tanuló sportteljesítménye: 

 - Egyéni sportágban: legalább megyei első helyezés, vagy országos 

versenyen 1-8. helyezés megszerzése. (A felsoroltak elsősorban diákolim-

piai sportágakra vonatkoznak.) 
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 - Csapatsportágban: legalább megyei első helyezés, vagy országos 

elődöntőben illetve országos döntőben való eredményes szereplés. Csa-

patsportágaknál kritérium még, hogy az illető tanuló csapatának meghatá-

rozó egyénisége legyen. 

 - A cím adható akkor is (egyéni- és csapatsportág esetén is), ha az 

illető tanuló ugyan nem ér el megyei 1., vagy ennél értékesebb helyezést, 

de esetleg több sportágban is megyei dobogós helyen végez 

 

 - Ha a tanuló nem diákolimpiai sportágban ért el kimagasló ered-

ményt (tehát a versenyeken nem az iskolája képviseletében indult) akkor a 

testnevelő tanárok közössége dönt az odaítélés sportvonatkozásáról. 

Ilyenkor figyelembe vehetők nemcsak a helyezés, eredmény, hanem a 

sportág hazai sajátosságai, (pl. tömeges-e vagy sem) valamint az ered-

mény elérésébe fektetett energia, a diákolimpiai sportágak esetében is. 

 

c) További szempontok: 

 

 - A cím elnyerésére javasolt tanuló legyen aktív, példamutató a 

szaktárgyi, testnevelés órákon, a sportági edzéseken is. 

 - Magatartása: az adott tanévben (legalább jó). 

 - Közösségében társaival legyen jó viszonyban. 

 - Tanáraival szemben legyen tisztelettudó. 

 - Szorgalma: legalább jó. 

 

6. Ha a felsorolt kritériumoknak senki sem felel meg, akkor abban az évben 

a díjat nem adjuk ki. 

 

7. Az előzőekben felsoroltakon a változtatás jogát a nevelőtestület az év 

közbeni észrevételek, javaslatok alapján fenntartja magának. 

 

8. A személyi javaslatokat május 1-től gyűjtjük. 

A javaslatok megtételének határideje: május 31. 

Döntés határideje: június 5. 

 

A szülőknek tájékozódási joguk van. 

 

A kritériumok együtt érvényesek, ettől kizárólag rendkívül indokolt esetben sza-

bad eltérni. 
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10. Az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzatok: 

 

- intézmény pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalvá-

nyozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzat, 

- bizonylati, 

- iratkezelési, 

- selejtezési, 

- leltározási, 

- pénzkezelési, 

- tűzvédelmi, 

- munkavédelmi, 

- használatba vételi, 

- esélyegyenlőségi terv,  

- FEÜVE 

- Házirend, 

- Szülő Közösség SZMSZ-e, 

- DÖK SZMSZ-e. 

- Etikai kódexek  

 

 

Jog- és feladatkörök, kötelezettségek, felelősségi és hatáskörök: 

A Kntv. 69.§ alapján: 

 

Felsős igazgatóhelyettes  

 

Pedagógiai feladatok: 

- a német nemzetiségi (és a még meglévő az un. logopédiai) osztályok 

gondozása, ellenőrzése, fejlesztése, (a tagozat illetve munkaközösség 

vezetőivel is kooperálva) 

- a felső tagozatos osztályfőnöki és pedagógiai munka támogatása, gon-

dozása, ellenőrzése, 

- óralátogatások és szaktárgyi felmérések végzése, 

- nevelési felmérések végzése, 

- félévi és nevelési értekezletek tartása, az igazgató felkérésére, 

- munkaközösségek munkájának felügyelete, segítése, 

-  a diákönkormányzat munkájának segítése, 

- a pályázati felhívásokat figyelemmel kísérése és – szükség szerint – el-

készítése, 

- közreműködés a tantárgyfelosztás és órarend előkészítésében, 

- a felső tagozatos nevelő-oktató munka ellenőrzése, koordinációja, gon-

dozása. 

 

Szervezési feladatok 



 102 

 

- elkészíti a nevelők ügyeleti, és a tantermek, tornatermek rendjét és el-

lenőrzi a betartásukat, 

- elkészíti a tanulók vándorlási rendjét, a csoportbontások esetén a cso-

portok helyét, beosztását 

- a szemléltető eszközigényt az alapjegyzék szerint ellenőrzi, használatu-

kat szorgalmazza, az új megrendelést előkészíti, megszervezi, 

- a felső tagozatos haladási és anyakönyvi naplót ellenőrzi, 

- részt vesz az órarend elkészítésében, illetve összeállításában, a munka-

közösség vezetőkkel kooperálva 

- nevelő-oktató munka tervezésben, szervezésében, ellenőrzésében, fej-

lesztésében részt vesz 

- elsőfokú tanügyi hatósággal kapcsolatot tart 

- Az iskolában lévő helyi szakmai érdekvédelmi és szakszervezet(ek) 

működési feltételeihez hozzájárul. 

-  

Ellenőrzési feladatok: 

 

- tanórákat látogat/ hospitál, ellenőriz, értékel, koordinál 

- hivatalsegédek, fűtők munkarendjét előkészíti, és munkájukat ellenőrzi, 

- tűzrendészeti előírások megtartását ellenőrzi, az előírások megvalósítá-

sát elősegíti, 

- az anyagokat, eszközöket, szemléltető eszközöket a leltárvezetőknek, 

felhasználóknak utalvánnyal átadja, 

- leltárok nyilvántartását, vezetését, ellenőrzését segíti. 

 

Az első igazgatóhelyettes tartós távolléte esetén a második igazgatóhelyettes, 

illetve az osztályfőnöki munkaközösségi vezető látja el a munkakörét. 

 

Egyéb feladatok: 

 

- nevelő-oktató munka tervezése szervezése, ellenőrzése, módszertani fej-

lesztése, 

-    tanügyi hatósággal kapcsolatos feladatok, 

- a diákönkormányzatot segíti, 

- az iskolában működő szakszervezet működési feltételeit biztosítja, 

- segíti az igazgató munkáját, illetve döntései előkészítését. 

 

Alsós igazgatóhelyettes  

 

Pedagógiai feladatok: 
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- alsó tagozatos anyanyelvi nevelési és oktatás, osztályfőnöki nevelő-

munka ellenőrzése, óralátogatások és felmérések végzése, koordináció, 

- a napközis nevelők munkájának támogatása, szervezése, ellenőrzése, lá-

togatások végzése, 

- nevelési felméréseket végez a fenti területeken, 

- tanügyi hatósággal kapcsolatot tart, 

- az igazgató felkérésére nevelési és félévi értekezleteket tart, 

- segíti az igazgató munkáját illetve döntései előkészítését. 

 

Szervezési feladatok: 

 

- vezeti a helyettesítési, a kíséreti naplót, naponta gondoskodik a hiányzó 

pedagógusok helyettesítéséről, órarend alapján elkészíti a helyettesítési 

rendet, 

- a tanítás nélküli munkanapokon és a szünetekben elkészíti a napközis 

beosztást, 

- rendkívüli és gyermekszabadságokat vezeti, nyilvántartja a tanulmányi 

szabadságokat, 

- elkészíti a helyettesítési, kíséreti elszámolást, 

- részt vesz az órarend elkészítésében. 

- társadalmi szervezetek előtt képviselheti az iskolát, 

- szervezi, az iskolai tanuló és felnőtt közösséget, 

- részt vesz az órarend elkészítésében, 

- részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében. 

 

Ellenőrzési feladatok: 

 

- a tanulók füzetében és munkafüzetében figyelemmel kíséri és ellenőrzi a 

pedagógusok javító és javíttató munkáját, 

- az alsó tagozat és a napközi haladási naplóit, illetve anyakönyvi naplóit 

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ellenőrzi, 

- a tanulók mulasztásának igazolási módját ellenőrzi, és figyelemmel kí-

séri, 

- leltárak, nyilvántartások vezetését, ellenőrzését segíti, 

- tanórákat látogat/ hospitál, ellenőriz, értékel. 

 

Egyéb feladatok: 

 

- társadalmi szervezetek előtt képviselheti az iskolát, 

- szervezi, vezeti az iskolai alsós tanulói és szakmai közösséget, 

- az SZM választmány alakulását, működését aktuálisan is segíti, 

- részt vesz az órarend elkészítésében, a tantárgyfelosztás elkészítésében. 
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Az igazgatóhelyettesek, tagozatvezető, munkaközösség vezetők, diák ön-

kormányzati vezetők, ifjúságvédelmi felelős a megbízásaikat az igazgatótól 

kapják, a jogszabály szerint.  A megbízások jogszabály szerinti felülvizsgá-

lata az igazgató felelőssége, kötelme és jogköre, aki dönt a további tisztsé-

güket illetően.  

 

Az alsós igazgatóhelyettes tartós távolléte esetén az alsó tagozatos munkaközös-

ség vezető látja el munkakörét. 

Az igazgatóhelyettesek az igazgató közvetlen munkatársai, bizalmi statusban 

vannak, őket az igazgató választja ki, bízza meg, illetve nevezi ki. Munkáltatói 

jogkörébe, és munkatársi körébe tartoznak, a mindenkor aktuális és hatályos 

jogszabályok szerint. 

 

 

 

Német nemzetiségi tagozat vezetője: 

 

Német nemzetiségi tagozat vezetője első fokon tervezi, szervezi és ellenőrzi a 

tagozat működését. Segíti, koordinálja a németet idegen nyelvként tanulók és 

tanítók munkáját is. A fentiek megvalósítása érdekében véleményt mond a né-

met nyelvszakosok esetleges közalkalmazotti jogviszonyának létesítésével és 

megszüntetésével kapcsolatban. Véleményt mond az e körbe tartozó nevelők 

munkájáról. Ösztönzi és támogatja továbbképzésüket, továbbtanulásukat annak 

érdekében, hogy a Közalkalmazotti törvényben meghatározott képesítési feltéte-

leknek megfeleljenek. Óra- és foglalkozás-látogatásokat végez, bemutató foglal-

kozásokra ösztönöz és bemutató foglalkozásokat tart, a nemzetiségi német nyelv 

és irodalom, a német nyelv és irodalom, valamint a népismeret műveltségi terü-

leteken. Gondoskodik e területekkel kapcsolatos felmérések összeállításáról, le-

bonyolításáról és értékeléséről. Elvégzi a német nemzetiségi oktatással kapcso-

latos adminisztratív feladatok ellenőrzését. (pl. bizonyítványok, anyakönyvek, 

vizsgajegyzőkönyvek stb.) 

Együttműködik a helyettesítésről történő gondoskodás, a túlórák és helyettesíté-

sek összesítése területén az igazgatóhelyettessel.. 

Naprakész állapotban vezeti a német nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozó ada-

tokat. Figyelemmel kíséri a szakmódszertani kiadványokat, és azokról munka-

társait is tájékoztatja. Működési területén javaslatot tesz a pedagógiai program 

korrekciójára, a szaktanterem fejlesztésére és a könyvtári állomány gyarapításá-

ra. Részt vesz a tantárgyfelosztás és az órarend összeállításában. Javaslatot tesz 

a nemzetiségi támogatás felhasználására. 

Kapcsolatot tart más nemzetiségi intézményekkel. Kapcsolatot keres és tart né-

met nyelvterületen működő iskolákkal esetleg egyéb intézményekkel. 
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Támogatja és irányítja a működési körébe tartozó nem kötelező tanórai és tan-

órán kívüli foglalkozásokat, különös tekintettel a hagyományok ápolására, és a 

külföldi kapcsolatok létrehozására, ápolására. 

Az iskolavezetőség tagja. 

 

Iskolatitkár teendői 

 

- tanuló nyilvántartó könyv vezetése (iskolaváltoztatás stb.) 

- tanulók igazolatlan hiányzása miatti feljelentések vezetése, 

- személyi anyag (adatlap, személyi lap munkaszerződés, kinevezés, átso-

rolás, határozatok, munkaviszony megszüntetés és egyéb munkaügyi 

nyomtatványok elkészítése) nyilvántartása 

     -   pedagógus bérek vezetése (havonta), 

- szolgálati- jubileumi bérek tervezése, nyilvántartása, előterjesztése, a 

soros előrelépések és továbbképzések figyelemmel kísérése 

- hiányzók jelentése havonta, 

- iktatás, irattározás, postázás, kézbesítendő levelek elkészítése,  

- továbbtanulási adminisztráció és a 

- bérekkel kapcsolatos adminisztráció felelőse, 

- baleseti jegyzőkönyv készítése, 

- jutalmazáshoz, eltérő kifizetéséhez a könyvelési bizonylat és a határozat 

elkészítése, 

- napi adminisztrációs tevékenység, 

- jogszabály, jogszabálymutató figyelése, kijegyzetelése, 

- tanárok szabadságáról, betegszabadságról kimutatás vezetése, 

- túlmunka, helyettesítés számfejtése,/ alsós igh.-sel 

- fénymásolás,/ csak az adminisztrációs teendők mértékéig/ 

- napi gépírási munkák elvégzése, 

- diákigazolványok nyilvántartása 

Gazdasági, pénzügyi végzettséggel nem rendelkezik. 

Az iskolatitkár bizalmi statusban van. 

 

Napközi / Iskolaotthon 

 

Felvétel a napközi/iskolaotthonba 

 

A napközi/iskola otthon 5. 6. / 1-4.osztályokban működik. Felvehető minden 

tanuló, akinek a szülője ezt kéri. Az iskolaotthonos rendszer az alsó tagozatra 

jellemző nevelési-tanítási módszer, amelyben a két osztálytanító délelőtti-

délutáni váltott beosztásban dolgozik. Ebben a munkaformában az egyik peda-

gógus mindig ún. hosszú, a másik rövid szolgálatban van. Ez a délelőtti három-

negyed tizenegy órás váltással valósul meg.    

A csoportok  a törvény által előírt létszámok alapján alakulnak ki. 
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Tanítási szünetben szülői igények esetén, akkor indítható napközis foglalkozta-

tás keretében csoport, ha a jelentkezők száma eléri a mindenkori jogszabályban 

előírt létszámot, illetve az intézmény bírja a fenntartói hozzájárulást. 

 

Tudnivalók a napközis/iskolaotthonos gyermekek szülei számára: 

1. A napközi / iskolaotthonba  május hónapban kell jelentkezni, a következő 

tanévre. (Előjelentkezést fel lehet mérni a húsvéti szünet előtt.) A felvételi 

kérelmet minden év májusában meg kell ismételni. 

2. Napközi otthonba is az igazgató veheti fel a tanulót. A napközi otthonból va-

ló kimaradást ugyancsak az igazgató engedélyezheti. 

3. Az étkezési térítési díjak megállapításánál az érvényben lévő rendelet az 

irányadó. 

4. Az állami gondozott tanuló díjat nem fizet. 

5. A napközi kötelező. 

6. A térítési díjat havonta egy összegben szedjük be a félévre előre közölt idő-

pontban. Júniusban fizetendő a nyári napközis tábor júliusban esedékes díja 

is. 

7. Évközi felvétel esetén a felvétel a kereseti igazolás leadása után válik végle-

gessé. 

8. A napközis tanuló naponta köteles részt venni a foglalkozásokon. A gyereke-

ket indokolt esetben kérheti el a szülő személyesen, vagy az üzenő füzet se-

gítségével írásban. (pl. zenede, sportfoglalkozás). Kérjük, hogy a kérelemre 

keltezést is írjanak a szülők. Indokolt esetben a rendszeres hazajárást is enge-

délyezheti az igazgató, de ilyenkor is a csoporttal köteles ebédelni a hazajáró 

tanuló, ebben az esetben nem vehető igénybe a normatív támogatás. Az egész 

évre szóló kéréseket év elején az igazgató engedélyezi, a kérelmeket csak in-

dokolt esetben tudja elfogadni, ha azok a tanóra idejére vonatkoznak. Az ese-

tenkénti kérelmeket a csoport vezetője bírálja el. 

A részvételt a jelentkezettek számára a tankötelezettség teljesítésének tekintjük. 

A kilépést egyáltalán nem támogatjuk. 

 

A napközis/ iskolaotthonos nevelő tennivalói 

1. Éves munkatervet készít. Az évközi tapasztalatokat feljegyzi és a munkater-

vet ezzel bővíti. Az iskolaotthon ún. gurulós rendszert jelent. 

2. Elkészíti a heti állandó munkabeosztást. Ez a heti rend egész évben a falon 

kifüggesztve látható. Az iskolaotthonban a gurulós rendszert adaptálják. 

3. A szabadidős foglalkozásokra a heti javaslatot az előző hét utolsó munkanap-

jáig ki kell tenni a napközis faliújságra, hogy a tanulók abból választhassa-

nak! 

4. A teremhez is kötött, kötelező és szabadidős foglalkozások a következők: 

 

Kötelezően: 
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A) A mindennapos testnevelés az iskola/napköziotthonos keretben valósul 

meg. 

B) A játékidőt megfelelő tartalommal töltjük meg (pl. népi és gyerekjáték-

ok tanítása, sportjátékok). Legyen, amiből a tanulók választhatnak. A fog-

lalkozás intenzív testedzést biztosítson! Legyen önálló játék, és legyen 

együttes játékra is lehetőség! Tartsa szem előtt a nevelő, hogy a játék öröm-

forrás a tanulónak, de a nevelési céljai is érvényesüljenek (pl. szabályok 

megtartása, testi épség óvása)! A játék a morális nevelés nagy lehetősége. 

Játék közben senki nem játssza meg magát, és ez a tény a személyiségfej-

lesztés nagy lehetőségét kínálja a Pedagógusnak. 

 

Ajánlottan és részletesen: 
 

Kulturális foglalkozás: (a téli időszakban, amennyiben erre a pedagógusnak 

lehetősége van.) Ennek célja, hogy az iskolai tananyagot a gyerekek él-

ményszerűen is elsajátítsák. Továbbá, hogy a tanulók személyisége egyéni 

igényüknek megfelelően is fejlődhessék. Jól illeszthető erre az időszakra a 

versek, verses könyvek, gyereklexikonok, képeskönyvek, Kincskereső, és 

más gyermekújságok rendszeres olvasása. Valamint filmek megtekintése, 

mesehallgatás, mese és versmondás, kis jelenetek előadása, találkozók 

szervezése, vetélkedők, zenehallgatás stb. 

 

Technikai foglalkozás: ( a téli időszakban, amennyiben erre a pedagógus-

nak lehetősége van) Itt a tanulók ezermesterkedő igényeit is kielégítjük. 

Különféle anyagokból (papír, karton, műbőr, rétegelt lemez, fenyőfa, hu-

zal) különféle munkafolyamatokkal, (ragasztás, nyírás, szegelés, hajlítás, 

varrás) készíthetők munkadarabok. A munkadarabokat a nevelő előre meg- 

tervezi, elkészíti, megmutatja. Legyen választék, hogy személyiségének, 

érdeklődési körének megfelelő darabot készíthessen a tanuló! Kulturális és 

technikai foglalkozásokra felváltva, fakultatív jelleggel, lehetőleg 2 hetente 

1-1 alkalommal kerüljön sor! 

A kulturális és a technikai foglalkozások – a tanulók és szülők igénye sze-

rint számítástechnika, idegennyelv-foglalkozásokkal helyettesíthetők. 

         

Néhány instrukció a napközi/iskolaotthon működéséhez 

 

1. Közművelődési intézménybe látogassanak el a gyerekek!  

(bábszínház, gyerekszínház, városi könyvtár, Szaléziánum, Laczkó Dezső Mú-

zeum stb.). 

2. A csoportok önkormányzatuk  működéséhez  építsék ki a  felelősi rend- 

   szerüket!  

(ügyeletes, tisztaság, ebédlő, tanulmányi, sport, stb. felelős) Ügyeletes és tisz-

tasági felelős, megbízás alapján, mindenki legyen az év folyamán, legalább 
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egyszer! Egyéb felelősöket önkéntes jelentkezés és rátermettség alapján vá-

lasszunk!  Napközis foglalkozás alatt a felelősök viseljenek jelvényt! A felelő-

sök feladatait pontosan határozzuk meg, s őket rendszeresen ellenőrizzük! (he-

ti értékelés). A felelősség alsóban kialakított szellemiségét meg kell őrizni és 

tovább kell fejleszteni a felső tagozatban! Ettől eltekinteni nem szabad. E fel-

adat felelős szervezete a dök. Felelős személyei pedig az osztályfőnökök és a 

mindenkori diákönkormányzati vezető pedagógus. 

3. A nevelő a heti értékelést az alábbi szempontok szerint tartsa meg! 

1) Az előző heti célkitűzés felelevenítése. A heti jelmondat szerepe! Az 

ennek megfelelő viselkedés számon kérése. 

2) A heti ügyeletes beszámolója (saját megítélése szerint milyen mérték-

ben sikerült a csoport által kitűzött célt elérni). 

3) A felelősök beszámolója a saját munkájukról. 

4) A csoport tagjainak észrevételei a felelősök és saját munkájukról (1-1 

heti értékelés keretében egy felelős munkakörének, feladat ellátásának az 

elemzése). 

5) Az előző héten megvalósult  napi foglalkozások programja egyikének 

elemzése (melyik volt a legértékesebb, legérdekesebb, miért, stb.).  

6) A felelősök észrevételei, az önvizsgálat, és a tanítói javaslatai alapján 

jutalmazás, / elmarasztalás,/ dicséret, elismerés 

7) Az értékelt hét tanulságai alapján a következő heti célkitűzés közös 

megfogalmazása. 

8) A felelősök kijelölése illetve megbízása. 

9) A következő heti program  konkrét megtervezése, az éves terv /és eset-

leg a tanulók javaslatai/ alapján. 

10)A csoport vezetője szervezze meg a tanulmányi munkát úgy, hogy a ta-

nulásra szánt időt mindenki teljesen kihasználja! Megfelelő ellenőrzéssel 

mindig  győződjön meg a felkészültségről. 

A rendelkezésre álló lehetőségek szerint a pedagógus törekedjen az ottho-

nosság megteremtésére! 

Keressen kapcsolatot tanulóinak osztályfőnökével, szaktanáraival, tanítói-

val! Látogassa meg a tanulóit az osztályban is, hogy így tájékozódjon sze-

replésükről, viselkedésükről. Látogatásait a naplóba jegyezze be! 

10) Családlátogatás ugyan nem kötelező, de erénnyé válhat, ha általa 

rendeződhet egy-egy gyerek helyzete. Az osztályfőnökkel együtt végzett 

látogatás sok mindenre rávilágít. 

11) A tanuló napközi/iskolaotthon keretein belül vegyen részt a diákön-

kormányzat munkájában! 

12)  A csoport vezetője a szülői értekezleten, fogadóórán, a munkakö-

zösségben felkészülten vegyen részt! 

13) A naplót, hiányzási rovatokat a foglalkozás megkezdésekor naponta 

kell kitölteni! A tanítási idő végén a kistanáriban kell elhelyezni. 
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14) Az egységes napközis szokásrendet minden nevelő egész éven ala-

kítsa, fejlessze! 

18)      A legfontosabbak a következők: 

A napközis osztályba, foglalkoztató helyiségekbe a csoport sorban érkezik, 

és úgy is távozik. Ebéd előtt a nevelő vezetésével, ellenőrzésével vonulnak 

tisztálkodni. 

Az ebédre egyes sorban várakoznak. A tanulók az ülőhelyeket szorosan 

töltsék ki! Kulturáltan egyenek! Aki ebédjét elfogyasztotta, visszaadja a 

tálcát a beadó ablakon. Távozáskor a folyosón nem rohan az ajtót nem 

csapkodja. Míg a csoport, egy része ebédel, a már megebédeltekre a felelős 

vigyáz a teremben vagy az udvaron. A nevelő lehetőleg munkakezdés előtt 

ebédeljen, s ezután a többséggel tartózkodjon! A tanulók rendjéért ekkor is 

felelős. 

A terem felszerelését, a foglalkozási eszközöket mindenki kímélje! A nap-

köziből elmenni csak a szülő személyes illetve írásbeli kérésére lehet. A 

szülők  gyermekeiket  14.30 előtt vagy 16 óra után vihetik el. A tanórát za-

varniuk tilos! 

19) A napközis nevelő munkaideje 16.30-ig tart. Eddig köteles tanítványai-

val, tanítványaiért tevékenykedni! 

A tanulószoba: 

 

A 7-8. évfolyamon szervezhető és működtethető tanulócsoport az érvényes 

jogszabályok szerint. Szintén fenntartói engedélyezéssel.  

A feladatértelmezések hasonlóak, mint a fentiek, de életkornak megfeleltetve. 

 

Jelentkezés illetve részvétel; pedagógiai szempontok: 

 

1. Szociális és tanulmányi indokoltság mellett osztályfőnöknél kívánatos már 

májusban, előre jelentkezni. 

2. A jelentkezett számára kötelező. 

3. A kiiratkozás rendjét és feltételeit ld. korábban. 

4. A tanulószobás csoport vezetőjének munkaköri leírása tartalmazza a pedagó-

giai kötelmeket. 

5. Különösen favorizálni kell a jó tanulási szokások kialakítását, a tanulás sze-

mélyes kötelesség és felelősségtudatának, a közösségi érzületnek a formálását. 

6. Kiemelten fontos a munkarend és napirend betartása, betartatása, a pontosság 

és a nevelői önfegyelem. 
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A pedagógusok nevelő-oktató munkával összefüggő teendőikre kijelölésé-

nek, megbízásának elvei 

 

Osztályfőnök: Az igazgató kezdeményezi a megbízást, és ő jelöl ki, bíz meg. 

Az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslata, véleménye 

fontos. Visszavonásáról a megbízó dönt. 

A tantestület véleményezheti a tanévvégi értekezleteken a követ-

kező évi megbízásokat. 

(Érezze kötelességének, hogy reggelente 5-10 percet eltölt osztá-

lyában, akkor is, ha aznap nincsen ott órája) 

 

A tagozatvezetőt: a munkaközösség javasolhatja, igazgató jelöli ki ill. bízza 

meg. Legfeljebb öt évre szól a megbízatása. Ismételhető. Visszavonásáról a 

megbízó dönt. 

 

Munkaközösség vezető: 

 Az igazgató kezdeményezi, kijelöli és megbízza. 

 A munkaközösség tagjai előkészítik, véleményezik, illetve 

javaslattal élnek. Legfeljebb öt évre szól a megbízatás. Ismétel-

hető. Visszavonásáról a megbízó dönt. 

 

Igazgatóhelyettes: 

Az igazgató kezdeményezi, választja ki, dönti el személyét, bízza 

meg közvetlen munkatársát. Bizalmi munkakör és szolgálat. Leg-

feljebb öt évre szól a megbízatás. Visszavonásáról a megbízó 

dönt. 

A tantestületnek véleményezési joga van.  

 

Diákönkormányzati vezető: 

Az igazgató és az iskolavezetőség kezdeményezi, javasolja a megbízást az illető 

személyére ötévre. 

A tantestületnek javaslattételi, véleményezési joga van. Az igazgató dönt és bíz 

meg erre alkalmas személyt, az érvényes jogszabály szerint. 

 

Szertárvezető: A munkaközösség vezető kezdeményezi, igazgató megbízza. 

  

 

A megbízás és a munkavégzés alapján, a pótlékok elrendelésére az igazgató a 

jogszabályok szerint jogosult és kötelezett. (A fentiekek jogalapja, hogy az igaz-

gató a jogi személy, az intézmény felelős, jogosult és kötelezett egyszemélyi 

vezetője.) A pótlékok mértékét a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza.  
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A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje 

 

Az alábbi szempontok szerint konkrét feladatokra vonatkozó ellenőrzési terv 

készül az éves munkatervben. 

 

Az ellenőrzés módszerei 

 

- megfigyelés, vizsgálat 

- beszélgetés, interjú 

- felmérés, 

 

Feldolgozási módszerek 

 

- mennyiségi értékelés (statisztikai módszerek) 

- minőségi értékelés 

az eredményeket a felmérésvégző értékeli 

 

Óralátogatások 

 

Igazgató: Látogatja és elemzi a tanítási órákat, ezekről helyetteseivel, illetve be-

látása szerint a munkaközösség vezetőivel együtt feljegyzéseket vezet, tapaszta-

latait megbeszéli az érdekelt pedagógusokkal, útmutatást ad. 

Az értékelést összegzi, javadalmazhatja a kiváló szakmai munkát. 

Szakértői munka, külső kontroll igénybevételére jogosult. 

 

Igazgatóhelyettesek: A munkaterv célkitűzései szerint látogatják a tanítási órát, 

feljegyzést készítenek, útmutatást adnak. Ellenőrzik az osztálynaplókat. Minder-

ről tájékoztatják az igazgatót. 

 

Tagozat illetve munkaközösség vezetők: Legalább évente egy alkalommal meg-

látogatják a tagok óráit, tanácsokat adnak, koordinálnak, összegeznek. Tapaszta-

lataikat átadják az igazgatónak, illetve helyetteseinek. 

 

Osztályfőnök: Néhány alkalommal látogathat osztályában, illetve a napközis 

csoportban – tanévente. 

 

Napközi csoport vezető: Néhány alkalommal a csoportjába tartozókat délelőtt 

meglátogatja. – tanévente. 

 

Felmérések: 

A májusi, ill. őszi kötelező központi méréseken kívül: 

Az alapkészségeket évente, a munkaterv szerint vizsgáljuk. 
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A kezdeményező az igazgató, a munkaközösség vezető. 

A felmérésbe bevonhatók az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség vezetők és 

az iskolavezetőség tagjai, intézményvezetői döntés szerint. 

 

Egyéb, nevelési felméréseket a nevelési, illetve a félévi, év végi értekezletek 

anyagának dokumentálásához a munkaterv szerint végezhetnek: az igazgató, a 

helyettesei, illetve az osztályok, csoportok munkaközösségek vezetői.  

Az opcionális méréseket is előzőleg engedélyeztetni kell az igazgatóval. 

 

A nevelők rendszeresen ellenőrzik, és iránymutatóan javítják: 

 

- a dolgozatokat: egy héten belül ellenőrzik, értékelik 

- a tanulók írásbeli munkáit (házi feladatokat, stb.) 

- a javítást megkövetelik a tanulóktól is, 

- a nem anyanyelvi füzet vezetést félévenként osztályzattal értékelik, és a 

javítást ők is megkövetelik, 

- ajánlott a füzetvezetést (adekvát esetben) félévente leosztályozni. 

 

Évente ellenőrzik az igazgatóhelyettesek: 

- a dolgozatfüzeteket, 

- a munkaterv szerint a munkafüzeteket, 

- legalább két-két alkalommal a haladási naplókat, 

- két alkalommal az anyakönyvet, 

- gondoskodnak az ellenőrzési terv megvalósulásáról. 

 

Aláírási joga az okmányokra vonatkozólag (bizonyítvány, anyakönyv) az 

igazgatónak van. A kizárólagos aláírási jogra a közjegyzői cégszerűségi bejegy-

zés jogosítja fel az intézményvezetőt. Az iskolából elküldött egyéb iratokat is 

elsősorban az igazgató írja alá. Akadályozatása esetén valamelyik helyettese. 

Gazdasági jellegű iratokat az igazgató (igazgatóhelyettes, illetve az iskolához 

rendelt gazdasági ügyintéző) írja alá. A felettes szerv engedélyezi a kifizetést. 

Az iskolalátogatási igazolást igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár is aláírhatják. 

Az ellenőrzési terv az iskola Éves Munkatervében aktualizálódik. 

 

Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

Iskolai közösségek: 

Tantestületi közösség 

Szakmai-módszertani munkaközösségek 

Szülői munkaközösségek Választmánya /saját SzMSz/ 

Osztályszülői munkaközösségek 

Tanulóközösség 

Napközis csoportok 
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Diákönkormányzati közösség /saját SZMSZ/ 

Iskolavezetőség:igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki, napközis és 

alsó tagozatos munkaközösség-vezetők,tagozatvezető(k), szakszervezeti ve-

zető(k), illetve DÖK vezető(k), ifjúságvédelmi felelős. Az iskolavezetőség 

összeállításáról nem rendelkezik jogszabály, az igazgató felelőssége és jog-

köre. 

 

 

Kapcsolattartási formák 

 

Értekezletek                                             Egyéb                                             

 

 

évnyitó, őszi nevelési                          munkaközösségi foglalkozások                 

félévi, tavaszi nevelési                        fogadóórák 

     évzáró                                                családlátogatások 

osztályozó                                         aktualitás szerint  

(féléves, év végi) 

 

  

 

Munkaközösségi alkalmak 

Évi 3, melyben van gyakorlati, és elméleti jellegű is. 

 

Osztályszülői értekezlet 

szeptember 

február  

június 

 

SZM választmányi értekezlet/ összehívása az SZM jogkörét érinti 

év elején 

félévkor 

tartja az iskola igazgatója és az SZM elnöke 

 

Iskolaszék/ ha működik /saját SZMSZ/ 

Az általa meghatározott ügyrend szerint működik. 

Az Iskolaszékbe az intézmény a mindenkori igazgatót, igazgató helyettese-

ket és a diákönkormányzat által választott képviselőjét javasolja. Kéri az 

évenkénti legalább kétszeri összehívás lehetőségét, valamint az iskolaszé-

ket is érintő változások esetén a szükség szerinti összehívást. 

 

 

Egyetértési jogai: 
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- SZMSZ elfogadása és kiegészítése 

- Házirend elfogadása 

Véleményezési joga: 

A pedagógia program elfogadásáig, valamint neveléssel és oktatással kap-

csolatos valamennyi kérdésben, továbbá e kérdésekben javaslattevői joga  

van. 

 

Javaslattevői joga: 

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kér-

désben, különös tekintettel a vezető személyére, valamint az intézmény 

egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

 

PSZ  

A képviseleti egység vezetője az iskola vezetőségében szavazati joggal 

rendelkezik. A PSZ nagy múltú szervezet. 

 

Iskolavezetőség 

Az aktuális feladatok jelentkezésekor, illetve havonta, hétfői napon ülése-

zik. Két szerveződési formája van: 

- Kibővített 

- Vezérkari 

Az iskolavezetőség munkája kölcsönös bizalomra épül, így abban elvárt a 

bölcs diszkréció és az okos közlékenység. Valamint az is, hogy az információk 

kezelésében e kettőt tudják mérlegelni és megfeleltetni a vezetőség mindenkori 

tagjai. Az iskolavezetőség összeállítását jogszabály nem szabályozza, így az 

igazgató felelőssége és jogköre.  

 

Iskolagyűlés – alsós – felsős - teljes 

 

A tanulók részére, tartja az iskola igazgatója. 

Időpontja aktuális eseményektől is függ, évente/félévente legalább egyszer. 

 

Iskolarádió – mint szervezeti jelenség 

 

Minden hétfőn reggel 7.50-8.00 óráig hallható. Ekkor a diákönkor-

mányzat vezető tanára felolvassa az önkormányzati beszámolót. Majd 

felhívja a figyelmet a heti aktualitásokra. 

Az igazgató heti nevelési jelmondatot tűz a tanulók elé. Magatartási és 

viselkedési útmutatást ad, rávilágít annak pedagógiai, erkölcsi szüksé-

gességére, hasznosságára és fontosságára. Értékeli a tanulók előző heti 

munkáját, viselkedését: dicsér, elismer, (elmarasztal), tájékoztat. 
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Maholnap 50 éve így működik, az iskola ethoszát formálja a „hangos”. Elsősor-

ban a tanulók morális nevelését szolgálja. Igénybe vesszük az iskolai kisebb mű-

sorok, megemlékezések, emléknapok alkalmából is. Jó szolgálatot tesz az ” ad 

hoc” információk átadásában is. 

 

Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek használatra történő átengedési 

rendje 

 

A VKSZ Zrt. jogkörébe került.  

Rendelkezési jogunk megszűnt. 

Rendelkezés a  dohányzással kapcsolatban 

 

Az érvényes jogszabály szerint az intézmény területén és annak bejáratától öt 

méterre a dohányzás tilos! Ezt az iskola főbejáratánál közöljük. 

 

A tanuló tanév közben történő átvételének rendje 

 

3. Alkotmányosság érvényesítése 

4. A Köznevelési (2011. CXC.) törvényesség érvényesítése 

5. A körzetességre vonatkozó szabályozás érvényesítése (tantestület) 

6. Szakvélemény, illetve, szakértői bizottsági nevelési, tanácsadói ál-

lásfoglalás érvényesítése 

7. Humanitárius szempontok (filantrópia, testvér idejár, szülő, nagy-

szülő dózsás volt, stb.) 

8. Az átveendő tanuló, szülei, érintett pedagógusok, igazgatóhelyettes, 

egyéb szakemberek együttes jelenlétében a kölcsönös megismerés-

re alkalmat biztosítunk. 

9. Az összegzett információk alapján az igazgató dönt és tájékoztatja 

az érintetteket. 

A tanulók tanév közben történő átvételét nem szorgalmazzuk. 

 

A tanulók hiányzásának eljárásrendje: 

Lsd. Knt. 2011. CXC. ill. 20/2012. EMMI rendelet. 
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A Dózsa György Általános Iskola Szülői Munkaközösségének  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Dózsa György Általános Iskolában Szülői Munkaközösség működik.  

2. A Munkaközösséget az iskolába járó tanulók szüleinek legalább ötven százaléka választja meg, ezért iskolai 

Szülői Munkaközösségként tevékenykedik. Tevékenysége során az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek 

érdekképviseletét ellátja. 

2. A Szülői Munkaközösség székhelye: Dózsa György Általános Iskola Veszprém Szent István u. 56. 

 

II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 

 

1. A Szülői Munkaközösség az iskolába járó diákok szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakor-

lásának érdekében. 

2. A Szülői Munkaközösség az iskolai közösség részeként fejti ki tevékenységét. Legfontosabb feladata, hogy 

megfelelő kapcsolat alakuljon ki a szülők és az iskola vezetői, pedagógusai és dolgozói között. Elősegíti az isko-

la és a családok közötti aktív együttműködést. 

3. Megfogalmazza azt a konkrét szülői érdeket, amelyet az Iskolaszékbe delegált szülőknek képviselniük kell.  

4. Elősegíti az oktatás és nevelés szintjének folyamatos emelését az iskolába járó diákok érdekében. 

5. Az iskola érdekében együttműködik az iskola vezetőségével, annak dolgozóival és tanulóival. 

 

III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata 

 

1. Az iskolai oktatói-nevelői munka támogatása a szülők összefogása által. 

2. A szülők tájékoztatása és véleményük kikérése a gyermekük oktatásával, nevelésével kapcsolatos kérdések-

ben. 

3. Az iskolaszékbe delegált szülők segítése véleményük kialakításában, és beszámoltatásuk az iskolaszék dönté-

seiről. 

4. A szülők, valamint az iskola közötti kapcsolattartás megszervezése, illetve a kapcsolat kialakításában, folya-

matos fenntartásában való részvétel (szülő és iskola, szülő és iskolaszéki tagok, szülő és szülői szervezet, szülő 

és szülő között).  

5. Szülői képviseletben részvétel az iskolán kívüli, területi vagy országos szülői szervezetekben. 

6. A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre. 

 

IV. A Szülői Munkaközösség felépítése és létrehozatala 

 

1. Az iskolai Szülői Munkaközösség részei: 

  – választmány, 

  – vezetőség. 

 

2. A választmány tagjainak száma legalább az iskolai osztályok számának kétszerese. A választmányba minden 

osztály, az osztályba járó tanulók szülei közül minimum két tagot küld. Gyermekenként egy szülő delegálható a 

választmányba. Több gyermek esetén egy szülő csak egy osztályban delegálható. 

 

3. A választmányi tagok megválasztása a szülői értekezlet keretében történik. A választás akkor érvényes, ha az 

osztályba járó tanulók szüleinek több mint ötven százaléka jelen van. A választmányi tag megválasztása egysze-

rű szótöbbséggel történik. A képviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó diákok szüleinek egyharmada 

kezdeményezi. 

 

4. A választmányi tagság megszűnik, ha a tag a megbízatásáról lemond, illetőleg megbízását a küldők vissza-

vonják, vagy a tag meghal. Megszűnik továbbá, ha a szülő iskolánkban tanuló gyermeke iskolát változtat a ta-

nulmányok befejezése előtt.  

 

5. A választmány elnököt, elnökhelyettest, valamint minimum 10 tagú vezetőséget választ. A választás nyílt 

szavazással történik és akkor érvényes, ha a választmány 2/3-a jelen van. A megválasztáshoz a jelenlévők két-

harmadának igenlő szavazata szükséges. 

 – Az elnök képviseli az iskolai Szülői Munkaközösséget az iskola igazgatójánál és vezetőinél.  

  – Az elnök és helyettese hivatalból képviseli az iskolai szülői  munkaközösséget az Iskolaszékben. 
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– Az elnök gondoskodik a vezetőség üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről. Az elnökhelyettes az 

elnök távollétében gyakorolja az  elnök jogait.  

 – A vezetőség évente 2 alkalommal – a választmánytól függetlenül – ül össze. Az elnök szükség szerint 

évente több alkalommal is összehívhatja. 

  – A vezetőség tagja maradhat olyan szülő, akinek gyermeke már végzett az iskolában, de akinek tagsá-

gát a szülői munkaközösség megerősíti. 

 

6. Mindkét szervezeti egység megbízási ideje egy évre szól. A választmányi tagok választásának ideje: minden 

évben az első szülői értekezlet időpontjában, a vezetőségi tagoké az első választmányi ülésen. 

 

V. A Szülői Munkaközösség jogosítványai 

 

1. A Szülői Munkaközösség dönt 

– saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról; 

– tisztségviselőinek megválasztásáról; 

– a szülők körében szervezendő, iskolát segítő és közösségépítő munkáról. 

– a Szülői Munkaközösség a szülők Iskolaszéki képviseletét ellátó személyeket választ és delegál az Is-

kolaszékbe. 

 

2. A Szülői Munkaközösség eljárhat, intézkedhet a közoktatási törvényben és az iskola Pedagógiai Programjá-

ban meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. 

 

3. A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Munkaközösség véleményét az iskola megszüntetéséről, átszervezésé-

ről, feladatának megváltoztatásáról és más, az iskola életét döntően befolyásoló döntéséről. 

 

4. A Szülői Munkaközösség kérdéseket tehet fel – az elnökén keresztül, illetve egyes tagjai közvetlenül – az 

iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben. 

 

VI. A Szülői Munkaközösség Választmányának működése 

1. A választmány évente legalább két alkalommal ülést tart. 

 

2. Rendkívüli ülést kell tartani, ha az iskolaszék napirendjének megtárgyalása azt indokolttá teszi, illetőleg ha 

rendkívüli ülés megtartását a Szülői Munkaközösség vezetősége, vagy a választmány öt tagja kezdeményezi.  

 
3. A választmány napirendjét maga határozza meg. Minden esetben meg kell tárgyalni azokat az ügyeket, 

amelynek megvitatását az iskolaszék kezdeményezte. 

 

4. A választmány határozatképes, ha a tagoknak legalább 2/3-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel 

fogadja el. 

 

5. A választmány üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést az elnök he-

lyettese vezeti.  

 

6. A választmány üléséről jelenléti ívet és emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a 

napirendet és az egyes napirendekkel kapcsolatosan elfogadott döntéseket.  

 

7. Az elnök a választmány minden jogosítványával bír. Az iskolát lényeges módon érintő kérdésekben köteles 

összehívni a vezetőséget. 

 

8. Az iskolát döntő fontossággal érintő kérdésekben köteles összehívni a választmányt. Az ilyen tárgykörben, 

az elnök által hozott azonnali döntéseket írásban el kell juttatni a vezetőség valamennyi tagjához, akik értesítik a 

választmány tagjait és szükség szerint az iskolába járó tanulók szüleit.  

 

9. A választmány tagjai az osztályba járó tanulók szüleitől érkező javaslatokat, véleményeket továbbítják az 

elnök vagy helyettese részére. Öt választmányi tag kezdeményezésére a választmány köteles ülést tartani és a 

kért javaslatot megvitatni.  

 

10. A választmány ülése nyilvános. Ezen a szülők – szavazati jog nélkül – bármikor részt vehetnek. Állandó és 

ideiglenes meghívottak is jelen lehetnek az üléseken, az iskolavezetés képviselője, iskolai alapítvány, iskolaszék 

megbízottja, stb.  
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Veszprém, 2009. november 9. 

 

 

 

....................................................   ................................................... 

       elnök sk    elnökhelyettes sk 

 

 

A Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag tudomásul veszem. 

 

 

 

 

.................................................... 

          az iskola igazgatója sk 

 

 

 

 

 

Eljárási díjak: a könyvtári és adminisztrációs vonatkozásban 

 

 

1. Elveszett ellenőrző pótlása 

- 1. eset:   500 Ft 

- második eset:  1000 Ft 

 

1.      Elveszett diákigazolvány 

- 1. eset:    500 Ft 

- 2. eset:          1000 Ft 

 

2. Anyakönyv és bizonyítvány másolat: jogszabály szerint 

 

3. Kölcsönzött dokumentumok, könyvek pótlása: a piaci értéknek megfe-

lelő mértékben. 

 

4. OM azonosító kártya pótlása: 

- 1. eset:   500 Ft 

- 2. eset:          1000 Ft 
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Pedagógus etikai kódex a Dózsa iskolában 
 

 

„Tekintet nélkül arra, hogy 

másoknak tetszik, 

vagy nem, 

tekintet nélkül arra, hogy 

látják-e, vagy nem, 

tekintet nélkül arra, hogy lesz-e 

sikere, vagy nem, 

tedd a jót! 

Tégy minden jót, amit 

megtehetsz, 

ott, ahol vagy, 

úgy, ahogy teheted, 

akkorát, amekkorát tehetsz, 

de mindig, szüntelen ez legyen 

a programod!” 

 

          Sík Sándor
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Praeambulum 

Minden önmagára odafigyelő szakma, de kiváltképpen ha az hivatás is, elkészíti vagy már 

elkészítette saját szakmai kódexét, erkölcsi normagyűjteményét. 
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A magyar pedagógusok etikai kódexét 1994-ben állította össze a Független Pedagógus Fó-

rum, az UNESCO javaslata alapján. Az első változat kétéves vita és csiszolás után, 1996-ban, 

a Nemzeti Tankönyvkiadótól került piacra, „Pedagógusetika - Kódex és kommentár” címen. 

Azonnal száznál is több intézmény pedagógusai jelentették be a Független Pedagógus Fórum-

nál csatlakozási szándékukat ehhez a nagyhatású kiadványhoz és normagyűjteményhez. Az 

újra fogalmazása 2000-2001-es tanévben történt meg. Az önbecsülés, a szakmai morál zálogát 

látták benne, s a Magyar Pedagógus Társaság pozitívan viszonyult hozzá. Majd 2002-ben 

„Pedagógus Szakmai Etikai Kódex”
2
 címen közkinccsé válhatott, valamennyi szakmai szer-

vezetünk elfogadott normagyűjteménye lett. Így vettük és tekintettük mi is alapműnek és el-

sődleges forrásnak, saját kódexünk összeállításakor. 

Szent meggyőződésünk, hogy a mi hivatásunk és szakmánk – akárcsak az orvosé, a papé, 

az ügyvédé, a mérnöké, a katonáé stb. – őriz egy „erkölcsi örökséget”, amelyet megtartva 

tudunk segíteni önmagunknak, egymásnak és másoknak, erkölcsiségük és jogaik tiszteletben 

tartásával. 

 
1
Sík Sándor Radnóti Miklós professzora a Szegedi Egyetemen 

 2
Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak; Szerk.: Dr. Hoffmann Rózsa, Nemzeti TK. Bp. 2003. 

 Közép-európai klasszikus, hármas pillérre épült kultúrkörünk, még ha olykor titkolnia is 

kellett, mindig nagy becsben tartotta az éthoszt. Valamilyen módon mindig megkísérelte 

azt beépíteni nevelési, oktatási, iskolai rendszerébe. Több, kevesebb sikerrel. Tette ezt 

annál is inkább, mert a nevelő-tanító embereknek, a pedagógusnak nagyon sajátos helyze-

tük van a társadalomban. Reájuk bizatik ugyanis a jövő. Megbízatásunk, felelősségünk, 

kötelezettségünk van. Gyerekekkel, fiatalokkal, a jövővel foglalkozunk nap mint nap. 

(Még egy futballbíró is másként fúj, ha gyerekmeccset vezet.) Nekünk folyvást másként 

kell működnünk, mint a többi szakmák képviselőinek. Több bölcsességre, több mértékle-

tességre, több igazságosságra, több tapintatra és nem utolsó sorban több példamutatásra, 

kedvességre kell törekednünk. (Nem állhatunk meg tehát az igen tiszteletre méltó játék-

vezető szintjén.) Mi állandóan pályán, kirakatban, sőt egész lényünkkel, személyiségünk-

kel készenlétben, szolgálatban s a kritikus kamaszok reflektorfényében vagyunk. Azon-

ban mi nem tapsot, hanem tiszteletet, megbecsülést, existentialis, moralis biztonságot és 

bizonyosságot várunk. Ahhoz, hogy mindezt elérjük, nekünk is ezt kell garantálnunk má-

soknak. A lelkiismereti, a vallási, az erkölcsi principiumok maradéktalan tiszteletben tar-

tásával. 

 Mindehhez szeretne kapaszkodókat, támpontokat, normákat kínálni ez a kis kódex. Sze-

retné erősíteni benső tartásunkat, egyben egyfajta védőpajzsot is képezne számunkra, 

esetleges gyengeségünkben, bizonytalanságainkban,stabilitásunkat szolgálná. Megala-

pozva döntéseinket, igazolva, elismerve helyes cselekvéseinket, figyelmeztetve hibáink 

kijavítására, bizonyosan javunkra szolgál majd. Ez a cél vezérli megalkotását. 

 Alkotmányossági szempontok az etikai kódex előtt: 

  A kódex evidenciának tekinti a pedagógusnak, mint szabad, személyes állampolgári 

méltósággal bíró embernek minden jogosultságát. 

 Törvényességi szempontok az erkölcsi kódex előtt: 

  A jog a maga horizontális eszközeivel alapot ad az etikának. Ezt az alapot az 2011. évi 

CXC. törvényben, illetve annak rendeletében: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI jelöljük meg, 

amelyek a pedagógus jogait és kötelességeit tartalmazzák. 

Mindezekkel együtt azonban a kódexnek nem célja, hogy jogi eszközökkel szabályozott 

területekre külön kitérjen. Normatárunknak egyetlen célja, hogy a Dózsa iskolás pedagó-

gusok közössége önmaga számára fogalmazza meg azt a normarendszert, amelyet köz-

megegyezéssel szentesítve az ajánlás után önmagára nézve, mint erkölcsi normagyűjte-

mény, elfogad. 
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  A Kódex önmeghatározása tehát: íratlan (elfogadása után már írottá válott) eszmék, 

normák gyűjteménye, amely szakmánk, hivatásunk, intézményünk védelmére, moralitá-

sunk megőrzésére alapul szolgál, munkánkban eligazodási pontokat ad, amely norma-

gyűjteményt tiszteletben tartunk, megtartunk, amely szerint cselekszünk. 

 

 

2. A kódex érvényességi köre 

2.1. A Kódex érvényes minden Dózsás Pedagógusra, aki az ajánlásait elfo-

gadó közakaratot tiszteletben tartja, aki normáit felvállalja és betartja, 

aláírásos beleegyezése után. 

2.2. Személyes hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben az a munkakörnél fogva ér-

telmezhető. 

2.3. Egyaránt kiterjed azonban a kinevezett, a szerződéses, a rész, az óraadói, a helyette-

sítői jogállású pedagógusokra, illetve a tanítási gyakorlatukat teljesítő egyetemista és 

főiskolás hallgatókra, a munkaidőben, illetve a törvényes túlmunkaidőben, a munka-

végzés területén, vagyis az iskolában és az azzal kapcsolatos helyszíneken, ahol a 

dózsás pedagógus szolgálatot teljesít. 

2.4. Elfogadja: a csatlakozott Testület közmegegyezéssel, illetve többségi szavazással. 

2.5. Összeállította: Veress József  

2.6. Hatályba lépés ideje: az elfogadás napja. 

Érvényességi ideje: a visszavonásig (visszavonhatja a csatlakozott Testület). 

2.7. Összeállításakor, megalkotásakor a klasszikus etikai gyakorlatot követtük. Kerüljük 

az átalakításokat, változtatásokat. Valljuk az etikai normák konstans voltát. Bővítését 

azonban lehetségesnek tartjuk. 

2.8. Kívánatos, hogy Intézményünk belső szabályozói a Kódex szellemiségéhez igazod-

janak, azt tiszteletben tartsák. 

2.9. Hivatásunkból adódó követelmény az etikával való rendszeres foglalkozás. Célszerű 

a tervezett, de legalább a tematikus aktuális etikai megbeszélések tartása. Ezeket a 

testület Kódexet elfogadott bármely tagja kezdeményezheti. 

2.10.  Az Etikai Kódex, illetve az abban szereplő személyek sérelmére elkövetett cselek-

mények vizsgálatát az elfogadó Testület bármely tagja kezdeményezheti. Ennek hiá-

nyában az Etikai Bizottság elnökének kötelessége a kezdeményezés. 

2.11.  Az Etikai Bizottság (öttagú testület) működését, szervezetét önmaga szabályozza.  
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3. A pedagógus személyiségével, munkavégzésével, hivatásával kapcsolatos etikai  

normák 

3.1. Az egyetemi, főiskolai hallgatókra vonatkozó normák: 

A hospitálási és főleg tanítási gyakorlatukat a hallgatók a reájuk vonatkozó un. hat-

pontos szabálygyűjtemény szerint végzik. (ld. melléklet) 

A hallgatók alkalmazkodnak a kódexhez. Annak ” joghatósága” ilyen értelemben 

terjed ki rájuk. 

3.2. A pedagógus a törvényes továbbképzési kötelesség mellett tudását önképzéssel is 

gyarapítja, képességeit, készségeit fejleszti. 

3.3. Testi, szellemi, lelki egészséget ápolja. Betegsége esetén gyógyulásra törekszik. Be-

tegen csak akkor és annyit dolgozik, amikor és amennyivel nem ártalmas tanítványa-

ira, kollégáira. Favorizálja az egészséges szokásokat, iskolájában, tanítványai köré-

ben. 

3.4. Segíti, az un. mentori rendszert, az ifjú, illetve pályakezdő, valamint újonnan érke-

zett kollégái esetében. 

3.5. Különböző megbízatásokat, tisztségeket és titulusokat csak akkor fogad el, ha ren-

delkezik az ahhoz szükséges szakmai és humán többletekkel. 

3.6. A Dózsás Pedagógus teljes személyiségével önmaga és tanítványa fejlesztésén fára-

dozik. Vele szemben a hatni tudás a legfontosabb kívánalom. Munkássága morális, 

meritocentrikus (értékközpontú), szakmai értelemben is. 

3.7. A következő értékekben igyekszik saját személyiségét gyarapítani: emberszeretet, 

optimizmus, lelkiismeretesség, igazságosság, kezdeményező készség, mértékletes-

ség, pontosság, empátia, szimpátia, bölcsesség, kötelesség és felelősségtudat, 

proexistentia
1
, kooperatív készség, subsidiaritas

2
, solidaritas, autoritas

3
, oboedientia

4
, 

az azonosság és másság együttes tisztelete, önismeretre, önkontrollra törekvés, ön-

zetlenség, kreativitás, innovációs és kompetenciális (készségi) pedagógiai fogékony-

ság. 

1
 proexistentia = egymásért – levés 

2
 subsidiaritas = a saját jogosultságok, autonómiák tiszteletben tartása, erősítése, öntevékenység eszméje 

3
 autoritas = egészséges tekintélyelvűség 

4
 oboedintia = odafigyelés, egészséges alázat, engedelmesség 

 

3.8. Ha hibát követ el (errare humanum est
5
), igyekszik azt mielőbb elismerve megfele-

lően eljárni, azt kijavítani. 

Optimumra törekvő cselekvésével humánus – morális példát mutat. 
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3.9. Vállalja a kiállást, a moralitást veszélyeztető megnyilvánulások és cselekmények el-

lenében. Ápolja, műveli, védi anyanyelvünket, fellép a trágárság, a csúnya beszéd és 

a destruktív szubkultúrákkal szemben, bármely módon is nyilvánulnak meg azok is-

kolájában. Habituálisan, megjelenésében mértéktartó, a szép, az igaz, a jó követésére 

inspirál. /öltözködés, viselet… stb./ 

3.10.  Tiszteletben tartja iskolai és városrészi hagyományainkat, azok megóvását, ápolását 

felvállalja, erre nevel. 

3.11.  Különösen nagy figyelmet fordít a környezet és a természet értékeinek védelmére, 

erre nevel. 

3.12.  Esetleges politikai ambícióit időben, térben, módszerben és eszmeileg is szétválaszt-

ja nevelő-tanító munkájától. 

3.13.  Képességei, készségei, rátermettsége szerint gyakorlati, elméleti, szervezeti, intéz-

ményes munkásságával gyarapítja iskolája, városrésze, városa, megyéje és az egész 

magyar nevelés-oktatás ügyének gazdagságát, jó hírét. Antropológiai, etikai, szak-

mai, kulturális és lelki léttöbbletre is törekszik, nevel. 

 

4. A nevelő-oktató munka etikai normái 

4.1. A pedagógus a Tanítványa egyéniségét emberi méltóságát, személyi 

szabadságát mindenben tiszteletben tartja, 

4.2. őt nem bántalmazza, nem alázza meg, a cselekvést s nem a cselekvőt ítéli meg, 

4.3. sem testi, sem lelki, sem intellektuális erőszakot nem alkalmaz, s ezeket nem favori-

zálja, nem tűri el, s látszatukat és a gyanút keltő magatartást, megnyilvánulást is ke-

rüli, 

4.4. módszer és eszköztárát Tanítványai életkorához, fejlettségéhez, képességeihez, érzé-

kenységéhez igazítja, ezek bármilyen veszélyeztetését kizárja, ennek gyanúját is ke-

rüli, alkalmazott módszereivel, eszközeivel a Tanítvány személyiségfejlődését szol-

gálja, érdekét és érdeklődését figyelembe veszi, 

4.5. munkáját a perszonalitás vezérli, de semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem 

tesz, 

4.6. érvényesíti az iskola nevelési programjának elveit, szempontjait, 

4.7. törekszik a nevelési konfliktusok helyes és korszerű, emberséges, pedagógushoz 

méltó, segítő, nagylelkű (nem rója fel a rosszat ismételten) kezelésére, kritikus hely-

zetekben a  megbizonyosodás a célja, 
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4.8. a konfliktusok megoldására törekedve az intelligens, időszerűséget figyelembe vevő, 

nyílt, határozott, adott esetben diszkrét és mértéktartó, de vitára is kész jellemként 

viselkedik és cselekszik. 

4.9. Tanítványaival a tanórán kívül, a törvényes munkaidő (40 óra) határain belül is kész 

foglalkozni, az iskola tradíciói, szokásjoga tiszteletben tartásával, 

4.10.  nem tanórai munkája során is szem előtt tartja a nevelés elsőbbségét, 

4.11.  kapcsolataiban elvárja, illetve megköveteli a szolgálatánál, hivatásánál fogva őt 

megillető tiszteletet, mindenek előtt azonban az arra való méltóságra törekszik, 

4.12.  iskolaválasztásnál, továbbtanulásnál tiszteletben tartja a Szülők elsődleges jogosult-

ságát, 

4.13.  szociális, mentális, morális problémák észrevételekor segítségre törekszik, felveszi a 

kapcsolatot az erre jogosult szervezetekkel, személyekkel, a lelkiismeret, a szakmai-

ság, a humanitás és a morál premisszái szerint, 

4.14.  a Tanítvány bántalmazása, megkülönböztetése, ellátatlansága, testi, lelki veszélyez-

tetése esetén az információit továbbítja a jelenség természeténél, jellegénél fogva il-

letékes szervhez, személyhez, a lelkiismereti és személyiségi jogok tiszteletben tar-

tásával, 

4.15.  érdeklődik volt tanítványai sorsa iránt, 

4.16.  folyamatosan reflektál saját munkájára és munkatervére, készületlenül nem áll ki 

Tanítványai elé, tanóráit átgondoltan, szervezetten vezeti, pontosan tartja meg, 

4.17.  tiszteli és érvényesíti a Tanítványok teljes tanórához (45 perc) és teljes szünethez 

való jogát /pontos órakezdés, óratartás/, 

4.18.  a nevelésben és a tanításban az igazság és a meggyőződés kettős eszméje vezérli, 

bár tudja, hogy a vegytiszta igazság (az aranyhoz hasonlóan) csak kivételes esetek-

ben mutatkozik meg, sokkal inkább mindig más-más értékekkel ötvöződik, 

4.19.  a perszonális pedagógiát is favorizálja, nemcsak az oktatás, hanem a nevelés terén 

is, a differenciálást fontosnak tartja, alkalmazza, mint módszert, 

4.20.  a nevelés szempontjait érvényesíti a helyettesítő órákon is, különösen, ha azok szük-

séghelyzetből adódóan nem szakos órái, 

4.21.  szakterületén, de az egész pedagógiájában nyitott, tájékozódni kész, a folyamatos 

képzésre, önképzésre törekvő, fogékony (a szükséges és törvényes kreditáció mel-

lett), 
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4.22.  készül és felkészül az iskolai órákra, és más nevelési, oktatási feladatokra, szerveze-

ti szakmai rendezvényekre, értekezletekre, dokumentációk létrehozására, amik meg-

alkotásában, megvalósításában aktívan, érdemben vesz részt, 

4.23.  a kísérlet, kutatás, innováció, amelynek alanya / illetve tárgya a Tanítvány, számára 

etikailag csak akkor fogadható el, ha e fenti törekvések megfelelnek a cél-okság, a 

szakma, a Szülők – Pedagógusok és Tanítványok közös egyetértésének, nem okoz-

nak törvényes, morális, lelkiismereti kételyeket. Minden ellenkező esetben tilosak. 

 

 

 

5. A tanítványokkal való kapcsolat etikai normái 

5.1. A Pedagógus kapcsolata a Tanítványokkal a hazai, az európai hagyomá-

nyok és az uniós törekvések terminológiájával szólva a „Mester és Ta-

nítvány” relációja, amely egyaránt formai és tartalmi megnyilvánulás, 

elfogadó, segítő, testi – szellemi – lelki fejlődést, és növekedést gyarapí-

tó, a Tanítvány önmegvalósítását, személyiségfejlődését szolgáló, érté-

kekre hangolódott, folyamatos együttmunkálkodás. A „Mester” igyek-

szik tanítványait megismerni, és keresztnevén szólítani. 

Kapcsolatuk egész személyiségek találkozása, a teljes személyiség fej-

lesztése céljából. 
5.2. A Tanítvány adottságai, hajlamai, képességei, készségei (kompetenciái) folyamatos 

gyarapítása a konkrét cél. 

5.3. A „Mester” az erkölcsi kérdésekben a tantestülettel egységben lép fel, a „szükséges 

dolgokban egység, a nem szükségesekben szabadság és minden másban szeretettel-

jes megbecsülés”
6
 szellemiségének betartásával. Az intézmény értékrendjében meg-

különböztetett módon tiszteli az emberi méltóság, a személyiség, a szabadság, a 

munka, a kooperáció, a kölcsönös megbecsülés, a műveltség alapozása, az igazsá-

gosság, a becsületesség, a mértékletesség, a szolidaritás, a szubszidiaritás, a szociális 

érzék, a proegzisztencia, a szimpátia és empátia alakításának létfontosságát,a lelki-

ismereti és vallási meggyőződést, és mindezek értékrendjét. 

6
 Augustinus Aurelius után 

5.4. A Tanítványokkal való kapcsolatban valamennyien törekszünk személyes példánk 

paradigma értékű hitelességére, illetve ennek megőrzésére. 



 127 

5.5. Értékelési rendszerünkben gazdag eszköztárat és módszertant alkalmazva, a lehető-

ség szerint sokat és sokszor dícsérünk, ösztönzünk, elismerünk, jutalmazunk. Tiszte-

letben tartjuk az életkort, a funkcióérettséget. Tapintatosak, mérlegelők, mérsékelt 

realisták vagyunk értékelési rendszerünket illetően is. 

5.6. Az elmarasztalást, feddést, tiltást, szankciót, büntetést, megvonást a szakmaiság, a 

célszerűség, a humanum elve mellett alkalmazzuk, az olyan esetekben, amelyeknél a 

munkafegyelmet, a közösséget zavaró cselekményeket kell megítélni, amelyek a Ta-

nítvány saját és társai fejlődését gátolják, rombolják személyiségüket, és az iskola 

nevelési programjával, eszmeiségével, jó hírével, közösségével, tanulóival, a szülők-

kel és dolgozókkal szemben állók, sértők. 

Evidenciák: 

5.7. A pedagógus tanítványával félreérthető, un. intim kapcsolatot nem létesít, 

5.8. a Tanítványát megalázó helyzetbe soha nem hozza, nem sérti, nem gúnyolja, sem fi-

zikai, sem lelki, sem szellemi vonatkozásban, 

5.9. a saját iskolája tanulóját egyéni érdekből és céllal nem veszi igénybe, nem kéri, nem 

készteti, és nem kényszeríti, nem bírja olyan cselekményre, munkára, amely ennek 

akárcsak gyanúját is keltené, 

5.10.  a Tanítványát anyagi ellenszolgáltatásért külön nem tanítja, 

5.11.  a saját gyermekét lehetőség szerint nem tanítja, ha az elkerülhetetlen, akkor őt a 

többi tanítvánnyal azonos bánásmódban részesíti, jogtalan előnyhöz nem juttat-

ja.kerül mindenféle cselekményt, amely a nepotizmus legkisebb gyanúját is felveti. 

 

 

6. Szülőkkel való kapcsolat etikai normái 

6.1. A Pedagógus és Szülő kapcsolata partneri, kooperatív, leszámítva a 

szakmai kompetens szerepét. Ebben a tanító, tanár vezetőként működik 

együtt. 

6.2. A kapcsolat a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapul, az erre való törekvést a 

Pedagógus erkölcsi kötelességének tartja. 

6.3. A találkozások alkalmával a tapintat elve alapján kell kezelni a tanítványok szemé-

lyes ügyeit, csak az egész közösség problémáit szabad az egész szülői közösség előtt 

tárgyalni (pl. fogadóóra, szülői értekezlet…). Minden diszkriminációt kerülni kell. 
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6.4. Családlátogatáskor és más személyes alkalmakkor a Pedagógus kimerítően informál 

és informálódik. Az információcseréket és beszélgetéseket, tanácsadásokat, szakmai 

segítségeinket igyekszünk a Szülőkkel együtt, a lehetséges időhatárok keretei között 

tartani. 

6.5. A jó hírhez fűződő tanulói és szülői jogokat tiszteletben tartjuk. 

6.6. A pénzszedéssel, annak elszámolásával kapcsolatos feladatokat célszerű, ha a Szülői 

Közösség tagja vállalja fel (pl. osztálypénz, stb.), a pénzgyűjtés igényének a pedagó-

gus ellenáll, ennek lehetetlensége esetén csak a szülők teljes körű vagy képviseleti 

egyetértésével cselekszik. A Tanítvány személyes értékeiért, pénzéért felelősséget 

vállalni nem tudunk. 

6.7. A Pedagógus sem Szülőktől, sem családtagoktól nem fogad el olyan anyagi értéket, 

amely lekötelezettséget jelenthet vagy eredményezhet, vagy annak gyanúját keltheti, 

6.8. a Szülőktől semmilyen térítés nélküli munkát nem vesz igénybe saját, illetve család-

tagjai céljaira, 

6.9. a Szülők anyagi helyzetének ismeretében kezdeményezi a szociális, szükség esetén a 

mentális segítségnyújtást, 

6.10.  a Szülőkkel tartott kapcsolatai etikai értelemben egyenlők. 

6.11.  Amíg s amennyiben a Szülőkkel való elektronikus digitális kommunikáció a tanuló 

kiszolgáltatottságának esélyét hordozza, addig az nem kívánatos e kapcsolattartás-

ban. /ld. érettségi botrány, stb./Általában a modern kommunikáció elfogadható, a 

személyességet favorizáljuk. 

6.12.  Nem favorizáljuk a Szülőkkel „per tu” beszédmodor kiterjesztését. 

 

 

7. A pedagógus szakmai kapcsolatainak etikai formái 

7.1. A Pedagógus szakmai kapcsolataiban is az emberi, a klasszikus, az in-

tézményes, a hagyományos, a nemzeti értékek tisztelete, a kollégák 

megbecsülése, a fejlődés iránti fogékonyság és hivatás iránti elkötele-

zettség dominál, 

7.2. az intézményi szervezet tagjaként, aktívan részt vesz saját szervezeti kultúrája alakí-

tásában, 

7.3. kollegiális kapcsolatait ápolja, a nevelési szakmai kérdésekben együttműködő, ér-

deklődő, tapasztalatait megosztja, 
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7.4. a korrekt, intellektuális igényű kritikára, a szakmai észrevételekre nyitott, akár elis-

merők, akár kifogásolók azok reá nézve, 

7.5. tisztában van a kritika alapszabályaival (a kritika a kritika tárgyát illeti, a személyt 

tiszteli, alternatívákat kínál a jónak tartott megoldások érdekében, érvelő, vitázó ka-

rakterű…), 

7.6. a tárgyban leginkább, és mindenekelőtt az érintett személynek mondja el a megálla-

pítását, az észrevételét, véleményét, kritikáját, akár elismerő, akár elmarasztaló az, a 

szóban forgó személy cselekvésére, megnyilvánulására nézve, 

7.7. igaza mellett „szemtől szembe” áll ki, szakmai érvekkel védi álláspontját, 

7.8. az intézményi közéletnek aktív részese, „szavazati jogánál fogva az iskola büszke 

polgára, a főhatalom részese”
7
, vállalásaival ezt ki is fejezi, 

7.9. méltó módon képviseli a szakmát, intézményt, a hivatást, a pedagógia tudományát a 

társadalomban, a Szülők előtt, az iskolán kívüli életben, 

7.10.  mindaddig kiáll önmaga, kollégái cselekedete, viselkedése, magatartása mellett a 

külvilág előtt, amíg saját vagy kollégája szakmai hibája kétségtelenül be nem bizo-

nyosodott, de kollegialitása ezután is érvényesül, 

7.11.  más hibáját és nem más személyét teszi kritikája tárgyává, a cselekvés etikai értéke-

lésének szabályai szerint /alaposság, körültekintés, substantialis(lényegi) és 

accidens(járulékos) komponensek figyelembe vételével…/, 

7.12.  hivatása és intézménye jó hírének megőrzése, terjesztése érdekében minden jogos és 

etikus módszert és eszközt, eljárást igénybe vesz, hatáskörén belül, 

7.13.  a vezető és beosztott kapcsolatokban a tárgyilagosság, a korrektség, az őszinteség, a 

kölcsönös bizalom, az autoritás (tekintély)) és a személyes felelősség illetve az em-

beri méltóság tiszteletben tartására törekszik, 

7.14.  az ellenőrzésekben a jobbító szándékot, a kötelességteljesítést és a hibák javítását 

tételezi fel, nyitottságra, megértésre törekvő, amikor az őt ellenőrző vezető és peda-

gógustárs számot ad a kontroll alatt elvégzett munkájáról /pl. óralátogatás megbeszé-

lése: ekkor a beosztott is bepillant a vezető munkájába, az óralátogatás tehát kettősé-

get is hordoz, u. i. ekkor a vezetőt látogatja a szaktanár/. 

7
 Rousseau: Társadalmi Szerződés után 

 

8. További szakmai etikai normák 
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8.1. A pedagógus a nem pedagógus munkatársakat és a nekik kijáró tisztelet-

tel, emberséggel, megbecsüléssel ismeri el, 

8.2. kerül minden olyan helyzetet, amely bármilyen jogtalan előnyszerzés vádját, vagy 

gyanúját keltheti pedagógiai kapcsolatai során, 

8.3. nevelő munkájában szerzett magántermészetű információkkal diszkréten és a titok-

tartás kötelezettségeinek tudatában, bölcsen bánik, 

8.4. a szolgálati titkot megtartja, 

8.5. ha ellentmondást tapasztal a szolgálati titoktartási kötelezettség és a szakmai infor-

mációs kötelezettség között, azt lelkiismereti belátása, alkotmányossági joga és köte-

lezettsége együttes figyelembe vételével hozott döntése alapján oldja fel, 

8.6. kollegiális érzülete, viselkedése és állásfoglalása az intézmény nem pedagógus dol-

gozóival tartott kapcsolatára is kiterjed, 

8.7. kívülálló személyek, de Tanulók és Szülők jelenlétében is törekszik a megszólítá-

sokkal, titulusokkal a kollegiális jó hírnevet megőrizni, erősíteni. (Javaslat: pl. x(y) 

Tanárnő / Tanár úr stb. megszólítás és nem kívánatos a csupán keresztnéven történő 

megszólítás.) 

8.8. Intézménye, hivatása jó hírét nem rontja, hanem megőrzi, annak esetleges meggyen-

gülését tapasztalva megerősítésére törekszik, 

8.9. kutatást, kísérletet, projektet, illetve annak számító innovációt akkor és csak akkor 

folytat, ha annak semmilyen káros hatása vagy utóhatása nem lehet tanítványaira, s 

ha mindezek esélye, gyanúja, vádja, de még látszata is kizárt, és a tevékenység 

amely a fenti kategóriákban (kutatás stb.) besorolható, a Szülők, a Tanítványok, a 

Tantestület, az Igazgató, a Fenntartó, illetve a szakma, a hivatás és az egyéni lelki-

ismeret teljes és együttes összhangját, egyetértését garantálja. 

8.10.  A pedagógus munkáját az alábbiak szerint lehet értékelni: 

- munkaköri-szakmai kötelességteljesítése 

- etikai normákhoz való viszonya(e kódex) 

- tanítványai megtapasztalható és tantervileg előírt, mérhető személyiségfejlődése 

- önkorrekciós készsége 

- képzettsége 

- intézményes affinitása („húz a céghez”) 
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8.11.  Az etikailag vitatható cselekvésről hiteles írásos feljegyzést, az etikai vétségről, il-

letve ennél súlyosabb cselekményről bejelentést kell készíteni az intézmény, vagy a 

helység, terület, Etikai Bizottságának, véleményezés végett. 

8.12.  Az így kialakult álláspontot, eredményt csak az érintett személy tudtával, beleegye-

zésével szabad nyilvánosságra hozni, kivétel, ha azt jogszabály kötelezi. 

9. A szankció kérdése 

Az etikai kódex karakteréből fakadóan nem szankcionáló jellegű. Azon-

ban az etikailag helytelen cselekedetekkel kapcsolatosan megállapít ítéle-

teket, az alábbi terminológiák szerint, a cselekmény lehet etikailag: 
- kifogásolható 

- súlyosan kifogásolható 

- kerülendő 

- elmarasztalható 

- el nem ítélhető 

- … akkor engedhető meg … 

- megengedhetetlen 

- sértő 

- súlyosan sértő 

- vétség 

- elítélendő 

- súlyosan / nyomatékosan elítélendő 

- tilos / tiltott 

 

10.  Epilógus 

„Tedd a jót, kerüld a rosszat!” – Augustinus Aurelius 

A pedagógus, - akárcsak az orvos, a lelkész, a pap, a pszichológus – Segítő Ember. Ettől 

hivatásos és ettől küldetéses. Ezért kell hitelesnek lennie. Hitelét az emberbe vetett, illetve 

transzcendentális hite nélkül elveszíti, de annak megléte esetén is, - ha szaktudása, gyer-

mekszeretete, moralitása nem lendíti előre nap mint nap, csak tudás, és ismeretközlő 

egyeddé válik. Ettől a veszélytől szeretne megóvni ez a normagyűjtemény. Azzal azonban 

tisztában vagyunk, hogy önmagában a Kódex még nem biztosíték, az viszont bizonyos, 

hogy esélyeinket nagyban növeli. Ezért kérjük elfogadását, betartását, és azt, hogy legyen 

hivatásunk „vezérlő kalauza”. 
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11.  Mellékletek(részben teljes) 

1. A pedagógusok jogai és kötelességei in.: Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak /1.  

oldalunkon jelezve 

/1993. évi LXXIX. sz. Közoktatás törvényben/ 

Ld. 19§ 1-3. illetve 7. és 8. fejezetek 

im. 99-101. 

2. A hallgatók 6 pontja: iskolai tanítási gyakorlatot végzők számára, a Dózsa iskolában 

3. A pedagógusok elvárásai: im. 95-98. o. u.o., mint 1. pont 

4. Az Etikai Bizottság szabályzata /készülőben/ = EBSZMSZ 

5. A Dózsa Iskola Pedagógusai Etikai Kódexe elfogadásának dokumentumai; a hitelesítő  

dokumentáció az aláírásokkal 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak, Szerk.: Dr. Hoffmann Rózsa, Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Bp. 2003 

2. Az 1993. évi Közoktatásról szóló LXXIX. tv. 

3. Tarr György Dr.: Gyermekjog SZIT Bp. 2001 

4. Dr. Laurinyecz Mihály: Etikai Kódexek összehasonlítása /tanulmány/ Szeged 2002 (inter-

net) 

5. Különböző szakmák és hivatások etikai kódexei (internet) 

6. Avasi Gimnázium Etikai Kódexe (internet) 

7. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 

8. Nyíri Tamás: Alapvető etika 

9. Dr. Rókusfalvi Pál: A vezetés lélektana Bp. 1998 /Közokt. vez. szakv. jegyzet/ 

10.  Olvasókönyv a pedagógusról szerk.: Petró András Bp. 2000 

11.  Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése SZIT Bp. 

12.  Molnár Tamás: Az autoritas ellenségei… 

13.  Pedagógiai Lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó Bp. 1979 

14.  Dr. Drozdy Gyula: Etika /”Vezérkönyvek” sorozat/ 

15.  Mester és Tanítvány 1/1. periodika, PPKE Bp. 2004 főszerk.: Hoffmann Rózsa 

16.  Kamarás István – Vörös Klára: Embertan I-III. ÉKPOKp. /Zsolnai/ 

17.  Josef Pieper: A négy sarkalatos erény, Vigilia, Bp. 1996 

18.  Mester és Tanítvány 1/4. periodika, PPKE Bp. 2004 
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19.  Új Pedagógiai Szemle 1999. március 

20.  Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története Könyvért. Váll. Bp. 1986 

21.  Tarr György Dr.: Lehet-e…? in: Studia Wespremiensia az érseki teológia periodikája 1/1. 

Vp. 

22.  Bán Mihály: Egy szeg miatt a patkó elveszett in: Megyei Pedagógiai Körkép 34. évf. 3-4.  

sz. Veszprém, 2004 

23.  Franz Brentano: Az erkölcsi ismeret eredete Kossuth KK. Bp. 1994 

24.  Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről Kossuth KK. Bp. 1994 

25.  Veszprém megyei pedagógiai Körkép 34. évf. 3-4. sz. Műhely; a Kerekasztal beszélgetés 

„A gyerekek nem tanulnak azoktól, akiket nem szeretnek.” 

26.  Mester és Tanítvány II/4. 8. sz. Pálvölgyi Ferenc dr.: Egy pedagógiai ihletésű emberkép 

körvonalai 

27.  Veress József: Etikatanítás a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában in: Megyei 

Pedagógiai Körkép, 34. évf. 3-4. sz. Veszprém, 2004, és” Az iskola éthoszának alakítása” 

pedagógiai és közoktatásvezetői szakdolgozat,2002.Bp.ME.Ped.Kara 
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Tanulók etikai kódexe a Dózsa iskolában 
 

 

„Tekintet nélkül arra, hogy 

másoknak tetszik, 

vagy nem, 

tekintet nélkül arra, hogy 

látják-e, vagy nem, 

tekintet nélkül arra, hogy lesz-e 

sikere, vagy nem, 

tedd a jót! 

Tégy minden jót, amit 

megtehetsz, 

ott, ahol vagy, 

úgy, ahogy teheted, 

akkorát, amekkorát tehetsz, 

de mindig, szüntelen ez legyen 

a programod!” 

 

          Sík Sándor
1 

 

 

 

1. Előszó 

 

Minden olyan magyar általános iskola, amelyben felelősséget érző tanulókat nevelnek, taní-

tanak, előbb-utóbb elkészíti saját etikai kódexét. Az etikai Kódex három egyenrangú össze-

tevőből áll, a: Pedagógusok, Szülők és Tanulók etikai normagyűjteményéből. (A felsorolás 

időrendiséget jelent.) 
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Mi most, itt a Tanulók Etikai Kódexét ismertetjük. (A pedagógusokét már a 2006. évben lét-

rehoztuk.) 

Ez a Kódex nem teszi kötelezővé a hozzá történő csatlakozást; csupán lehetőséget kínál ar-

ra. Tehát mindenki, saját belátása szerint csatlakozhat a Kódex normáit követőkhöz, a Szü-

leivel, Gondviselőjével történt megbeszélés után. 

 Jogi alapvetés: 

Alkotmányossági kötelezettség és jog: 

 Hazánk, a Magyar Köztársaság Alkotmányának I. fejezete: 8§, 9§, 13§(1), 15§, 16§, 

17§, valamint és különösen a XII. fejezet: 54§(1)(2), 55§(1), 56§, 57§(1)-(5), 59§(1)(2), 

60§(1)(2), 61§(1), 70/D§, 70/F§(1)(2), 70/G§, valamint 70/J§. 

Ezek tiszteletben tartott jogforrásként tekintett alapvető etikai normák is számukra. Ismer-

kedés ezzel az etikatanítás tárgya 

Gyermekjogi alapvetés: 

 ENSZ Közgyűlése 1989. november 20.: Egyezmény a Gyermekek Jogairól 14. cikke 

1., 2. pontjai: amelyek az állam gyermekek és szülők jogai és kötelezettségei iránti állami 

magatartást szabályozzák. 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata /röviden: EJENY/ (ENSZ Közgyűlés 1948.) más né-

ven a Deklaráció /röviden: EJED/ alapvető szabadságjogokra illetve a szociális biztonságra 

vonatkozó normái: kiemelten az 1., 3., 9., 12., 17., 18., 22., 25. és 26. cikk rendelkezései: a 

személyi élethez, szabadsághoz, személyi biztonsághoz való jog. 

Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről. 

 1950. Róma, Európa Tanács: minket életkorilag érintő két fontos tétele: a gyermek 

szabadságjogairól, és az emberi méltóságról szóló norma. 

Ezek közül iskolai életünk szempontjából legfontosabbnak a 26. cikket tekintjük, amely a 

személy neveltetéshez való jogát tárgyalja. Ebben arról is szó van, hogy a nevelésnek a 

személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartásának, megerősítésére kell irányulnia. Tehát a jog egyben kötelezettséget is 

fakaszt, és követel – ahogyan a kötelmek pedig jogokat. 

A 27. cikk a kisebbségek kultúrához való jogát tárgyalja, amely a német tagozatos iskolánk 

szempontjából különösen fontos. 

A Deklaráció mellett igen fontos normának még az 1990-ben, a hazánk képviseletében alá-

írt, ENSZ közgyűlésen elfogadott, Gyermek jogairól szóló „Egyezmény”–t tartjuk. 

Ennek 5. cikke ismeri el a szülő gyermeke javára szóló iránymutatási és tanácsadási jogát. 

Ebből az is következik, hogy a Gyermek nem utasíthatja e szülői jogot vissza azzal, hogy 
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„semmi köze hozzá”. Ez a cikk ui. a szülő ezen jogát kötelességként és felelősségként is 

hangsúlyozza. 

Következmény, hogy ha a szülő a tanítót/tanárt az őt, mint szülőt helyettesítő pótló neve-

lő/oktató személynek is képes tekinteni, nem csupán hivatali személynek – s ezt joggal fel-

tételezhetjük is, hiszen ide hozzá(nk) adta Gyermekét – akkor az is természetes elvárás, 

hogy az iskolában szolgáló pedagógus személyében a szülői iránymutatás és utasítás letéte-

ményesét, és képviselőjét is vélelmezzük. Ennek megfelelő viselkedést, magatartást és cse-

lekvést várjunk el az iskolás gyerektől. 

Ebből pedig továbbá az is következik, hogy a tanuló kötelezettségeit a jogai egyáltalán nem 

szüntetik meg, nem szűkítik, nem csökkentik, hanem sokkal inkább elmélyítik, erősítik, ki-

terjesztik, hangsúlyozzák. A tanulók felelősségét pedig a Szülők, a Társadalom, az Iskola-

közösség, Társai és Tanárai felé is: konkretizálják, erősítik, hangsúlyozzák, nyomatékosít-

ják, bővítik. 

Az Egyezmény 29. cikke határozza meg azon célokat, amelyekre az iskolai nevelésnek, ok-

tatásnak irányulnia kell. Különösen az alábbiakat kiemelve: 

Segíteni kell a gyermek személyiségének kibontakoztatását – ennek érdekében a gyermek 

tudatába kell vésni a következőket: 

- az emberi és alapvető szabadságjog, 

- a szülei, 

- a személyazonossága, 

- az anyanyelve és kulturális, vallási értékek iránti tiszteletet, megbecsülést, 

- valamint: a hazája vagy származási, esetleg választott országa nemzeti értékei és saját 

kultúrájától különböző műveltségek iránti tiszteletet, 

- a természeti értékek avagy a teremtett világ iránti megbecsülést. 

Az Egyezmény 31. cikkében elismertetik a Gyermek joga a: 

- pihenéshez, szabadidő eltöltéséhez (konstruktív módon) életkorának megfelelő játékhoz 

és szórakozáshoz 

- kulturális és művészeti életben való részvételhez. 

Előíratik: a Gyermek speciális védelme mind a családban, mind a társadalomban. 

A védelemmel a 11., 19., 32-37. és 39-40. cikkek foglalkoznak: tárgyalván a fiatalkor bün-

tethetőség problematikáját és a fiatalkorúval kárára elkövetett jogsérelmek jogorvoslati le-

hetőségeit is. 

Az Egyezmény a Gyermekek Csoportjainak Védelméről szóló 20-21., 23., 25. valamint 30. 

cikkek különösen fontosak az általánostól eltérő SNI – tanítványaink érdekében. Ezek közül 
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kiemelten érvényesítendő a 23. cikk elvárása: a fogyatékossággal bíró sajátos szükségletei-

vel foglalkozó passzus. 

Hangsúlyozottan érvényes a 30. cikk is; lévén. Hogy nemzetiségi nyelvet is tanító tagozat 

működik iskolánkban. 

 Mindemellett az ősi jogi axiómát sem szabad figyelmen kívül hagyni: „summum ius 

summa iniuria est” – „a jogok eltúlzása jogtalanság”. 

 

 

 

 

 

2. A Kódex érvényességi köre 

 

- A Kódex érvényes minden Dózsás tanulóra, aki annak ajánlásait elfogadja, normáit 

felvállalja és betartja, s nyilvánvaló a Szülői jóváhagyás, szabad beleegyezés, és ennek 

regisztrálása. 

- Elfogadója: a Csatlakozottak Közössége, közmegegyezéssel. 

- Hatályba lép: az elfogadás napján. 

- Érvényességi ideje: visszavonásig (visszavonhatja a Csatlakozottak Közössége) 

- Kerüljük a változtatását, valljuk az etikai normák állandóságát. Bővítését lehetséges-

nek tartjuk. 

- Kívánatos, hogy az Iskola diákéletét szabályozó belső dokumentumok a Kódexhez 

igazodjanak, azt tartsák tiszteletben: pl. Házirend, Pedagógus és Szülői Kódexek, 

SZMSZ-EK . 

- Kívánatos, hogy a Kódex tartalmával felső tagozatban 5. évfolyamtól a 7. évfolyam 

végére ismerkedjenek meg, hogy 7. év végétől és 8. év elejétől minél nagyobb szám-

ban csatlakozzanak hozzá. A hetedik évfolyamban az of-i és etikaórán, és a dők. fog-

lalkozásokon meg kell adni ennek lehetőségét. 

A csatlakozás 5. évfolyamtól lehetséges, édeklődés esetén. 

- A Kódex, illetve a csatlakozott személyek sérelmére elkövetett cselekmények vizsgá-

latát az elfogadók Közösségének bármely tagja kezdeményezheti. Nem csatlakozott 

személyre nem a Kódex az érvényes, hanem csak a Házirend. 

Ha a tag nem kezdeményez, akkor az Etikai Bizottság Elnöke kezdeményezhet etikai 

vizsgálatot. 
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- A Tanulói Etikai Bizottság évfolyamonként 1-1, tehát  4(+1) fős Testület, amely a Pe-

dagógus és Szülői Etikai Bizottsággal együttműködő, de szervezetét önmaga szabá-

lyozza. 

 

1. A Tanuló személyiségével, munkavégzésével, felelősségével kapcsolatos etikai 

normák 

 

a.) A tanuló testi, szellemi, lelki egészségét ápolja, betegen nem vállal, nem végez iskolai 

munkát. Előnyben részesít minden egészséges szokást, és elvet minden ezzel ellentétes 

elvet. 

b.) Segíti az „öregdiák” „felsős” magatartást, vagy cselekvő viselkedést, a gyengébbek, 

fiatalabbak, kisebbek javára, segítésére, támogatására, gyámolítására. 

c.) Ha önmaga és társai véleménye szerint alkalmasnak mutatkozik tisztségekre, vállalja 

azokat. 

d.) A Dózsás tanuló, teljes személyiségéve önmaga és társai jelleme és személyisége javí-

tásán, fejlesztésén fáradozik. 

e.) Erényekre és érdemekre törekvő, mind tanulásban, mind magatartásban, mind szorga-

lom terén. 

f.) Törekszik a természetes erényekben: bátorság, okosság, igazságosság, mértékletesség, 

valamint a lelki érvényekben (hit, remény, szeretet terén) a folyamatos gyarapodásra. 

(A hit nem feltétlen, s nem kizárólagos értelemben vallásos hitet jelent. Ahogyan nem 

feltétlen és kizárólagos profán hitet sem.) 

g.) Cselekvésében törekszik az egészséges egocentrikusság, és a proexistencia (önközpon-

túság és „másért való lét”) egyeztetésére, felelősségére. 

h.) Hibázás esetén igyekszik azt mielőbb elismerve megfelelően eljárni, bevallani, ha sér-

tett fél van, bocsánatát kérni, azt kijavítani. 

Társainak ezzel is erkölcsi példát mutat. 

i.) Vállalja a kiállást a személyes és a közjót veszélyeztető magatartás, viselkedés és cse-

lekvés ellenében. 

Ápolja, műveli, védi anyanyelvünket, kerül minden csúnya beszédet, trágárságot, ká-

romkodást. Mértéktartásra törekvő a viseletében, megjelenésében, viselkedésében, 

magatartásában egyaránt. 

j.) Az iskolai ünnepi rendezvényeken a Házirendi elvárás szerint jelenik meg, viselkedik; 

sötét nadrág/szoknya, fehér ing/blúz, illetve öltöny/kosztüm viseletben, alkalomhoz il-
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lően jelenik meg. Tiszteli hagyományainkat, azokat óvja, ápolja. Kerül minden túlzást, 

szélsőséget. 

k.) Különösen nagy figyelmet fordít környezete és a természet értékeinek védelmére. 

 

2. A tanulás etikai normái 

 

a.) A tanuló tiszteli tanítója/tanára és tanulótársa egyéniségét, emberi méltóságát, szemé-

lyi szabadságát. Ugyanazt elvárja tőlük is. 

b.) Őket nem bántalmazza, nem sérti.(A cselekvéseiket és nem cselevő személyüket von-

hatja kritika alá.) 

c.) Sem testi, sem szellemi, sem lelki erőszakot nem alkalmaz a dózsásokkal szemben. 

Mindezeknek még a látszatát és gyanúját is kerüli. 

d.) A konfliktusait törekszik a személyesség, az udvariasság, a tisztelet síkjain rendezni. 

Megkeresi és alkalmazza az érdeksérelem megoldásának lehetőségeit, fáradalmait. 

e.) Tanulását érintő szociális, lelki, erkölcsi kérdésekben él a segítségkérés lehetőségével. 

Fordulhat osztályfőnökéhez, ifjúságvédelmi felelőshöz, tanáraihoz, tanítóihoz, az isko-

la vezetőjéhez és helyetteseihez. 

f.) Készületlenül – a rajta kívülálló okok esetét leszámítva – nem jön iskolába. 

g.) A tanórákon, iskolai foglalkozásokon együttműködően és aktívan vesz részt. 

Aktivitását önmaga és társai szellemi, lelki, testi fejlődésére kamatoztatja. 

h.) Tanítói, tanárai tanórai vezető szerepét elfogadja, tiszteletben tartja, figyel rájuk. 

i.) Társai, tanítói, tanárai nyugodt eredményes munkavégzéshez való jogát megbecsüli, 

tiszteletben tartja. Ezt magatartásával, órai munkájával juttatja kifejezésre, illetve bi-

zonyítja. 

j.) A Házirendet megtartja. 

k.) A tanulás jelentőségét, fontosságát ismeri, elismeri. Törekszik a tanulási technikák, 

módszerek, lehetőségek, ismeretek elsajátítására, alkalmazására. 

l.) Elismeri, hogy munkája és kötelessége a tanulás. Tanulmányai, iskolaévei alatt ennek 

megfelelően viselkedik, cselekszik, s példát mutat. 

m.) A tanórákhoz és a tanulmányi munkájához kapcsolódó kötelezettségeit megismeri, el-

ismeri, ezeknek megfelelően cselekszik, mindezekhez tartozó jogait kultúrált módon 

érvényesíti. 

n.) Törekszik a szép a jó, az igaz és a tiszta, valamint a szükséges, a hasznos és a kellemes 

értékekre, a bátorság, bölcsesség, igazságosság és a mértékletesség, valamint a 
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hit(köznapi,illetve vallási értelmezése a család jogköre), remény, szeretet erényeinek 

elsajátítására a szaktárgyi órákon is, valamint az ezekhez tartozó feladatvállalásokban 

egyaránt. 

 

 

 

3. A Tanuló tanítóival, tanáraival, felnőttekkel való kapcsolattartásának normái 

 

a.) A Tanuló tiszteletben tartja, hogy a Tanítvány és Mester kapcsolata személyes kapcso-

lat, melyet kölcsönös tisztelet és megbecsülés alapoz meg. Jogait kötelezettségein ke-

resztül érvényesítheti. 

b.) Adottságait, hajlamait, képességeit, készségeit folyamatosan gyarapítja, illetve erre tö-

rekszik. 

c.) Megkülönböztetett módon tiszteli az emberi méltóságot. Műveltsége erős magalapo-

zásra törekszik iskolai évei alatt. 

d.) Tanárai jó példáját követi, igényli. 

e.) Beszédében, viselkedésében, gesztusaiban, magatartásában a tisztelettudás, az ember-

ségesség, a jóra való készség jellemzi. 

f.) A dicséretet kellő büszkeséggel, de kellő szerénységgel, a feddést, elmarasztalást, 

vagy más szankciót kellő alázattal és a javítás szándékával fogadja. 

g.) Tanítóit/tanárait (az iskola felnőtteit) megalázó helyzetbe nem hozza. 

h.) Együttműködésre törekvő, illetve együttműködő tanítóival/tanáraival (az iskola fel-

nőttjeivel) az iskolai élet egész területén. 

 

 

4. A Tanuló Szülőkkel való kapcsolatának etikai normái 

 

a.) A Szülőkkel tartott kapcsolatában a kölcsönös tisztelet és megbecsülés vezeti. Jogait 

kötelezettségein keresztül érvényesíti. 

b.) Tudja, hogy Szüleinek hálával és megbecsüléssel, felelősséggel tartozik. Iskolatársa 

Szüleit is tiszteli és megbecsüli. Velük is, és róluk is illendően beszél. 

c.) Betartja az intelligens és udvarias viselkedés szabályait, tapintatos és tisztelettudó, 

más Szülőkkel is. 
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d.) A jó hírhez fűződő felnőtt/alkotmányos jogokat tiszteletben tartja, amelyek viszont 

már őt is megilletik. 

e.) Szüleit az iskolai eseményekről, saját magatartási, szorgalmi, erkölcsi és tanulmányi 

helyzetéről becsületesen, igazságosan és pontosan tájékoztatja. 

f.) Saját érdekében, segíti Szülei és Tanítói/Tanárai együttműködését. 

g.) A fogadóórákra és szülői értekezletekre kéri, illetve eléri Szülei részvételét. 

h.) Jog-, vagy erkölcsi sérelem esetén Szüleitől, esetleg Osztályfőnökétől, illetve az Ifjú-

ságvédelmi felelőstől kérhet orvoslatot. Ebbe bevonhatja az iskola vezetőjét és helyet-

teseit, pedagógusait. 

 

 

5. A Tanuló és az iskola Dolgozói kapcsolatának erkölcsi normái 

 

a.) A Tanuló a felnőttek, az idősebbek tiszteletének eleget tesz az iskola dolgozóival való 

kapcsolatában is. 

b.) Az udvariasság és az intelligens viselkedés szabályainak is. 

c.) A jó hírnévhez fűződő jogokat tiszteletben tartja (s ezek őt is megilletik). 

d.) Megbecsüli az iskola Dolgozóinak munkáját, illetve annak eredményeit. 

e.) Figyelmeztetéseiket jóhiszeműen fogadja, bennük a segítő szándékot vélelmezi, törek-

szik az engedelmességre. 

f.) Sérelmei esetén is intelligens és tisztelettudó marad, jog-, vagy erkölcsi sérelem esetén 

Osztályfőnökétől, az ifjúságvédelmi felelőstől (is) kérhet orvoslatot. Bevonhatja ebbe 

Igazgatóját és helyetteseit, pedagógusait. 

g.) Más hibáját és nem személyét teszi kritika tárgyává. 

 

 

6. A Tanuló – Tanuló kapcsolat etikai normái 

 

a.) Az iskolatársak egyenlő méltóságú, jogú, és azonos kötelezettségű személyek. 

b.) A jogok általában a kötelezettségeken keresztül érvényesíthetők. 

c.) A tanulók szorgalmi, magatartási, tanulmányi és erkölcsi minősítése csak az érdemek 

alapján lehet elfogadható, az egymás közti megbélyegzés, előítélet, sértés, gúnyolódás, 

megalázás, vagy bármilyen negatív megkülönböztetés tilos. A „pozitív diszkriminá-

ció” rászorultság esetén lehetséges. 
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d.) Kötelező egymás jó hírének, emberi méltóságának tisztelete és megbecsülése. 

e.) Tilos minden nemű önbíráskodás. Jog- és erkölcsi sérelem esetén pedagógus segítsé-

gével kell keresni a megoldást. 

f.) Brutális és maradandó (8 napon túl gyógyuló) sérülés esetén jogszabályok szerint is el 

lehet járni (szülői feljelentés, orvosi látlelet, bírói, rendőrségi eljárás kezdeményezé-

se). Ugyanez vonatkozik a megbotránkoztatóan sértő, gyalázkodó, rágalmazó magatar-

tás esetén. A kezdeményező a jogorvoslat tekintetében a Szülő/Gondviselő. 

g.) Az iskolatárs személyes értékét az Alkotmány és törvények védik. Ezek sérthetetle-

nek. 

A tanulói magántulajdon különleges védelmet élvez. Ilyen típusú jogsérelmek esetén a 

jogszabályok szerint el lehet járni. 

h.) A közös tartózkodási helyiségeket (zsibongók, udvar, folyósok, lépcsőházak) a jog-

szabályok szerint, szabad digitális védelemmel ellátni. Ez személyi és értékvédelmet 

szolgál. A Tanuló a dolgaiért felel. 

i.) Nem kívánatos nagy értékű eszközök iskolába hozása, és itt tartása.  (Ezekért  felelős-

séget nem vállalhatunk, nincs hozzá jogunk.) 

j.) Az alsóbb évfolyamok joggal várják el a nagyoktól védelmüket, a felsősök az alsób-

baktól tiszteletüket. 

k.) Kívánatos az alsós–felsős un. testvérosztály kapcsolat újraélesztése. 

l.) Kívánatos az un. Tanulópárok alakítása is. 

m.) Kívánatos az osztályok közötti évfolyamokon belüli versenyszellem fejlesztése. 

n.) Kívánatos az osztályközösségeken belüli versenyszellem erősítése. Elvárt a gondosko-

dó viselkedés. 

o.) A Tanuló törekszik, hogy magatartásában, viselkedésében, beszédében, cselekvésé-

ben, modorában és nem utolsó sorban szorgalmában, a Dózsás összetartozás, a jó hír-

név öregbítésének szándéka mutatkozzék meg. 

 

 

7. További tanulói etikai normák 

 

a.) A dózsás tanuló más iskolák diákjaival való kapcsolattartásában is tiszteletben tartja a 

Házirendet, illetve etikai Kódexünket. 

b.) Kerül minden kirívó és feltűnő, botránykeltő viselkedést, házon belül és kívül, önma-

gában és társaival egyaránt. 
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c.) Tanulói kötelességeinek teljesítésén keresztül érvényesíti jogait, iskolán belül és kívül. 

d.) Őnmaga és iskolája jó hírhez való jogát nem sérti.  

 

 

8. A szankció kérdése 

 

E Kódex jellegénél fogva nem szankcionáló. 

Azonban az etikailag helytelen cselekvéseket értékeli, bírálja, megítéli, illetve véleményezi. 

Az alábbi megállapítások szerint állít kategóriába cselekvéseket, viselkedéseket, mulasztá-

sokat, szándékokat, akaratokat: kerülendő, kétséges, aggályos, kifogásolható, elmarasztalha-

tó, súlyosan kifogásolható, sértő, megengedhetetlen, „akkor engedhető meg…”, súlyosan 

sértő, vétség, elitélendő, tilos, illetve erkölcsi értelemben bűn, súlyos bűn. 

a.) Az etikailag vitatható cselekvésről feljegyzést lehet készíteni. A vétségről, illetve sú-

lyosabb megítélés alá eső cselekményről bejelentést kell tenni a tanulói etikai Bizott-

ságnak, valamint az iskolai etikai bizottságnak. 

b.) Az ott kialakult álláspontot, véleményt, eredményt csak az érintet személy tudtával, 

beleegyezéseivel szabad nyilvánosságra hozni, kivétel, ha azt jogszabály kötelezi. 

 

 

9. Epilógus 

 

  „Tedd a jót, kerüld a rosszat!” – Augustinus Aurelius 

A Tanuló felelős személy, hiszen értelmének, akaratának és érzelmeinek teljesen, vagy 

részben, de életkorának megfelelő szinten, kötelezett a felelősségben. 

Az etikai kódex nem egyszerű parancs, vagy tilalom gyűjtemény. A hozzá történő csatlako-

zás szabad személyes döntésen múlik, melyet a Tanuló Szülőjével együttműködve, illetve 

konzultálva hozhat meg. A csatlakozott tanulóra nézve már erkölcsi kötelezettséget jelent; a 

csatlakozás nem vonható vissza mindaddig, amíg a személy erkölcsileg beszámítható. Így 

kiterjed az iskolai tanulmányi időszak végéig. 

A Tanulói Kódexhez történt csatlakozás a morális (erkölcsös) viselkedés esélyét nagyban 

növeli. 

Ezért javasolt, de sohasem kötelező, legfeljebb kívánatos, illetve optimális esetben elvárha-

tó. 
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Készítette:  

        Veress József 

            igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk elvárásai a tanítási gyakorlatukat végző egyetemi, főiskolai hallgatókkal kap-

csolatosan 

 

 

 

 

A Dózsa iskola szeretettel köszönti és fogadja a tanítási gyakorlatukat teljesítő hallgatókat, 

akik: 

 

1. a testi-lelki-szellemi jelenlétükkel tanítványainkat és közösségünket szolgálják, 

2. a tanítási gyakorlatot vezető, mentortanárnő/tanár, illetve a koordinátor instrukcióit és 

az iskola normáit, és az érvényes jogszabályokat betartják, 

3. a megbeszéléseken és tanórákon pontosan megfelelő módon, külső, viseleti, öltözkö-

dési túlzások nélkül jelennek meg, 
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4. az adminisztrációs fegyelemnek eleget tesznek, hospitálási feljegyzéseiket, óravázlata-

ikat a mentortanárnő/tanár által kívánt módon és időpontban elkészítik, neki bemutat-

ják, leadják, 

5. felkészülésükben tanárjelölthöz méltó, igényes, az elvárásoknak megfelelő munkát 

végeznek, 

6. az iskolánk teljes megismerésére törekszenek, annak életében aktívan részt vesznek. 

 

A jó együttműködés reményében kívánunk sikeres tanítási gyakorlatot, gyarapodást szaktu-

dásban, emberségben. 

 

Készítették: 

 

  Horog Zsuzsanna sk      Veress József sk 

    mentortanárnő             igazgató 

               

 

 

     Elfogadja: 

 

        …………………………… 

                 hallgató 

Veszprém, 2013. márc. 31. 

 

Dolgozói juttatások az iskolai étkeztetésben 

 

„Az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.19. pontja szerint a természetbeni juttatások kö-

zül adómentes a kifizető által a magánszemélynek kifizetőként legfeljebb évi három alka-

lommal adott ajándék értékéből alkalmanként az 500 forintot meg nem haladó összeg. 

Az Szja. törvény 69. § (1) bekezdése, (5) bekezdésének d) pontja, (7) bekezdésének ab) al-

pontja, (9) bekezdése és (10) bekezdésének e) pontja alapján a kifizető által a magánszemély-

nek adott üzleti ajándék (a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, dip-

lomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ide nem értve az értékpapírt) szin-

tén természetbeni juttatásnak minősül, viszont nem kell megfizetni az adóévben adott, a 

10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke után számított 
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adóból a tevékenységben személyesen közreműködő tagok (ideértve az egyéni vállalkozót is) 

létszámával számolva 1500 forint/fő érték 44 százalékát.” 

 

Ennek figyelembe vételével hajtjuk végre a differenciált kifizetést, vagyis a rendszeres étke-

zési juttatást. Az ún. kafeteria a mindenkor érvényes jogszabályok, a munkavállaló és a mun-

káltató illetve érdekképviseletei közötti megegyezés szerint valósul meg. 

Ennek szellemében és az aktualitást figyelembe véve az intézményben étkezést favorizáljuk, 

más étkezési juttatáshoz képest. A helyi, városi bevételi többlet céljából. Ezt az álláspontot a 

munkavállalók megismerték, illetve véleményezték, elfogadták, szavazattöbbséggel. 
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Dózsa Diákönkormányzat 

Szervezeti és működési szabályzata 

A CXC. Tv. a Kn-ről, annak 48. § ill. 20/2012. EMMI, 4. § (2) c); 120. § (1) – (10) alapján a 

tanulók, a tanulóközösségek és a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoz-

hatnak létre.   

A diákönkormányzat speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti szerv, választott tagok-

kal, a diákok kötelessége és a jogérvényesítése   megteremtésének egyik eszköze.  

A diákönkormányzat célja,   

hogy a nevelési – oktatási,bár egész intézményt érintő,de a kizárólag diákokra  vonatkozó 

ügyekben, képviseljen és eljárjon a dök, a jogszabályban kapott jogképessége határáig, továb-

bá célja: 

§         Olyan gyermekszervezet létrehozása, melyben a tagok és rajtuk keresztül az iskola 

diákjai, örömmel és aktívan vállalnak feladatokat; saját, kreatív ötleteikkel állnak elő, a meg-

valósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesz-

tik. 

§         Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. 

§         A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. 

§         Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és 

megvalósításának értékelése. 

§         Vallási és politikai el nem kötelezettség és erkölcsi normatartás jellemezze a diákön-

kormányzat munkáját.   

A dök. dönt: 

- saját működéséről, 

- anyagi eszközei felhasználásáról, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

. 1 tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- tájékoztató és működtető rendszeréről, 

- e rendszer felelőseinek megbízásáról. 

Valamint: 

A dök.SZMSZ-ét választó tanulói közössége elfogadja, nevelőtestület hagyja jóvá. 

Véleményezhet, javasolhat, minden saját kérdésben, illetve amit a jogszabály jogkörébe utal. 

Közgyűlés összehívását a dök. vezető kezdeményezi. 
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Továbbiak: Nkt.48.§, az EMMI rend. 120 § (1) – (10)                           

A diákönkormányzat feladatai: 

§         Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása. 

§         Éves munkatervet készít. 

§         Határozatait végrehajtja. Fegyelmi ügyekben együttműködik. 

§         Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. 

§         Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. 

§ Morális viselkedésre, magatartásra, cselekvésre nevel. 

§         Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott nevelé-     

si, tanítási programok lebonyolításában. 

§         Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. 

§         A Házirend folyamatos figyelemmel kísérése, „karbantartása”, betartatása.            

§         Megfogalmazza a problémákat. 

§         Veszprémi, megyei és európai állampolgárrá igyekszik nevelni, a törté-

nelmi megemlékezéseken, hagyományőrző, közösségteremtő rendezvényeken 

való részvétellel. 

§ Gyakran vesz részt a magyar nemzet és ifjúság egységét szolgáló cselek-

ményekben, pályázatokon. 

§         Az egészséges életmódra és értékközpontú világlátásra nevel. 

 

Diákközgyűlés   

A legfelsőbb tanulói fórum a diákközgyűlés. 

A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javasla-

tait. 

Az  diákközgyűlés  a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható 

össze. 

Tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni a diákközgyűlést, amelyen az iskola 

tanulói, vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. 

A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetésé-

hez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. 

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola 

igazgatója kezdeményezi.   
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A diákönkormányzat felépítése, képviselők   

Minden tanévben az osztályok demokratikusan döntenek arról, hogy kik képviseljék őket a 

diákönkormányzatban. 

A képviselőket a tanév első hónapjában meg kell választani. 

A képviselők megbízatása egy tanévre szól. 

Minden diák-önkormányzati gyűlésre kötelesek a képviselők megjelenni, legalább egy-egy 

fővel osztályközösségenként. Megjelenésükért, hiányzásukért önmaguk felelnek, a közössé-

gük előtt.   

Akadályoztatásuk esetén az osztály által választott pótképviselő is megjelenhet. 

A póttag állandó, szintén a tanév elején kerül megválasztásra.   

 A dök. szervezeti felépítése 

Iskolánkban alsós és felsős diákönkormányzat működik. Az alsós diákönkormányzat a tanu-

lók életkori sajátosságaiból adódóan inkább a diákság szabadidős programjainak tervezésére, 

szervezésére, lebonyolítására és megvalósítására korlátozódik. A negyedik évfolyamos tanu-

lók felkészülvén a felsős diákönkormányzati munkára, felelősen ellátják a tanulói ügyeletet. 

A képviselők visszahívása  

A dök.gyűlésekről való rendszeres távolmaradás: passzív, rossz, bomlasztó magatartás; 

együttműködésre képtelenség ,felelőtlen munkavégzés… 

A képviselőt visszahívhatja az osztálya, vagy javaslatot tehet erre a dök is. 

A képviselők munkáját az osztályoknak figyelemmel kell követnie, félévente értékelni kell, 

hogy eldönthessék, jól képviselik-e az osztály érdekeit, véleményét a dök-ben.   

A dök. elnök feladata:  

§         A dök. munkájának tervezése, koordinálása. 

§         A .dök-gyűlés  összehívása és bezárása. 

§         Levezeti a dök-gyűlést: az egyes szavazásokat; napirendi pontokat javasol; vitás kérdé-

sekben, egyenlő szavazatokban döntő a szava. 

§         Joga van képviselni a dök érdekeit, véleményét és nyilatkozni a helyi, városi, megyei, 

országos médiumokban (újság, TV, rádió). 

Ülések rendje   

Az első alakuló gyűlést a dök-t segítő pedagógus hívja össze. 

Nyilvánosság   
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A dök gyűlések nyilvánosak, de véleményezési, felszólalási, javaslattevő, ellenőrzési és be-

számoltatási joga csak a képviselőknek van.  

§         A faliújságon meg kell jelentetni a fontosabb döntéseket, programokról tájékoztatót 

kell adni. 

§         A képviselőknek joguk van az osztályfőnöki órán max. 10 percet kérni (igény szerint), 

hogy beszámoljanak, véleményt kérjenek a dök működéséhez, programjaihoz stb. 

§         A gyűlések összehívását, programokat, versenyeket, dök által hirdetett kampányokat a 

saját faliújságja közli.   

Joggyakorlás   

 

A dök döntési jogot gyakorol:   

§         saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásában, 

§         munkarendjének meghatározásában, 

§         pályázatai benyújtásában, 

§         a működéséhez rendelkezésre álló, illetve pályázat vagy egyéb módon nyert anyagi 

eszközök tervezett felhasználásában, 

§         saját tájékoztatási rendszeréről. 

 

A dök véleményezési, egyetértési jogot gyakorol:   

§         az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat bizonyos pontjainak elfogadásakor és 

módosításakor, 

§         ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásában, 

§         a Házirend elfogadásában és módosításában, 

§         a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, 

§         a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban, 

§         az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kapcsolat-

ban, 

§         az iskola hétvégi, könyvtár, sportlétesítmények nyitvatartási rendjének kialakításában, 

§         a dök részére biztosított helyiség(ek) kijelöléséről, használati rendjéről, 

§         a dök működéséhez szükséges feltételek biztosításáról.   
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A dök javaslattevő joga: 

§         az iskola szabadidős programjaira, szakköreire, 

§         a diákokat érintő valamennyi kérdésben.    

A dök kötelessége; beszámoltatási kötelezettség   

1. A diákok jogi és erkölcsi védelme. 

§         A dök tagjaihoz fordulhatnak problémáikkal a tanulók. 

§         A dök köteles az adott problémát megvizsgálni és indokolt esetben megoldani vagy a 

megfelelő szervhez továbbítani (iskola vezetősége).   

2. A dök évenként egyszer kötelező jelentéssel tartozik az iskola vezetőségének. A jelentés-

nek tartalmaznia kell a végzett éves munkát, az időközben felmerült problémákat, azok meg-

oldási kísérleteit. 

3. Évenként munkatervet készít, melyet az iskola vezetőségével egyeztet.   

4. Házirend betartása, betartatása. 

Kapcsolatok   

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás: 

§         A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatosan kap-

csolatot tart az intézmény igazgatójával.   

§         A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az 

intézmény vezetőjét..  

§         A dök munkáját patronáló tanár segíti, aki tanácsadó, de szavazati joga nincs.  

Döntések    

1. A dök-gyűlés akkor határozatképes, döntéseket hozhat, ha a jelenlevők aránya 50%+1 fő. 

§         A jelenlevők legalább 2/3-os többségével fogadhatja el: Szervezeti és Működési Sza-

bályzatát.   

3. A jelenlevők 50%+1 fő többségével fogadhatja el: 

§         programjait, 

§         támogathat véleményezési, egyetértési jogoknál felsoroltakat.   

 

A diákönkormányzat működési rendje   
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A dök helyi képviselői intézményükben az alakuló ülésen megállapodott időben üléseznek, 

értékelik az elvégzett munkát és előkészítik az elkövetkezendő időszak feladatait.   

A tanév végén diákközgyűlést kell összehívni, ahol a képviselői áttekintik a gyermeki jogok, a 

tanulói jogok helyzetét, érvényesülését, az iskolai Házirendben meghatározottak végrehajtá-

sának tapasztalatait. 

Értékelik az elmúlt időszak dök. munkáját és javaslatot tesznek a következő tanév programjai-

ra.  

 

 

 

         Szabóné Fuit Zsuzsa sk         

         Soltész Gergely sk 

 

         alsó tagozat dök.vez.                                                             felső tagozat dök.vez.  

 

 

2013. márc. 31. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés 

 

k.) a szakmai munkaközösség együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a peda-

gógusok munkájának segítségében,- együttműködés:  

Az alsó tagozat együttműködését az alsós munkaközösség fogja át, az alsós igazgató helyettes 

irányításával és vezetésével, a munkaközösségi vezető gyakorlati munkájával. Ő koordinálja 

az 1-4. évf. osztályfőnökének és szaktanítóinak pedagógusai munkáját. Tanévenként rendsze-

rességgel munkaközösségi értekezleteket, házi továbbképzéseket, bemutató órákat kezdemé-

nyez, az alsós igazgató helyettes kontrollja alatt. 

Aktuálisan tart szakmai konzultációkat és referálásokat, melyek a beiskolázást, az 1-2 és 3-4. 

évfolyamon folyó szakmai munkát segítik, minőségi továbblépését biztosítják. Tájékozódik és 
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tájékoztat. A felső tagozat munkáját a felsős igazgatóhelyettes, illetve az osztályfőnöki mun-

kaközösség, és részben a nemzetiségi tagozat vezetője fogja át.   

- a kapcsolattartás egymás pedagógiai munkájának segítésében, a munkaközösségeken belül 

és azok között valósul meg  

Az alsó-felső munkaközösségek konzultáció, hospitálás, bemutató óra, házi továbbképzés pe 

alkalmazásával informálják, segítik, gyarapítják egymás szaktudását.  

Rendszeres óralátogatások, ismerkedő hospitálások különösen az 5. évfolyamba lépés előtt 

fontosak, gyakoriak.   

 

A külső kapcsolatrendszerben 

Az aktuális országos 4. 6. 8. osztályos tanulói alapkészség / kompetencia/ országos mérés 

eredményeit a jogszabályoknak megfelelően kezeljük és közöljük, az esetleges jogkövetkez-

mények figyelembe vételével. 

Nyelvi és egyéb munkaközösségeink: 

A városi és a megyei Német Kisebbségi Önkormányzattal nagyon jó a kontaktusunk, számos 

esetben segítették intézményünket, tanítványainkat. 

 Német nyelvi szakmai kapcsolattartás, együttműködés kölcsönös segítőmunka: Pannon 

Egyetem Tanárképző Kara, német intézete hallgatóinak fogadása tanítási gyakorlatokra 

(értékes kapcsolat), Obervellach-i Volkschule- val is építettünk ki kapcsolatot, 10 éve 

utaznak tanítványaink egyhetes nyelvi táborozásra ide. 

 Angol nyelvi szakmai kapcsolattartás, együttműködés kölcsönös segítőmunka: Pannon 

Egyetem Tanárképző Kara, angol intézete hallgatóinak fogadása tanítási gyakorlatokra 

(értékes kapcsolat) Folytatandó a 2012-ben sikeres londoni nyelvi kistábor. 

Etika-embertan, környezettan, biológia, magyar nyelv és irodalom:  

 Szintén remek együttműködés alakult ki e szakterületek képviselői között is. Szívesen  foga-

dunk hallgatókat. 

 

Szaktanáraink mentori tisztséget, hospitálást, szakmai vezetést vállalnak 

További külföldi partnerség: 

- A Tarnow-i Lengyel Olimpikonok Sport és Művészeti Általános Iskolájával kialakult, sőt 

virágzó. 

- A Passau környéki mentortanárnőnk, Gisa Berger, hosszú évek óta szolgálja a dózsás közös-

séget. Minden elismerést megérdemel. 

 

Érseki Teológiával: 

A hittanár, szociális munkás és lelkipásztori szakokkal kapcsolatot tartunk a bemutató órák, 

múzeumunk látogatásával, hospitálással . 

Főiskolákkal: Nyugat-Magyarországi Egyetemmel 

A győri és a szombathelyi egyetemi karok hallgatói, többnyire volt tanítványaink több évtize-

de gyakran választják iskolánkat, volt tanítóik munkájuk teljesítéséhez, segítéséhez. 

Kittenberger Kálmán Állatkert – Böbe Tanoda: 

Biológia, környezet, természetismeret, szakköri (állatbarát) foglalkozások rendszeres színhe-

lye a létesítmény. 

A Böbe Tanodával hosszú távú tervek is formálódnak. (személyes, baráti kapcsolatok során). 

 

 

Szakmai egyesületek, társulások, szervezetek: 

A matematika, számítástechnika, testnevelő tanárok megyei és országos testületeivel, grémi-

umaival, a városi sportegyesületekkel, szakosztályokkal ősrégi, szinte mindennapos együtt-

működést ápolunk: Az MKB, VEDAC, B.U.K. egyesületekkel partner megállapodásunk van, 
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hasonlóan a Vakok és Gyengénlátók, valamint a Mozgássérültek Megyei Egyesületével is 

szép kapcsolatokat ápolunk. 

Az iskolánk közelében működő Kozmutza Flóra Óvoda, Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciá-

lis Szakiskola és Kollégiummal és a Gondozóközponttal szintén jószomszédi partnerségi vi-

szonyban állunk. 

 

 

 

n.)  Az intézményi védő, óvó előírások 

Az érték, vagyon és tárgyi védelmet, az érvényes jogszabályi keretek között hagyományos, 

elektronikus, kamerás biztonsági rendszer is szolgálja, mely a tanulók és dolgozók személyi 

védelmére is kiterjed, mind az udvaron, mind az épületeken belül, a közösségi terekben. Ezt a 

rendszert működtetnünk, bővítenünk  kell , mert egy –egy normaszegésre berendezkedett, 

brutális és a nagy többséggel szemben mutatott, olykor rasszista magatartású tanulónk ellené-

ben csak így védhetjük közösségünket, személyünket, méltóságunkat, objektumainkat, értéke-

inket. Az ilyen tanuló lételeme, hogy mindent képes letagadni. Kellő okunk és tapasztalatunk 

van erre a védelemre. Sajnos… 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú  melléklet 

 

Az állami feladatként ellátott alaptevékenység 
 

Alaptevékenység 
Alaptevékenységen belül  

a kisegítő, kiegészítő  

tevékenység megnevezése 

Az  

alaptevé-

kenységre  

vonatkozó  

jogszabály* 

Az alaptevékenység 

forrásai 
(Ha a forrás nem elegendő, más saját 

forrás kerül felhasználásra)  

 

Az alaptevékenység feladat-

mutató 
 

Száma 

 

Neve 

80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó isko-

lai oktatás. 

Képesség – kibontakozó felkészítés. 

Kislétszámú osztályokban indítható fejlesztő foglalkozás. 

Nemzetiségi nyelvoktatás 

Integrációs nevelés-oktatás. 

 Ötv.,  

Kn törvény 

normatív hozzájárulás, más, saját 

forrás 

tanulók létszáma (fő) 

80122-5 sajátos nevelési igényű - a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessé-

gével küzdő (érzékszervi fogyatékos: hallássérült, SNIa, 

SNIb) tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (logopédiai ellátás) 

Az iskola ellátja a Nevelési Tanácsadó által szakvélemé-

nyezett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását 

 Ötv., 

Kn törvény 

normatív hozzájárulás tanulók létszáma: 

Max: 8x15 fő 

80511-3 Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás  Ötv.,  

Kn törvény 

állami hozzájárulás, más, egyéb 

forrás 

Foglalkozásokon résztvevők lét-

száma (fő) 

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés  Ötv., 

Kn törvény 

térítési díj bevétel,  

normatív állami támogatás 

intézményi étkeztetést igénybe 

vevők létszáma (fő) 

55241-1 Munkahelyi vendéglátás büfé, étterem üzemeltetése  üzemeltetéssel kapcsolatos bevé-

telek 

- 

75176-8 Intézményi vagyon működtetése vagyon üzemeltetés, pénzügyi-

számviteli tevékenység, gond-

noki tevékenység, takarítás, 

karbantartás, gépjármű üzemel-

tetés, szállítás, raktározás,  

 a tevékenység során a meglévő 

kapacitás kihasználásával kap-

csolatos bevétetek: bérleti díj, 

szállítási díj, stb. 

- 

92403-6 Diáksport  Ötv. 

Kn törvény 

Állami hozzájárulás, más egyéb 

forrás 

Tanulók létszáma (fő) 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat  Ötv., 

Kn törvény 

normatív hozzájárulás 

egyéb forrás 

 



Ezt az  SZMSZ-t az iskola közösségének tagjai, illetve képviselői megismer-

ték, véleményezték és elfogadták. 

Mindezt, az alábbiakban, aláírásukkal is megerősítik. 

 

A tantestület nevében: 

 

…….……………………………..   …………………………………..  

 Kondorné Denk Zsuzsa sk.                           Pigler Károly sk. 

 alsós munkaközösség vezető       felsős munkaközösség vezető 

 

A szülői közösség nevében: 

 

……………………………… 

    Dr. Herth Viktória sk. 

               SZM elnök 

A Diákönkormányzat nevében:  

                                                                                  

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

Szabóné Fuit Zsuzsa      sk.                             Soltész Ambrus Gergely sk.                                                                      

      DÖK alsós vezetője                 DÖK felsős vezető 

                                                                                                                         

………………………… 

                                                                                                             Dök. képv.    tanuló 
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Továbbá:        

 

 

 

 

Pedagógus Szakszervezet nevében: 

 

……………………………...    ……………………………………... 

            PSZ         

                                                 

 

Nem pedagógus munkatársak nevében: 

 

…………………………………..   …………………………………. 

                                    

                                                           

 

…………………………………….   ……………………………………… 

 

 

                                                                                 Ph.               ………………………. 

Veszprém, 2013. márc. 31.                                                                 Veress  József 

                                                                                                                    igazgató 
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