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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,  

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. A Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatot az iskola igazgatójának előterjesztése alapján az intézmény nevelőtestülete 

fogadta el. Elfogadásakor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 

gyakorolt a diákönkormányzat, valamint a szülői munkaközösség.  

2. A szervezeti és működési szabályzat előírásai egyaránt vonatkoznak az iskolába járó 

tanulókra, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira. 

3. Ez a szervezeti és működési szabályzat 2017. év 01. hó 01. napján lép hatályba.  
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AZ ISKOLA ALAPADATAI 

 

Az intézmény neve:  

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

 

Az intézmény székhelye, címe:  

2200 Monor, Kossuth L. út 98. 

 

Az intézmény vezetője:  

Az intézményvezető, akit az intézmény fenntartója a magasabb jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően nevez ki. 

 

Az intézmény OM azonosító száma:  

037754 

 

Alapító és fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:  1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:  Klebelsberg Központ 

Fenntartó székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

 

Az intézmény fenntartójának törzskönyvi alapadatai: 

Törzskönyv azonosító szám: 835310 

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása 

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális 

szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 

Adószám: 15835310-2-13 

KSH statisztikai számjel: 15835310-8412-312-13 

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):36628 

Vezető: dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin  

 

Az intézmény gazdasági szervezetének megnevezése és székhelye:  

Monori Tankerületi Központ 

2200 Monor, Petőfi S. út 34. 

 

Az intézmény alapításának éve:  

1567 
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Az intézmény köznevelési és egyéb feladatai 

 Általános iskolai nevelés - oktatás 

 Nappali rendszerű iskolai oktatás 

 Alsó tagozat, felső tagozat 

 2-8. Évfolyamok 

 Sajátos nevelési igényű integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos) 

 Integrációs felkészítés 

 Egyéb köznevelési foglalkozás 

 Napközi otthonos ellátás 

 Tanulószoba 

 Iskola maximális létszáma: 460 fő 

 Iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral 

Szakfeladatok 

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon 

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon 

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
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AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

Az iskola szervezete 
 

Az iskola igazgatósága 

1. Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek. 

2. Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, az intézmény 

fenntartója, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

3. Az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti. 

4. Az igazgatóhelyettesek megbízatása a magasabb jogszabályok előírásai szerint történik. 

5. Az igazgatóhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen 

irányítása alapján végzik.  

6. Az igazgatóság tagjainak főbb munkaterületei: 

 igazgató: munkáltatói feladatok, pedagógiai irányítás, gazdálkodás; 

 alsó tagozatos igazgatóhelyettes: alsó tagozat és napközi otthon irányítása, kisegítő 

dolgozók irányítása; 

 felső tagozatos igazgatóhelyettes: felső tagozat irányítása, munkából való távolmaradás és 

túlmunkák havi jelentése, tanügyi adminisztráció. 

7. Az igazgatót – tizenöt munkanapot meg nem haladó – távolléte esetén az igazgatóhelyettesek 

helyettesítik, az alábbi jogkörök kivételével: 

 a munkáltatói jogkörrel összefüggő döntések meghozatala, 

 a dolgozók munkából való távolmaradásának engedélyezése, 

 kifizetések engedélyezése. 

8. Az igazgatót – tizenöt munkanapot meghaladó – távolléte esetén teljes jogkörrel az alsó 

tagozatos igazgatóhelyettes helyettesíti. 

9. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 

igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 

 

A vezetői tanács 

1. Az iskola vezetői tanácsának tagjai: 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettesek, 

 a munkaközösségek vezetői, 
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 a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő, 

 a közalkalmazotti tanács elnöke, 

 a reprezentatív munkahelyi szakszervezet vezetője. 

2. A közvetlenül a tanulókat érintő témák megtárgyalásán a diákönkormányzat 

gyermekvezetője, illetve a szülői munkaközösség elnöke is részt vehet a vezetői tanács 

ülésén. 

3. A vezetői tanács az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. 

4. A vezetői tanács üléseit havonta egy alkalommal tartja. 

5. A vezetői tanács megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. 

6. A vezetői tanács tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak.  

 

Az iskola dolgozói 

1. Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a 

fenntartó által engedélyezett létszámban a Monori Tankerületi Központ igazgatója alkalmazza.  

2. Az iskola dolgozóinak esetében  

 a kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlója : a Monori Tankerületi Központ igazgatója, 

 egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója : a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

intézményvezetője. 

3. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 

Az iskola szervezeti egységei 

 

Az iskola szervezeti egységei 
A szervezeti egység élén álló  

felelős beosztású vezető 

Alsó tagozat Alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

Felső tagozat Felső tagozatos igazgatóhelyettes 

Napközi otthon Alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

 

 



Vezetői feladatok  

 

FELSŐ TAGOZATOS 

IGAZGATÓHELYETTES 

ALSÓ TAGOZATOS 

IGAZGATÓHELYETTES 
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK 

- javító és osztályozó vizsgák szervezése, 

ellenőrzése, 

- felső tagozatos osztályok szervezése, 

tanulók elosztása, 

- felső tagozatos tantárgyfelosztás 

tervezetének felülvizsgálata, 

- felső tagozatos órarend elkészítése 

- tantárgyfelosztás elkészítése, 

- felső tagozatos tantárgyfelosztás 

mellékleteinek összeállítása, 

- nevelői ügyelet megszervezése, 

- nevelők helyettesítésének megszervezése 

a felső tagozatban, 

- a felső tagozatos tanügyi dokumentumok 

(naplók, törzslapok, bizonyítványok) 

megnyitásának, vezetésének, ellenőrzése 

október 1-jén, 

- október 1-jei statisztika elkészítése, 

- felső tagozatos osztálynaplók ellenőrzése 

(október, december, január, február, 

április, május): hiányzások vezetése, 

tantárgyi osztályzatok mennyisége, 

várható bukások alakulása, tanórák, 

foglalkozások beírása, 

- a dolgozók túlmunkájának és 

- alsó tagozatos osztályok szervezése, 

tanulók elosztása, 

- alsó tagozatos tantárgyfelosztás 

tervezetének felülvizsgálata, 

- alsó tagozatos órarendek felülvizsgálata, 

ellenőrzése, 

- alsó tagozatos tantárgyfelosztás 

mellékleteinek összeállítása, 

- nevelők helyettesítésének megszervezése 

az alsó tagozatban, 

- az alsó tagozatos tanügyi dokumentumok 

(naplók, törzslapok, bizonyítványok) 

megnyitásának, vezetésének, ellenőrzése 

október 1-jén, 

- megyei komplex tanulmányi verseny 

szervezése, 

- tanévnyitó és tanévzáró ünnepély 

előkészítésének ellenőrzése, segítése, 

- az alsó tagozat statisztikájának elkészítése 

az első félév és a tanév végén, 

- alsó tagozatos és napközis osztály és 

csoportnaplók ellenőrzése (október, 

december, január, február, április, május): 

hiányzások vezetése, tantárgyi 

osztályzatok mennyisége, várható 

- a munkaközösség munkatervének 

elkészítése; a munkatervben szereplő 

feladatok végrehajtásának 

megszervezése; a munkaközösség 

munkájának értékelése írásban az első 

félév és a tanév végén, 

- munkaközösségi értekezletek szervezése, 

levezetése, 

- tanmenetek összegyűjtése, ellenőrzése 

szeptemberben, 

- szaktárgyi és kulturális versenyek 

megszervezése, jutalmak biztosítása, 

- szülői értekezletek időpontjának, 

témájának egyeztetése a nevelőkkel, 

- alsó tagozat: alsó tagozatos karnevál 

megszervezése, 

- alsó tagozat: iskolai karácsonyi ünnepség 

előkészítésének ellenőrzése, segítése, 

- felső tagozat: okt. 23., jan. 22., márc. 15. 

és ápr. 11. előkészítésének ellenőrzése, 

segítése, 

- jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása a 

nevelők számára a tanév végi 

értékeléshez, 

- új kollégák munkájának, 
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távollétének nyilvántartása, elszámolása, 

jelentése, 

- osztály és csoportnaplók ellenőrzése 

(tanórák, foglalkozások beírása; 

túlmunkák jelölése), 

- ballagás előkészítésének ellenőrzése, 

segítése, 

- a felső tagozat és az iskola 

statisztikájának elkészítése az első félév 

és a tanév végén, 

- a felső tagozatos országos mérések 

előkészítése, lebonyolítása, 

- a felső tagozatos tanügyi dokumentumok 

(naplók, törzslapok, bizonyítványok) 

vezetésének, lezárásának, ellenőrzése a 

tanév végén, 

- jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása a 

felső tagozatos nevelők számára a tanév 

végi értékeléshez. 

 

bukások alakulása, tanórák, foglalkozások 

beírása, 

- az alsó tagozatos országos mérések 

előkészítése, lebonyolítása, 

- takarítók közvetlen irányítása, 

- az alsó tagozatos tanügyi dokumentumok 

(naplók, törzslapok, bizonyítványok) 

vezetésének, lezárásának, ellenőrzése a 

tanév végén, 

- jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása az 

alsó tagozatos és napközis nevelők 

számára a tanév végi értékeléshez. 

 

beilleszkedésének segítése, patronálása, 

- napközi: csoportok étkezésének 

beosztása; az étkeztetés fegyelmének 

figyelemmel kísérése, 

- napközi: napközis foglalkozást igénybe 

vett tanulók számának összesítése és 

nyilvántartása minden hónap végén, 

- az iskolai tankönyvrendelés előkészítése 

az iskolai tankönyvfelelőssel közösen, 

- alsó tagozat, napközi: a munkaközösség 

szakleltárának vezetése, leltárfelelősség. 

 

 



AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI,  

EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 

 

Az iskolaközösség 

1. Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 

2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat egyénileg, valamint a szervezeti és 

működési szabályzatban felsorolt közösségeik révén, illetve a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott módon érvényesíthetik. 

 

Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

1. Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozókból áll. 

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

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok és az intézmény közalkalmazotti 

szabályzata rögzíti. 

 

A nevelők közösségei 

A nevelőtestület 

1. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

alkalmazottak. 

2. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel 

rendelkezik. 

3. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

esetekben. 

4. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

5. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott kötelező véleményezési 

jogkörei közül a szakmai munkaközösségekre az alábbi jogokat ruházza át: 

 a tantárgyfelosztás véleményezése, 

 a szakmai célokra, rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának véleményezése. 

6. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet. 

7. Ettől eltérően nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 
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legalább egy harmada ezt kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetői tanács ezt 

indokoltnak tartja. 

8. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen 

van. 

9. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és 

működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

10. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 

szavazással is dönthet. 

11. A nevelőtestületi értekezletről emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Jegyzőkönyvet kell felvenni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak 

tárgyalásáról, amelyeken a nevelőtestület személyi kérdésekben dönt, illetve más 

esetekben is, ha a jegyzőkönyv felvételét a nevelőtestület többsége kéri. 

12. A tantestületi értekezletekre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az 

aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt az adott értekezleten.   

 

A nevelők munkaközösségei 

1. Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: 

A munkaközösség megnevezése A munkaközösség tagjai 

Alsó tagozatos munkaközösség alsó tagozatos nevelők 

Napközi otthonos munkaközösség napközis nevelők 

Felső tagozatos munkaközösség felső tagozatos nevelők 

2. A munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott, valamint a 

nevelőtestület által a szervezeti és működési szabályzatban átruházott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

3. A munkaközösségek feladatai: 

 szakmai, módszertani, nevelési kérdésekben segítik a nevelőtestület munkáját, 

 részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés), 

 közreműködnek az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében; 

 folyamatosan mérik és értékelik a tanulók tudásszintjét és neveltségi szintjét, 

 pályázatokat, tanulmányi versenyeket szerveznek, 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők 

önképzéséhez, 

 javaslatot tesznek a szakmai előirányzatok felhasználására, 

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 javaslatot tesznek a munkaközösség vezetőjének megbízására, 

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 
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munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

4. A munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint a 

munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított, egy évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. 

5. A munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bízza meg legfeljebb öt 

évre. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

6. A felső tagozatban az egyes tantárgyak szakmai gondozását, leltározással kapcsolatos 

feladatait tantárgyi felelősök végzik. A tantárgyi felelősöket tanévenként az iskola éves 

munkaterve határozza meg. 

 

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. 

2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia 

kell a nevelőtestületet. 

3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az iskola 

igazgatója bízza meg  

 

A szülők közösségei  

1. Az iskolában a szülőknek a magasabb jogszabályokban meghatározott jogaik 

érvényesítésének elősegítésére, valamint kötelességük teljesítése érdekében szülői 

munkaközösség működik. 

2. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

3. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből tanévenként a következő 

tisztségviselőket választják : 

 elnök , 

 elnökhelyettes. 

4. Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban megválasztott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 

vezetőségéhez. 

5. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői 

munkaközösség vezetősége. Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségének munkájában 

az osztály szülői munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vesznek részt. 

6. Az iskolai szülői munkaközösség vezetősége a szülők javaslatai alapján megválasztja az 

iskolai szülői munkaközösség tisztségviselőit. 

7. A szülői munkaközösség iskolai vezetőségének tisztségviselői: elnök, elnökhelyettes, 

pénztáros. 
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8. Az iskolai szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart 

kapcsolatot. 

9. Az iskolai szülői munkaközösség vezetősége akkor határozatképes, ha azon az 

érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. A vezetőség a döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

10. Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként 

legalább két alkalommal össze kell hívnia, és azon tájékoztatást kell adnia az iskola 

feladatairól, tevékenységéről. 

11. Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket a magasabb jogszabályokban meghatározott jogaik 

érvényesítésében, 

 kezdeményezheti iskolaszék megalakítását, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

A tanulók közösségei 

Az osztályközösség 

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

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

2.  Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe, valamint közösségi munkájának szervezésére – két fő diákönkormányzati 

vezetőt választanak meg. 

 

A diákkörök 

1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben 

meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, 

érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat vagy a 

szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév 

elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves 

munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú 

személy. 
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4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 

személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell 

jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni 

kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának 

egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, 

valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat 

javaslatára – megbízott nevelő segíti. 

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja 

el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

Az iskolai diákközgyűlés 

1. Diákközgyűlést összehívását az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő kezdeményezheti. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. 

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

Az igazgatóság és a nevelőtestület 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  
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2. Az együttműködés fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések. 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon, e-mail-eken keresztül értesíti a nevelőket.  

5. Az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség (igazgatói tanács) ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az igazgatóság, az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az 

iskola vezetőségével (az igazgatói tanáccsal). 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein 

rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális 

feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelő havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
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2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

 sportélet; 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben  

 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 
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8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.  

9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egészére 

kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola 

vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat 

képviselője. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

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

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai: 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a 

pedagógus között. 

b) Családlátogatás.  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 
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      c) Fogadó óra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

       d) Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

      e)  Szóbeli (telefonos) és írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

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

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél. 

 

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái 

1. Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola 

igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.  
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2. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola 

igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével (az igazgatói tanáccsal) folytatatott 

megbeszéléseken. 

3. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni az 

iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint a az iskolai munkaterv 

és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  

4. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diák-

önkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a 

következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és 

ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola igazgatójának az iskolai 

sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó 

javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet, valamint a 

rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve 

készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a településen működő sportszervezet a szakmai 

program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be. 

5. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az 

iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell 

elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri 

csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.  

6. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek 

(sportudvar, tornaterem), valamint sport eszközeinek használatát.  

 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: 

Monori Tankerületi Központ 

2200 Monor, Petőfi S. út 34. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

 Monor Város Önkormányzata (2200 Monor Kossuth L. út 78-80.) 

illetve 

 Monor Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor Kossuth L. út 78-80.). 

 A település és a tankerület oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 
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2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn: 

 az iskolát támogató „Diáktarisznya Alapítvány” kuratóriumával. 

 a Monor Városi Könyvtárral, mely együttműködési megállapodás alapján ellátja az 

iskolai könyvtár feladatait (könyvtári órák, kölcsönzés). 

 a Monoron található közművelődési intézményekkel, társadalmi egyesületekkel, 

valamint a bejegyzett egyházak helyi gyülekezeteivel és lelkészeivel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve 

rögzíti. 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 

tart az illetékes iskola-egészségügyi gyermekorvossal, illetve védőnővel, és segítségükkel 

megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal (2200 

Monor, Dobó I. u. 6.). A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a 

felelős. 
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AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig 

van nyitva. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a délelőtti 

tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45. óra között kell megérkezniük. 

4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát 

(„nulladik órát”) 7.15. órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet, 

valamint az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői 

szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét minden tanév elején, a 

tantárgyfelosztás összeállításakor kell kikérni.  

5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 

6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 

0. óra 7.15 – 7.50. 

1. óra 8.00 – 8.45. 

2. óra 8.55 – 9.40. 

3. óra 9.55 – 10.40. 

4. óra 10.50 – 11.35. 

5. óra 11.45 – 12.30. 

6. óra 12.40 – 13.25. 

7. óra 13.35 – 14.20. 

8. óra 14.30 – 15.15. 

9. óra 15.25 – 16.10. 

 

7. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, 

május) reggel 7.30. óra és 7.45. óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a 

második szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő 

utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón 

maradhatnak. 

8. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az 

iskolai étkezőben étkezhetnek. 

9. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) 

foglalkozások között – a 12.30. óra és 14.20. óra közötti időben – legalább hatvan perc 

szünetet kell főétkezésre (ebédre) biztosítani. 
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10. A tanítási órák kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az 

ügyeletes nevelő utasítása szerint osztályonként kell az osztálytermekbe vonulniuk. 

11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli – kérésére 

az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.  

12. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az iskola 

igazgatója vagy az igazgatóhelyettese adhat engedélyt. 

13. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik. 

A kilépőt a tanulóknak távozáskor a portán le kell adniuk. 

14. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00. óra és 

16.00. óra között. 

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

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

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

16. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

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

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

18. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és 

nyilvántartja.  

19. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért. 

20. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár.  A 

tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg ötven százaléka, 

melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka 

arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai 

foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján az iskola igazgatója dönt. 
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Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások működési rendje 

1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

a) Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, 

a lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola 

hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) 

tevékenységek: az iskola névadója emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, 

megemlékezések; iskolai évkönyvek kiadása; iskolatörténeti emlékek gyűjtése. 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti. 

c) Napközi otthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában a tanítási 

napokon a délutáni időszakban az első-nyolcadik évfolyamon napközi otthon, az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a 

munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan 

tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. A napközi otthon 

az általános iskolai nevelés és oktatás szerves részeként hozzájárul a tanulói 

személyiség fejlesztéséhez, az egészséges életmódra neveléshez, a gyermekek érzelmi 

életének gazdagításához. Családias légkörével helyes közösségi szellemre szoktat. 

Alapvető feladata, hogy segítse a tanulók mindennapos felkészülését a tanítási órákra. 

Tanulási technikákat, módszereket nyújt és gyakoroltat. Segíti a lemaradókat, utat 

mutat a tehetségeseknek. 

d) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény.  

e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  
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 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban 

azok a tanulók vesznek részt,  

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

f) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.  

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak 

ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

 egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

 fejlődésének elősegítése,  

 a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató 

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy 

csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-

kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 

alkalmazásával történik. 

g) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

h) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki 

nem az iskola dolgozója. 

i) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskola 

nevelői az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítik. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

j) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 

követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a 

tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A 
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projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy 

több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – 

elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló 

közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet 

(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója 

zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek: 

 a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással; 

 a természet- és környezetvédelemmel; 

 iskolánk névadójával, illetve a honismerettel  

kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.  

A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a 

nevelők szakmai munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

k) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és 

környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.  

l) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

m) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül 

tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 

történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai 

foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

n) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 
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o) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon 

a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

p) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

2.  A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8-9. órában – 

13.35. óra és 16.10. óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató 

beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 

3. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy 

tanévre szól. 

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, 

ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

5.   Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt 

módon – igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul 

mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

6. Az iskolai könyvtár feladatait (könyvtári órák, kölcsönzés) együttműködési megállapodás 

alapján a Monor Városi Könyvtár látja el. 

 

A napközi otthonra és a tanulószobára  

vonatkozó szabályok 

1.  A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni elhelyezését. 

3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 
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4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

5.  Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a 

tanulók, 

 akiknek mindkét szülője dolgozik, 

 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

6.  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00. óráig tartanak. Szülői igény esetén a 

napköziben a tanulók számára 16.00. óra és 16.30. óra között az iskola felügyeletet 

biztosít. 

7. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.30. óráig tart. 

8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 

tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE  

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

- az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

- az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 

- az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

- az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal 

és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

- hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

- az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

- az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

- az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni; 

- a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

a) Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 
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belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

b) Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

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

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

d) Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

 a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

 a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

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

a) Igazgató: 

 ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

 ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját; 

 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

 összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet; 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

b) Igazgatóhelyettes és alsó tagozatos tagozatvezető: 

folyamatosan ellenőrzik a nevelők nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során 

különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

c) Munkaközösség-vezetők: 

folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-

oktató munkáját, ennek során különösen: 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

6. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

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

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

belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a 

felelős. 

8. Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, 

belső ellenőrzési rendszer működik. A pénzügyi belső ellenőrzési tevékenység 

megszervezéséért a Monori Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi S. út 34.) 

felelős. 
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A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek,  

 munkaközösség-vezetők. 

3. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

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

 a pedagógusok munkafegyelme. 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 

 

5. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének egy tanévre szóló feladatait és 

ütemezését az iskola éves munkaterve határozza meg. 
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AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 
 

1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola a felelős. 

2. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott 

tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

3. Az iskola igazgatója a magasabb jogszabályok előírásai szerint minden tanév végén 

tájékoztatja a szülőket arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív 

kedvezményre, valamint felméri, hogy hány tanuló jogosult a normatív kedvezmény 

igénybevételére. 

4. A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott 

igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt be kell mutatniuk a normatív 

kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. 

5. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú 

tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  

6. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló 

tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 

rendszere nem tudja megoldani.  

7. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti 

el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai 

munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a 

megrendelésre kerülő tankönyveket. 

8. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  
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AZ INGYENES ÉS A  TARTÓS TANKÖNYVEK 

KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, 

melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

2. Az iskola igazgatója – az osztályfőnökök közreműködésével – minden tanév végén 

tájékoztatja a szülőket  

 azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 

 az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, 

 arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez, 

 arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre. 

3. Az iskola a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hogy a tanulók közül 

a következő tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyv – normatív kedvezmény – 

igénybevételére. Ehhez a szülőknek az ingyenes tankönyv iránti igényüket a jogszabály 

által előírt igénylő lapon jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt be kell mutatniuk az 

ingyenes tankönyvre – a normatív kedvezményre – való jogosultságot igazoló iratokat is. 

4. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket a tanév elején az iskolai 

tankönyvrendeléssel megbízott iskolai dolgozótól kapják meg átvételi elismervény 

ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül 

használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, 

ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

5. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a 

tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az 

ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek 

az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az 

adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években 

megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat 

véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a 

tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

7. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú 

tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  

8. Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tankönyv található, mint amennyire 

az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a napközis és a tanulószobai 

foglalkozásokon szükség van, úgy a könyvtárban maradt példányokból egy tanévre azok a 

tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvekre.  
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9. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a 

megjelenéstől számított ötödik tanév után az eredeti ár húsz százalékáért 

megvásárolhatják. 
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AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI  

A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN,  

ILLETVE BALESET ESETÉN  

(INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 

 

A nevelők feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében 

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

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

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló-és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: 

a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv, illetve a bombariadó terv 

rendelkezéseit. 

b) A iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat. 

c) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, 

a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

d) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetniük kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatozó előírásokat, az egyes 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. 

e) Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, 

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

menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 

 az iskolán kívül szervezett foglalkozások megkezdése előtt, 

 rendkívüli események után, 

 valamint a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét. 

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

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

viselkedés szabályaira, illetve egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
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követendő magatartásra. 

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

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, 

hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

5. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) vezető 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzat tartalmazza. 

6. Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a 

munkabiztonsági szabályzat, valamint az intézmény éves belső ellenőrzési terve határozza 

meg. 

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

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

igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő valamennyi nevelőnek, illetve 

iskolai dolgozónak is részt kell vennie. 

2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő iskolai dolgozó a sérülttel 

csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit 

kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az 

orvosi segítséget. 

3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, valamint azt, hogy 

hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, 

hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges 

intézkedéseket végre kell hajtani. 

4. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 

intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok 

 a magasabb jogszabályok alapján 

1. Minden pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

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

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

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az 

iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet 

vagy balesetet észlelt. 

3. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván 

kell tartani. 

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

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

szervezési okokat.  

5. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik 

napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv 

kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, 

kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító 

nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset 

jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a 

jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

6. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor a rendelkezésre álló adatok közlésével – 

telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal jelenteni kell az intézmény 

fenntartójának.  

7. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

8. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását, 

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

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását 

okozza. 

9. Az iskolában lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

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

hasonló esetek megelőzésére. 

11. A tanuló által nem használható gép, eszköz 

 a villamos köszörűgép, 

 a barkácsgép faesztergálásra, 

 a faipari szalagfűrész, a körfűrész, a kombinált gyalugép, 

 a szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint 

 a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz. 

12. A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható 

eszköz, gép 

 a villamos fúrógép, 

 a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, 

polírkorong, 

 a törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 

 a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”-

forrasztópáka, 

 a villamos háztartási gép, 

 a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem 

kezelheti a tanuló), 

 a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a 

tanuló). 
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

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

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

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

épületét, felszerelését veszélyezteti. 

2. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

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

vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló 

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

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult 

felelős vezetők: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető. 

4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a fenntartót, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

5. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó 

tervben található “Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

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

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

vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

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

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

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

gondolnia kell! 

b) A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az 

épületelhagyásában segíteni kell! 

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

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

tanuló az épületben. 
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d) A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

8. Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

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

stb.) fogadásáról és tájékoztatásáról. 

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

igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítésének helyzetéről. 

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

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

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

szombati napokon be kell pótolni. 

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

igazgatói utasítás tartalmazza. A tűzriadó terv elkésztéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 

történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a 

felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente 

legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

igazgatója a felelős. 

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

kötelező érvényűek. 

14. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi 

helyiségeiben kell elhelyezni: 

 a portán, a nevelői szobában, valamint az igazgatói, az igazgatóhelyettesi és az 

iskolatitkári irodában. 
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A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 
1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

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

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

lefolytatni. 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a 

kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van 

lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló szülője is egyetért. 

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

iskola igazgatója a felelős. 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az 

érdekelt feleknek. 

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

tanuló ellen fegyelmi eljárást. 

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

a felelős. 

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

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

büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása. 

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

iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás 

során bizonyítani kell. 

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

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

kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 

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

végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt. 

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

súlyosan szegje meg. 

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

kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 
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 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

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

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

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

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  
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AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT,  

HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE 

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

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

felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 

elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

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

az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített 

papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

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

végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

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

intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 

2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus irat.) 

5. Az elektronikus iratokat az iskolatitkári irodában levő számítógépén elektronikus úton 

meg kell őrizni. Az iskolatitkári irodában levő számítógépen őrzött elektronikus iratokról 

hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

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

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

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

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 
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AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

1. Az iskola zászlója 

a) Az iskola zászlója az iskola szülői munkaközössége által 1954-ben adományozott 

nemzeti színű zászló. 

b) A zászlót a tanév folyamán a központi épületben az igazgatói irodában kell őrizni. 

c) Az iskola zászlóját az iskolai és a városi ünnepségeken, rendezvényeken a zászlóvivő 

tanulók viszik. A zászlóvivő tanulókat (egy fiú és két lány) a nyolcadik osztályos 

tanulók közül a nevelőtestület egyetértésével az iskolai diákönkormányzat vezetősége 

bízza meg. Zászlóvivő tanuló csak az lehet, akinek magatartási osztályzata a hetedik és 

a nyolcadik évfolyamon példás vagy jó. 

2. Kossuth Lajos emlékének ápolása 

a) Minden tanév szeptember 19-én (Kossuth Lajos születésének évfordulóján) iskolai 

megemlékezést kell tartani. 

b) Kossuth Lajos születésének kerek évfordulóin iskolánk városi szintű megemlékezést, 

rendezvényeket szervez a város tanulói számára. 

c) Iskolánk bekapcsolódik az országos Kossuth Szövetség munkájába. 

3. Iskolai szintű megemlékezések, ünnepségek, rendezvények 

a) Minden tanév folyamán az alábbi iskolai ünnepélyeket kell megtartani: 

 Tanévnyitó ünnepély 

 1956. október 23-a évfordulója 

 1848. március 15-e évfordulója 

 Tanévzáró ünnepély 

b) Minden tanév folyamán az alábbi megemlékezéseket, rendezvényeket kell megtartani: 

 Kossuth Lajos születésének évfordulója 

 1849. október 6-a évfordulója  

 a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.),  

 a holokauszt áldozatai (április 16.),  

 a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

 Karácsony 

 Alsó tagozatos osztályokban: Anyák napja 

 Gyermeknap 

 Nyolcadik osztályosok búcsúztatója (ballagás) 

4. Az iskolai ünnepségeken az iskola tanulóinak és dolgozóinak ünneplő ruhában kell 

megjelenniük. 

5. Az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken, rendezvényeken – ha más, munkaköréből 

adódó feladata ebben nem akadályozza – az iskola minden dolgozójának részt kell vennie. 

6. Az alábbi városi ünnepségeken az iskola nevelői és a tanulók képviselői (a harmadik-

nyolcadik évfolyamból osztályonként tíz-tizenöt fő) képviselik az iskolát: 

 1956. október 23-a évfordulója, 
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 1848. március 15-e évfordulója. 

7. Az iskolában a településen fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és néprajzi emlékek 

megőrzésére iskolatörténeti gyűjtemény (iskolamúzeum) található. A gyűjtemény 

gondozását az igazgató által megbízott nevelő végzi. A gyűjtemény minden érdeklődő 

számára nyitott, előzetes megbeszélés alapján látogatható. 
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

a monori Kossuth Lajos Általános Iskola  

szervezeti és működési szabályzatának melléklete 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 

felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

előírásainak. 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a 

magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: 

statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója 

felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló 

szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben 

felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg 

az alábbi pontokban részletezett módon. 

4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 

a) a dolgozók (alkalmazottak) adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár, 

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár, 

 osztályfőnökök, 

 napközis nevelők, 

 gyermek- és ifjúság védelmi felelős. 

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett 

esetekben: 

a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos 

adatait továbbíthatja: 

 igazgatóhelyettes, 

 iskolatitkár, 

b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel 

összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak csak az intézmény igazgatója továbbíthatja. 

6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja: 

 a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a 

közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, 
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iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó 

intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, 

intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR 

működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója; 

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az 

intézmény igazgatóhelyettese; 

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az 

iskolatitkár; 

 a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, a szülő részére az osztályfőnök; 

 a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős; 

 a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős. 

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A 

személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra 

személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak 

személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős. 

8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 

szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. 
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  

ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolai 

diákönkormányzat vezetősége a 2017. év 01. hó 09. napján tartott ülésén véleményezte 

és elfogadásra javasolta. 

Monor, 2017. 01. 09.  

 

 DÖK segítő tanár 

 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolai szülői 

szervezet a 2017. év 01. hó 10. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

Monor, 2017. 01. 10.  

 

 szülői munkaközösség elnöke 

 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát a 

nevelőtestület 

a 2017. év 01. hó 16. napján tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a 

határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a 

tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

Kelt: Monor, 2017. január 16. 

 Marunák Ferenc 

 igazgató 
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Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

2200 Monor, Kossuth L. út 98. 

 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE 

 
Készült:  

 2017. január 16-án a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola nevelőtestületi 

értekezletén. 

 Jelen van a nevelőtestület 28 tagja.  

 Hiányzik egy fő: Kériné Szűcs Rita. 

 A nevelőtestület határozatképes. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szentkutiné Szurok Nikolett 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Hegedűs Ágnes, Kmetyó Katalin 

 

 

Napirend: 

A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása 

E.a.: Marunák Ferenc igazgató 

1. Az iskola igazgatója ismerteti a nevelőtestülettel, hogy a az iskola fenntartója és 

működtetője 2017. január 1-jétől megváltozott, ennek megfelelően módosítani kell a 

szervezeti és működési szabályzatot. 

2. Ismerteti a szervezeti és működési szabályzat módosításait. 

3. Az ismertetés után kérdés, hozzászólás nem volt. 

4. A szervezeti és működési szabályzat módosítását a nevelőtestület egyhangúlag 

elfogadta. Ellenvélemény és tartózkodás nem volt. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 Szentkutiné Szurok Nikolett Marunák Ferenc 

 jegyzőkönyvvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 Hegedűs Ágnes Kmetyó Katalin 

 hitelesítő hitelesítő 
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Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

2200 Monor, Kossuth L. út 98. 

 

Jelenléti ív a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

2017. január 16-i nevelőtestületi értekezletén  

megjelent pedagógusokról 
 

 NÉV ALÁÍRÁS 

1 Bajkainé Hevesi Hajnalka  

2 Bódiné Jámbor Katalin  

3 Bürgés Gábor  

4 Darabos Attiláné  

5 Dávidháziné Farkas Eszter  

6 Dávidházi Tamás  

7 Gigor Irén  

8 Gulyás Gáborné  

9 Halász Ibolya  

10 Halász Ildikó  

11 Hegedűs Ágnes  

12 Holló Péterné  

13 Horváth Anita  

14 Horváth Balázsné  

15 Kériné Szűcs Rita HIÁNYZIK 

16 Kmetyó Katalin  

17 Konczné Szolnoki Erika  

18 Kuszenda Izabella  

19 Leéh Péter  

20 Marunák Ferenc  

21 Mihályi Anita  

22 Rátóti-Hász Melinda  

23 Simon Endréné  

24 Tóth Evelin  

25 Studencz Katalin  

26 Sutusné Hack Erzsébet  

27 Szathmáriné Reinthaller Gabriella  

28 Szólláth Éva  

29 Takács Péter  

 


