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„Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a 

legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra 

kelnek, mint saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és 

nem fáradnak el.” 

 

                                                                                                                 Ézsaiás 40,30-31 

 

Preambulum 

 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási 

intézményekben a nevelés és az oktatás Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a 

Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus 

szellemében folyik. Így a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, és 

Alapfokú Művészeti Iskolája nevelési célja és feladata is, hogy  

− tanulóit művelt keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és 

nemzet hűséges, áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori 

kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, továbbadni, 

− református tanulóit egyházunk hitvalló tagjává, 

− nem református tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a 

református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje, 

− olyan iskolai közösséget alakítson ki, melyben a tanulók és tanárok a közös munka során az egymásért 

élés örömét és felelősségét átélhetik, tevékenységükkel a közösséget tovább gazdagítják, 

− az iskolai gyülekezetet építse, betagolását elősegítse a helyi-, ill. a környékbeli gyülekezetekbe. 

− Mindezeket egyházunk évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára kell 

felépíteni és továbbfejleszteni. 

 

1.1. Általános rendelkezések 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a 

kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, 

racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

− 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

− A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

− 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

− 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

− 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

− 20/2012. (VIII.31.) sz. EMMI rendelet a köznevelési intézmények működéséről és névhasználatáról 
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− 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, módosításaival 

- 1995. évi I. törvény A Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvénye, módosításaival 

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

− 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól. 

− Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, módosításaival 

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

− A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet. módosításaival 

− A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, módosításaival 

− 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, 

módosításaival 

− 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, módosításaival 

− 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és 

a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

− 17/2014. (IV.10.) .EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről, módosításaival 

− 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének tevékenységi körét érintő 

ágazati honvédelmi feladatokról 

 

1.3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Az állami jogszabályok és az egyházi belső szabályok alapján, az intézmény nevelőtestületi közössége a 

Fenntartó jóváhagyásával, az együttműködő nevelési partnerek (szülői szervezet és a diákönkormányzat 

szerepét betöltő diákpresbitérium) véleményét kikérve fogadja el az intézmény szervezetéről és 

működéséről rendelkező jelen szabályzatot.  

Jelen SZMSZ új rendelkezéseinek megvalósítása a fenntartótól az előzőktől eltérő többletkiadást nem 

igényel. 

A szervezeti és működési szabályzat előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára és 

tanulójára nézve kötelező, az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény 

által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, 

használják helyiségeit, létesítményeit. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata visszavonásig hatályos, illetve addig, amíg új törvény 

nem szabályozza a módosítást. Jogszabályváltozások alkalmával az intézmény főigazgatója köteles az 

SZMSZ-t felülvizsgálni, az aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal az új SZMSZ-t 

véleményeztetni, majd a tantestületnek elfogadásra javasolni.  

A dolgozó, a tanuló vagy a szülő a jogorvoslati kérelmét írásban nyújtja be az intézmény főigazgatójának, 

aki erre 30 napon belül köteles írásban válaszolni.  

Amennyiben a főigazgató válasza nem kielégítő, a jogszabályokban leírt jogi fórumokhoz lehet fordulni. 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők 

megtekinthetik a főigazgatói irodában hivatali időben, továbbá az intézmény honlapján.  
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1.4. Intézményi alapító okirata, feladatai 

1.5. Az intézmény alapító okirata 

 

Az intézmény alapítója:        Baranyai Református Egyházmegye 

Az intézmény alapítójának székhelye:    7630 Pécs, Engel János József utca 11. 

                 

Az alapítás éve:           1994. 

 

Az intézmény fenntartója:        Baranyai Református Egyházmegye 

Az intézmény fenntartójának székhelye:   7630 Pécs, Engel János József utca 11. 

                 

 

Az intézmény működtetője:       Baranyai Református Egyházmegye 

Az intézmény működtetőjének székhelye:   

                7630 Pécs, Engel János József utca 11. 

Az intézmény neve:   

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános 

Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

 

Az intézmény rövid neve:         Pécsi Református Kollégium  

OM azonosítója:           027413 

Az intézmény munkarendje:        nappali 

Működési területe:           Baranya, megye és országos 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

Gazdálkodása:            Önállóan gazdálkodó egyházi intézmény. 

Pénzforgalmi számlaszáma:       10918001-00000014-91700004 

Adószáma:             18303542-2-02 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, 

melynek egységei: 

                óvoda, 

                általános iskola, 

                gimnázium,  

                kollégium (diákotthon) 

                alapfokú művészeti iskola 

 

Óvodai csoportok száma:         5 óvodai nevelési csoport 

Iskolai évfolyamok száma:       8 - általános iskolában; 

                1 - nyelvi előkészítő osztályban (9. évfolyam); 

                4 - gimnáziumban; 

                2 előképző évfolyam művészeti iskolában 

                6 alapfokú évfolyam művészeti iskolában 

                4 továbbképző évfolyam művészeti iskolában 

 

Az intézmény székhelye:        Pécs, Engel János u. 15. 
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Ellátott feladat:  általános iskolai (1-4; 5-8); gimnáziumi (9-13); alapfokú 

művészeti oktatás (1-12) kollégiumi ellátás (8-12) 

Legmagasabb tanulói létszám:       900 fő 

SNI tanulók ellátása:          51 fő 

 

 

Telephely (1): Sportcsarnok      7629 Pécs, Hársfa u. 94. 

Ellátott feladat:  Az intézményegységek testnevelési órái, sportköri foglalkozásai.  

 

Telephely (2): közigazgatási célú ingat célú ingatlan   7629 Pécs,  Hársfa út 100.  

 

 

Telephely (3): oktatási célú ingatlan    7720 Zengővárkony, Arany János utca 63. 

Ellátott feladat: általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam, sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása, alapfokú-művészeti oktatás 

Legmagasabb tanulószám:        50 fő 

Telephely (4): oktatási célú ingatlan     7720 Zengővárkony. Arany János utca 65. 

Ellátott feladat: általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam, sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása, alapfokú művészeti oktatás 

Legmagasabb tanulószám:        58 fő 

 

Tagintézmény (3): Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája 

                Drávafok, Fő u. 28.  

Legmagasabb tanulólétszám:       100 fő 

Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyam, nemzetiséghez tartozók általános 

iskolai nevelése-oktatása, délutáni napközis foglalkozások, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása.  

               SNI Max: 15 fő 

 

Tagintézmény (4):          Pécsi Református Kollégium Óvodája 

                Pécs, Vadász u. 8/a  

Legmagasabb gyermeklétszám:       125fő 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése.             SNI Max: 10 fő 

 

Tagintézmény (5): Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános 

Iskolája  

 Nagyharsány, Petőfi u.2-6.  

Legmagasabb tanulólétszám:       180 fő. 

Ellátott feladatok: Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyam, nemzetiséghez tartozók általános 

iskolai nevelése-oktatása, délutáni napközis foglalkozások, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása.  

               SNI Max: 22 fő 
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Tagintézmény (6): Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája 

                7822 Nagyharsány, Petőfi utca 2-6. 

Legmagasabb tanulólétszám:       140 fő 

Ellátott feladatok: alapfokú művészeti oktatás 

Telephely:  Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája 

                7822 Nagyharsány, Kossuth utca 30. 

Legmagasabb tanulólétszám:       40 fő  

Ellátott feladatok: alapfokú művészeti oktatás 

 

 

Telephely: Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája 

                7630 Pécs Engel János u. 11 

Legmagasabb tanulólétszám:       100 fő 

Ellátott feladatok: alapfokú művészeti oktatás 

Telephely: Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája 

         7720 Zengővárkony, Arany János utca 63 

Legmagasabb tanulólétszám:       50 fő  

Ellátott feladatok: alapfokú művészeti oktatás 

 

 

Felvehető maximális létszám: 

Óvoda: 5 csoport – nappali munkarend       max: 125 fő 

Általános iskola – nappali munkarend        max: 700 fő 

1-4. évfolyamon:               max: 350 fő 

5-8. évfolyamon               max: 350 fő 

   

Gimnázium- nappali munkarend (9-13. évfolyamon)   max: 306 fő 

Diákotthon (kollégium):            max: 85 fő 

alapfokú művészeti oktatás:           300 fő 

Az intézmény alapfeladatai: 

 

0911 óvodai nevelés 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 

  

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 

 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben az alábbiak szerint: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos - tanulásban 
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akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült, illetve enyhe fokban testi, érzékszervi, beszédfogyatékos 

gyermekek, tanulók, óvodai és iskolai ellátása, habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatása, valamint 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

integrált nevelése-oktatása. Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a pécsi 

telephelyen az alábbiak szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának a szakmai feladatai 1-4. 

évfolyamon 

− Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

− Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 

− Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 

− Általános iskolai tanulószobai nevelés 

− Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 

− A nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a drávafoki és a 

nagyharsányi tagintézményben 

091240 Alapfokú művészetoktatás  

091250 Alapfokú művészeti oktatással összefüggő működtetési feladatok 

 

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamon 

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 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben az alábbiak szerint: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos - tanulásban 

akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült, illetve enyhe fokban testi, érzékszervi, beszédfogyatékos 

gyermekek, tanulók, óvodai és iskolai ellátása, habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatása, valamint 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

integrált nevelése-oktatása. Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a pécsi 

telephelyen az alábbiak szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 

 

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 

évfolyamon 

− Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

− Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 

− Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 

− Általános iskolai tanulószobai nevelés 

− Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a drávafoki és a nagyharsányi 

tagintézményben 
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− A nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a drávafoki és a 

nagyharsányi tagintézményben  

 

0922 Középfokú nevelés, oktatás 

092212 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

 

Feladatmutatók megnevezése: 

 

Feladatellátás Maximális létszám 

Óvoda 125fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 10 fő 

Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon 350 

Iskolai oktatás az 5-8 évfolyamon 350 

Középfokú nevelés-oktatás 420 

Alapfokú művészeti oktatás 1-12 évfolyam 300 fő 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai, 

gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelése, oktatása 

60 

Általános iskolai napközis foglalkozás      350 

Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása  1160 

Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 1160 

Gyógytestnevelés    30 

Intézményben szervezett étkeztetés    500 

Intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés  300 

Hozzájárulás a tanulók ingyenes tankönyvellátásához 450 

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés     110 

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1160 

Képesség-kibontakoztató és integrált felkészítés: a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelése és oktatása a drávafoki és 

nagyharsányi telephelyen 

140 

Kisebbségi nevelés a drávafoki és nagyharsányi telephelyen   260 

Bejáró tanulók ellátása 60 

Osztályfőnöki feladatok ellátásának támogatása 50 

Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 280 

Egyházi kiegészítő támogatás 1285 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő Pécs, Engel János József u 11.sz. Udvari épület, 

Pécs, Engel János József u. 15. sz., Pécs, Hársfa út 94. sz., Pécs, Hársfa út 100. sz., Pécs, Vadász u. 8/a 

alatti óvoda, Drávafok, Fő u. 28. sz. alatti iskola ingatlana, valamint A Nagyharsány, Petőfi u. 2-6. 

sz.általános iskola épülete. A Nagyharsány, Kossuth utca 30. sz. alatti épülete Nagyharsány Község 

Önkormányzat tulajdona, amelyeket a tulajdonos az intézmény részére 5 évet meghaladó időtartamra 

haszonkölcsön szerződéssel kizárólagos használatra átadott. Zengővárkony, Arany János utca 63. és 65. 
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sz. alatti, a Zengővárkony-Nagypall Református Társegyházközség tulajdonát képező ingatlanok, 

amelyeket a tulajdonos az intézmény részére 5 évet meghaladó időtartamra haszonkölcsön szerződéssel 

kizárólagos használatra átadott. 

 

A vagyon felett rendelkező megállapodásba foglalt korlátozásokkal (elidegenítési és terhelési tilalommal) 

a Baranyai Református Egyházmegye, Nagyharsány Község Önkormányzata, Zengővárkony-Nagypall 

Református Társegyházközség. 

 

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Munkaszerződés a Munka 

Törvénykönyve alapján. 

 

A vezetők és alkalmazottak kinevezési rendjét a Magyarországi Református Egyház Köznevelési 

Törvénye szabályozza. 

 

Az intézmény vezetőjének megnevezése:  Főigazgató. 

 

Felügyeleti szervek:         Baranya Megyei Kormányhivatal 

                Dunamelléki Református Egyházkerület 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és azok végrehajtására vonatkozó rendeletei, valamint a 

Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvénye rendelkezései az irányadóak.  

 

Az Alapító Okirat fenti módosításait az intézményfenntartó Baranyai Református Egyházmegye 2021. 

május 11-én elfogadta. 

 

1.6. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

1.7. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre: 

Az intézmény többcélú, közös igazgatású egyházi köznevelési intézmény, a fenntartó által jóváhagyott 

költségvetés keretén belül önállóan gazdálkodik. 

Az iskola, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, a Magyarországi Református Egyház 

gazdálkodására vonatkozó egyházi törvények, valamint a fenntartó által elfogadott költségvetés szerint 

köteles gazdálkodni. A gazdálkodásról, működésről fenntartójának köteles beszámolni, elszámolási 

kötelezettség terheli. 

Az intézmény leltárában nyilvántartott vagyontárgyakkal való gazdálkodásra, a fenntartó által 

meghatározott keretek között, az intézmény jogosult. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az 

intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény vállalkozói tevékenységet a fenntartó engedélyével 

folytathat abban az esetben, ha alaptevékenységeit nem zavarja.  

 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga: 

A Baranyai Református Egyházmegye tulajdonában lévő Pécs, Engel János József u 11.sz. Udvari épület, 

Pécs, Engel János József u. 15. sz., Pécs, Hársfa út 94. sz., Pécs, Hársfa út 100. sz., Pécs, Vadász u. 8/a 

alatti óvoda, Drávafok, Fő u. 28. sz. alatti iskola ingatlana, valamint A Nagyharsány, Petőfi u. 2-6. 

sz.általános iskola épülete. A Nagyharsány, Kossuth utca 30. sz. alatti épülete Nagyharsány Község 

Önkormányzat tulajdona, amelyeket a tulajdonos az intézmény részére 5 évet meghaladó időtartamra 
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haszonkölcsön szerződéssel kizárólagos használatra átadott. Zengővárkony, Arany János utca 63. és 65. 

sz. alatti, a Zengővárkony-Nagypall Református Társegyházközség tulajdonát képező ingatlanok, 

amelyeket a tulajdonos az intézmény részére 5 évet meghaladó időtartamra haszonkölcsön szerződéssel 

kizárólagos használatra átadott. 

A vagyon felett rendelkező: 

megállapodásba foglalt korlátozásokkal (elidegenítési és terhelési tilalommal) a Baranyai Református 

Egyházmegye, Nagyharsány Község Önkormányzata, Zengővárkony-Nagypall Református 

Társegyházközség  

1.8. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

Az intézmény „gazdasági szervezet” elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása érdekében 

szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének megtervezése, a 

költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett feladatok ellátása. Az 

intézmény gazdasági szervezetének engedélyezett létszáma 4fő. 

 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az intézmény 

önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatások, munkaadókat 

terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások – vonatkoztatásában. Az intézmény 

vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági 

ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár 

kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik; 

ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt 

előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges 

anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

 

A gazdaságvezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés 

végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el. 

 

A konyha szervezeti egysége 

Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető, a 

hozzá tartozó szervezeti egység engedélyezett létszáma hét fő. A konyha szervezeti egységének feladata 

a tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása. 

Feladata továbbá az étlap összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási 

szerződések előkészítése. 

Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg.  Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-

norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban meghatározott családok gyermekei a 

normatíva 50%-át fizetik. 

Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: a konyha 

szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru 

megrendelése és átvétele, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek 

biztosítása. 
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1.9.  Az intézmény szervezeti felépítése 

1.10. Az intézmény vezetője 

 

Az intézmény vezetője a főigazgató. A főigazgató – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem 

utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső 

ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

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

és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A főigazgató jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet 

meghatározott körében helyetteseire, a gazdaságvezetőre átruházhatja.  

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: a főigazgató, a 

tagintézmény-vezetők, az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző 

és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi 

vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi 

tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

1.11. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

A főigazgató tartós akadályoztatása esetén (akadályoztatásnak tekintendő: baleset, tartós betegség, 

külföldi tartózkodás) a helyettesítési feladatokat a főigazgató által írásban megbízott vezető látja el. Ez 

esetben a helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

 

1.12. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja a 

tagintézmény-vezetőknek és az intézményegység-vezetőknek az alábbiakat. 

 

− a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

− az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a 

tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

− az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a 

rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 

− a gazdasági vezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási szerződések 

megkötését, a terembérleti és már bérleti szerződések megkötését, 

− a gazdasági vezető számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 
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1.13. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

A főigazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

A főigazgató közvetlen munkatársai 

− tagintézmény-vezetők 

− intézményegység-vezetők 

− igazgatóhelyettesek 

− tagintézmény-vezető helyettesek 

− a gazdasági vezető. 

 

A főigazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető 

közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai a főigazgatónak tartoznak 

közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

A tagintézményvezetőket, intézményegység vezetőket a főigazgató javaslatára az Igazgató Tanács bízza 

meg. 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával a tagintézményvezető és 

az intézményegységvezető bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre 

alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és 

hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk 

tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek 

távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során 

– a tagintézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

A gazdaságvezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a 

munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak  és a technikai 

dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja. A gazdaságvezető feladat- és hatásköre kiterjed az 

intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az 

irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az élelmiszer-szállítási 

szerződések megkötésére, az intézmény megbízási szerződéseinek megkötésére, azok ellenőrzésére. 

A gazdaságvezető távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. A helyettesítést ellátó 

munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a 

helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen 

jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

 

1.14.  A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a főigazgató, a gazdasági vezető az 

intézményegységek esetében pedig az igazgatók és helyetteseik látják el. 

A Pécsi Református Kollégium élén a magasabb vezető beosztású főigazgató áll, akinek feladata és 

hatásköre az alábbiakra terjed ki: 

− Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért. 

− Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét. 

− Gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani feltételeiről. 

− Gondoskodik a szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáról. 
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− Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a részben önálló gazdálkodási jogból fakadó 

gazdálkodás jogot. 

− Gyakorolja – az illetékes igazgatóval történt egyeztetés után– munkaviszony létesítésével és 

megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi alkalmazottra kiterjedő kizárólagos munkáltatói jogkört, 

valamint a közvetlen irányítása alá tartozó alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört. 

− Előkészíti a Kollégiumi Tanács jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat. 

− Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és 

gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális módjáról. 

− Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok 

ellátásáról. 

− A Kollégiumi Tanács állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről 

és módjáról. 

− Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy az 

SZMSZ nem utalja más hatáskörbe. 

− Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek. 

− Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatározott 

ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és gyakorlatának 

módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az intézményigazgatót illeti meg. 

− Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát. 

− Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult bármely ügyet 

magához vonni, és abban személyesen dönteni. 

− A tanulók, a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos vezetői 

döntéseket és a létszám és csoportszám alakulását. 

− Jóváhagyja az iskolák tantárgyfelosztását, túlórakeretét, pótlékkeretét. 

 

Az aláírási jogkör gyakorlása 

Az intézmény nevében aláírásra a főigazgató jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali 

intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó igazgató írja alá. 

A pénzkezeléssel, gazdálkodással kapcsolatos iratokon a Pénzkezelési és Utalványozási Szabályzat által 

meghatározott módon kell aláírni. 

Az igazgatók aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 

levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe 

tartozó ügyekre terjed ki. 

 

Az intézmény képviselete 

Az intézményt a Pécsi Református Kollégium (továbbiakban: PRK) főigazgatója képviseli harmadik 

személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. 

A főigazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak 

szerint ruházza át: 

− az igazgatókra a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett 

intézmény illetékességét, 

− bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. 

 

A képviselet főbb elvei, szabályai: 
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− a PRK-t a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van 

információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák, 

− az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézmény nevében a főigazgató jogosult 

nyilatkozni, 

− az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak az intézmény nevében, 

− nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról, 

− a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatadó a felelős, 

− a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése 

nélkül, 

− a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a PRK jó hírnevének megőrzése. 

 

A hatáskörök átruházása 

A PRK főigazgatója – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatásköröket 

ruházza át: 

− A képviseleti jogok köréből: A hatáskör átruházásának szabályait egy előző pont tartalmazza. 

− A munkáltatói jogköréből: A munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével a munkáltatói 

jogkört az igazgatókra az irányításuk alá tartozó alkalmazottak tekintetében. Az erre vonatkozó 

összefoglaló táblázat az SZMSZ melléklete. 

− A gazdálkodási jogkörből: Korlátozott gazdálkodási jogkör gyakorlását (bér- és költségkeret-

gazdálkodás) az PRK számviteli és pénzügyi szabályzatában foglaltak betartásával az intézményegység-

vezetőkre. 

− A kötelezettségvállalás jogköréből: A pénzügyi szabályzatban foglalt értékhatárig történő 

kötelezettségvállalást az intézményegység-vezetőkre a házipénztári ellátmány terhére. 

− A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálását a 

székhely esetén a gondnokra, egyéb esetben a gazdasági vezetőre. 

 

1.15. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza. 
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1.16. Az intézmény szakmai vezetősége 
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Az egyes intézményegységek szervezeti felépítése 

A Pécsi Református Kollégium intézményegységei és tagintézményei:  

 

Az intézményegységek és a tagintézmények élén igazgatók, illetve óvodavezető állnak, akiknek helyi 

vezetőmunkáját helyettes segíti. Az intézmény gazdasági irodáját a gazdasági vezető vezeti, aki a 

számviteli és technikai dolgozók munkáját felügyeli. A technikai alkalmazottak munkáját közvetlenül a 

technikai vezető (gondnok) irányítja. Az intézményen belüli vezetési munkamegosztást jelen SZMSZ a 

későbbiekben részletezi. Az intézményegységi SZMSZ-ek tartalmazzák az egyes intézményegységek 

szervezeti felépítésének ábráját. 

 

1.17.  Az intézményegységek közötti szervezetek, kapcsolatok és feladat megosztások 

 

Szervezeti együttműködés 

Az intézményegységek munkájukat összehangolják, egymással együttműködnek. Az együttműködés 

formái: 

− Kollégiumi Tanács értekezletei, 

− az alábbi pontokban részletezett kapcsolatok, 

− a közös hagyományok ápolásában való közreműködés, 

− minőségfejlesztés, minőségbiztosítás. 

 

A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza, tartalmukról 

az intézményvezetés – az érintett Igazgatókkal egyetértésben – dönt. A szervezeti szintű, tartalmi szintű, 

tartalmi együttműködésekre a szakmai munkaközösségek is tesznek javaslatot. 

Intézményi szintű munkacsoportok 

Az intézményi szintű munkacsoportokat a Pécsi Református Kollégium főigazgatója hozza létre, élén az 

általa megbízott munkacsoport-vezetők állnak. Éves program alapján a Pécsi Református Kollégium 

főigazgatójának szakmai felügyelete mellett működnek. 

Működésük személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik. 

A munkacsoport vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszámolót készítenek. 

Általános Iskola 

Engel J. u. 15. 

Gimnázium 

Engel J. u. 15. 

Kollégium 

Engel J. u. 15. 

Gazdasági csoport 

Engel J. u. 15. 
Technikai csoport 

Engel J. u. 15. 

Csikesz Sándor Általános Iskola 

Drávafok, Fő u.28. 

Nagyharsányi Általános Iskola, 

Nagyharsány, Petőfi u.2-6 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Nagyharsány, Petőfi u.2-6 

Óvoda 

Pécs, Vadász u. 8/a 

Pécsi Református 

Kollégium 

Intézményegységek 

Tagintézmények 

Intézménytörzs 
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Intézményegységek közötti kapcsolatok 

Áttanítások, közös foglalkoztatások 

A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat 

különböző intézményegységekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös foglakoztatásokat a 

tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változó munkahelyen foglalkoztathatja az 

intézmény. 

 

Intézményszintű rendezvények 

Az adott tanév több intézményegységet érintő rendezvényeit hagyományosan az éves munkaterv ütemezi. 

 

1.18.  Az intézményegységek és az intézményvezetés kapcsolata 

 

Az intézményegységek különböző közösségeinek kapcsolattartása a főigazgatóval az igazgatók és az 

óvodavezető útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai: 

− Kollégiumi Tanács, 

− megbeszélések. 

 

Az igazgatók és az óvodavezető kötelesek: 

− az igazgatói értekezlet ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az őket érintő 

döntésekről, határozatokról. 

− az irányításaik alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetés, 

a főigazgató felé. 

− A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, a főigazgatóval. 

− Az intézményen belüli (intézményegységek közötti) kommunikációs rendszer működtetéséről az 

intézményi Minőségirányítási Program is rendelkezik. 

 

Az intézményegységek képviselete 

Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az 

intézményegység illetékességét az intézményegység igazgatója látja el. 

A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:  

akadályoztatása esetén – helyettesére (helyetteseire). 

Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára. 

 

A főigazgató közvetlen munkatársait a lelkész és az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: 

− tagintézmény-vezetők 

− intézményegység-vezetők 

− helyettesek 

− gazdasági vezető 

Az intézmény felelős vezetője a főigazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint 

az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott módon és időtartamra történik. 
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A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint a főigazgató közvetlen irányítása 

alapján végzik. 

Az intézményvezetés a szükségleteknek megfelelő rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról. A megbeszéléseket a főigazgató vezeti. 

Az intézményen belüli értekezletek rendjét, feladatait az SZMSZ a későbbiekben részletezi. 

 

1.19.  Az intézményi lelkész 

Az intézmény lelkésze az intézmény hitéletének vezetője és az iskolai hit- és erkölcstanoktatás irányítója, 

ilyen minőségében a hittan-munkaközösség vezetője. A lelkész az intézményen belül a fenntartó egyház 

spirituális érdekeinek legmagasabb szintű képviselője, ennél fogva hivatalból tagja az intézmény 

vezetőségének, illetve az igazgatótanácsnak, továbbá a tantestületi vagy fegyelmi kérdésekkel foglalkozó 

nevelőtestületi bizottságoknak, a tantestület teljes jogú tagja. 

 

1.20. A gazdasági vezető 

− határozatlan idejű vezetői megbízását a főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, 

− irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági csoport munkáját, 

− a számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű 

intézkedéseket készít elő az intézmény főigazgatójának egyetértésével, amelyeket a főigazgató 

foganatosít, 

− folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályzatait, 

− a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének jogkörét gyakorolja, 

− összeállítja a költségvetést, a Kollégiumi Tanáccsal együttműködve a végrehajtás során irányítja és 

ellenőrzi a költségvetési előírások betartását, 

− ellenőrzi az intézmény vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását, az intézmény 

vagyonvédelmét, 

− gondoskodik az intézményegységek gazdasági ügyintézőinek rendszeres tájékoztatásáról. 

 

1.21. A tagintézmény-vezetők 

− Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról a főigazgató véleményének meghallgatása után 

az Igazgatótanács dönt. A főigazgató gyakorolja a további munkáltatói jogokat. 

− Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az 

intézményegységet. 

− Döntenek az intézményegységük működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek 

előzetes egyeztetése nem tartozik a PRK intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az 

intézményegység más közösségének hatáskörébe. 

− A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt 

kötelezettségeiket. 

− Gondoskodnak a jogkörükbe tartozó munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során 

egyeztetnek a főigazgatóval. 

− Az intézményigazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodási és munkáltatói jogkörrel 

rendelkeznek. 

− A Pedagógiai Program és a PRK belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen 

szorosan együttműködnek egymással. 

− Gyakorolják az egyeztetési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott 

pályázat elbírálásakor. 
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− Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

− Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi 

szabályzatban előírt ellenőrzéseket. 

− Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység belső 

működési szabályzatának megfelelően. 

− Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik és a 

gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű 

igényeit, melyet Kollégiumi Tanácson egyeztetnek. 

− Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért és 

korlátozott gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért áll fenn. 

− Elkészítik az éves munkatervet. 

 

Az intézményegységek, tagintézmények vezetői közötti munkamegosztás és a helyettesítés rendje 

Az igazgatók közötti munkamegosztást, és a helyettesítés rendjét az intézményegységek helyi Szervezeti 

és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

1.22. Az intézményvezetéshez tartozó szervezetek, kollégák 

 

1.23. Kollégiumi Tanács (KT) 

 

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája (a továbbiakban: Intézmény) 

az Igazgatótanács javaslatára illetve az Intézmény SzMSz-ének értelmében – az Intézmény érdekeinek 

érvényesítésére, a tagintézmények összehangolt működésére és az Igazgatótanács munkájának 

előkészítésére – Kollégiumi Tanácsot (későbbiekben: KT) hoz létre, amely segíti az Intézmény 

rendeltetésszerű működését, és gyakorolja az Igazgatótanács és az intézményi SzMSz által ráruházott 

jogokat.  

 

A Kollégiumi Tanács tagjai: 

− főigazgató 

− gimnáziumi igazgató 

− általános iskola igazgatója 

− tagintézmények igazgatói (Drávafok, Nagyharsány) 

-    internátusvezető 

− tagozatvezető (Zengővárkony) 

− alapfokú művészeti iskola igazgatója 

− óvodavezető 

− gazdasági vezető 

− intézményi lelkipásztor 

 

A Kollégiumi Tanács elnöki tisztét az intézmény SzMSz-ének megfelelően a főigazgató látja el. 

 

A Kollégiumi Tanács jogai, kötelességei  

− A KT az intézmény egységét testesíti meg, amiből az alábbiak következnek:  

− A KT tagja nem csatlakozhat a különvéleményével valamely munkavállalói érdekcsoporthoz, ott (vagy 

bárhol) nem tanúsíthat az igazgatóság döntéseivel szemben ellenzéki magatartást.  
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− A KT tagját titoktartási kötelezettség terheli.  

− A KT tagja köteles a többségi döntésnek alávetnie magát.  

− A KT tagja köteles a rábízott intézményi területet a legjobb szakmai tudása szerint vezetni, és a KT 

értekezletén a teljességre és a részletekre egyaránt tekintő felkészültséggel konstruktívan részt venni.  

− A KT tagja tudomásul veszi, hogy a vezetői munkáját szabályozó jelen belső szabályozás kötelmeinek 

figyelmeztetés ellenére való megsértésével alkalmatlanná válik vezetői munkájának a végzésére.  

 

A Kollégiumi Tanács feladatai 

− Létrehozza és szükség szerint módosítja saját szervezeti és működési szabályzatát. 

− Megtervezi az Intézmény éves munkarendjét. 

− Biztosítja a tagintézmények közötti kommunikációt, összehangolja az éves beruházásokat, 

programokat. 

− Elkészíti és az Igazgatótanács elé terjeszti az éves intézményi költségvetést. 

− Jóváhagyja az Intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményi 

minőségirányítási programját és más dokumentumokat, majd ezeket az Igazgatótanács elé terjeszti 

elfogadásra. 

− Értékeli a pedagógiai, szakmai munka eredményességét. 

− Ellenőrzi az Intézmény működését, gazdálkodását, adatszolgáltatását. 

− A KT a tanév előkészítő ülésén megalkotja a tanév rendjét, melyet a tagintézmények igazgatói a 

nevelőtestületi tanévnyitó értekezleten megvitatnak és végső formába öntik. Ezt terjeszti elő a KT elnöke 

az Igazgatótanácsnak a tanév első IT ülésén. 

− Javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak az Intézmény beiskolázási tervének vonatkozásában.  

− Az intézmény adottságainak figyelembevételével megtervezi a pedagógiai munkát végző és a 

pedagógiai munkát segítő dolgozók körének bővítését, szűkítését.  

− Figyelemmel kíséri az Intézmény kapcsolatrendszerét, református közoktatási intézmények közötti, 

nem egyházi iskolák és külföldi intézmények vonatkozásában egyaránt. 

− Figyelemmel kíséri az iskola-kép kialakítását, valamint annak belső és külső megjelenítését. 

Véleményezi a főigazgató ezirányú tevékenységét. 

 

 

 

A Kollégiumi Tanács működési rendje 

− A KT-ot a KT elnöke, a főigazgató hívja össze, és legkésőbb három nappal az ülés előtt kiértesíti a 

tagokat a napirendekről.  

− Rendkívüli KT ülés három napos határidővel hívható össze a tagok 2/3-ának kívánságára, előre jelzett 

napirendi pontokkal. 

− A KT elnöke felé minden KT tag élhet napirendi javaslattal. 

− A KT szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. 

− A KT minden tanév első ülésén felülvizsgálja a KT működési rendjét, és ha szükséges, korrigálja azt. 

− A KT határozatait egyszerű szótöbbséggel – személyi ügyekben titkos szavazással – hozza. A 

határozatképességhez a tagok 2/3-os jelenléte szükséges (11 tag esetén 7 fő). 

− Az ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az Intézmény irattára, másik 

példányát az Igazgatótanács elnöke kapja. A jegyzőkönyvbe minden KT tag betekintést nyer. Az ülések 

jegyzőkönyvének vezetését az iskolatitkár látja el, távollétében a KT elnöke helyettes jegyzőt jelöl ki. A 
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jegyzőkönyvet az elnök által felkért KT tagok hitelesítik, az ülések elején az előző ülés jegyzőkönyvét 

hitelesítik. 

− A KT elnöke köteles beszámolni az Igazgatótanácsnak a KT munkájáról, s a fent szabályozott ügyeket 

képviselni.  

− A tagintézmények igazgatói a KT ülését követő első vezetőségi, nevelőtestületi értekezleten kötelesek 

önálló napirendi pontként tájékoztatni tantestületeiket az őket érintő döntésekről. 

− A gazdasági vezető a KT ülését követő három munkanapon belül köteles tájékoztatni a felügyelete alatt 

lévő technikai dolgozókat az őket érintő döntésekről. 

 

Kollégiumi Tanács ügyrendje 

Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja. 

Az időpontváltozásról írásban - lehetőség szerint - értesíteni kell a tagokat, a napirend és az egyes 

pontokban készült előterjesztések közzétételével együtt. 

A rendkívüli KT-ülések időpontjáról a tagokat legalább 2 nappal az értekezlet előtt tájékoztatni kell a 

napirend pontos közlésével, ellenkező esetben az ülésen való részvétel nem kötelező. 

A KT üléseit a főigazgató, ill. a főigazgató által megbízott elnök vezeti. 

Minden olyan napirendi ponthoz, mely Kollégiumi Tanácsi döntést igényel, előterjesztés készítése 

kötelező. 

A KT döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a PRK főigazgatója a következő ülést 

megelőzően a meghívóval együtt megküld a KT tagjainak  

A napirendi pont előterjesztője az a KT-tag, aki a napirendi javaslatot tette. 

A KT határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Több 

javaslat előterjesztése vagy felvetése esetén többlépcsős szavazást alkalmaz. 

 

Az elnök feladatai és kötelességei: 

− A tárgyalandó témák felvétele előterjesztésre 

− A tárgyalandó témák felvétele a vitához a KT ülésen 

− Az előterjesztések és témák sorrendjének meghatározása 

− A napirend vitára bocsátása 

− A határozatképesség megállapítása 

− A témák megvitatására szánt időhatár megszavaztatása 

− Az ülés vezetése 

− A szavazás elrendelése 

− A szavazás eredményének megállapítása 

− A határozat kimondása 

− A hozzászólások időtartamának elrendelése szükség esetén 

− Szünet elrendelése 

− Az ülés berekesztése 

− Az ülés rendjének fenntartása 

− A KT tagjaként az elnök is szavaz 

− Döntés előtt, a döntéshez köteles valamennyi javaslatot szavazásra feltenni. 

− Ügyrendi kérdésekben soron kívül ad szót. 

 

1.24. Gazdasági csoport 
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Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység. 

Ellátja 

− a költségvetési tervezéssel, 

− az előirányzat felhasználással, 

− a pénzellátással, 

− az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, 

− az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 

− a bér- és munkaerő-gazdálkodással, 

− a készpénzkezeléssel, 

− a beszámolási kötelezettséggel, 

− az adatszolgáltatással, 

− a pályázatok pénzügyi nyilvántartásával, elszámoltatásával, 

− a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat. 

− Kapcsolatot tart fenn az intézmény tűz- és munkavédelmi feladatait ellátó külső szervvel. 

− Gondoskodik a katasztrófavédelmi- és prevenciós tervből adódó feladatok, valamint a szabványossági 

felülvizsgálati feladatok végrehajtásáról. 

A gazdasági csoport élén a gazdasági vezető áll. Feladatainak leírását jelen szabályzat „Vezetők közötti 

munkamegosztás” című rész tartalmazza. 

A gazdasági csoport dolgozóinak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

1.25. A titkárság 

 

− A Pécsi Református Kollégium főigazgatójának közvetlen irányításával működik. 

− Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, a központi 

postázást. 

− Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti 

az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 

− Koordinálja az intézményegységek kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat. 

− Ellátja az intézményvezetés munkájához kapcsolódó protokoll feladatokat. 

− A Pécsi Református Kollégium iskolatitkárának részletes feladatait a munkaköri leírás állapítja meg. 

 

1.26. A könyvtár 

 

− Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében 

iskolai könyvtár működik. 

− Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szüksége dokumentumok rendszeres gyűjtése, 

feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, 

kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. A könyvtár pedagógiai programja 

szervesen illeszkedik az iskola pedagógiai programjához, legfontosabb célja az abban foglaltak 

megvalósításának teljes körű segítése. 

− Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos ellátásáért a könyvtárvezető a felelős. 

A könyvtárvezető az iskolai könyvtár munkarendjét a vezetők, a pedagógusok és szakmai 

munkaközösségeik igényeinek figyelembe vételével alakítja. A könyvtárvezető részletes feladatait 

munkaköri leírása tartalmazza. 
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A könyvtárvezető 

− Irányítja és szervezi a könyvtár szakmai munkáját, hatáskörébe tartozik a könyvtár szakmai 

képviselete. 

− Az iskolai könyvtári funkció ellátásához gyűjteményét úgy alakítja, hogy az oktatás-nevelés 

folyamatának komplex eszköztárává váljon. 

− Segíti az oktató-nevelő munkát, az óvoda, az általános iskola az internátus és a gimnázium könyvtári 

ellátásával. 

− Könyvtári játékaival, versenyeivel, rendezvényeivel elősegíti a tanulók olvasásra és 

könyvtárhasználatra nevelését. 

− Biztosítja a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek átadását egyéni és csoportos foglalkozásokon. 

− Elősegíti, hogy a tanulók elsajátítsák és gyakorolják a hagyományos és elektronikus információszerzési 

módokat. 

− Biztosítja a tanórák és aktuális feladatok segítését, az önálló kutatómunka, gyűjtőmunka és a 

versenyekre való felkészülés feltételeinek biztosítását. 

− Sajátos szakmai eszközeivel szolgálja a pedagógiai-művelődési program megvalósítását. 

− Kapcsolatot tart a város iskolai könyvtáraival, közkönyvtáraival, könyvtárosaival, közreműködik 

megyei és országos rendezvények megszervezésében. 

− Az intézményben folyó közművelődési és művészeti tevékenység sikerét a tanórán kívüli szabadidős 

lehetőségekkel szolgálja. 

− Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásról. 

− Az eredményes gazdálkodás érdekében tervezi és eljuttatja a gazdasági vezetőhöz a könyvtár személyi 

és dologi igényeit. 

− Együttműködik az intézményegységek vezetőivel, külső szervekkel és civil szervezetekkel. 

− Munkavégzése során az intézmény által elfogadott minőségfejlesztési rendszer alapelveinek 

megfelelően látja el feladatát. 

− Ellátja a szakmai munka, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket. 

 

1.27. Pályázatíró munkatárs 

 

Az intézmény pályázatíró munkatársat bíz meg, akinek feladata a pályázatfigyelés, az intézmény, ill. az 

intézményegységek, tagintézmények fejlesztését célzó pályázatok írása, ill. azok elkészítésének 

támogatása. 

A munkatárs a feladatait a főigazgató irányításával és ellenőrzése alatt végzi. 

 

 

A Pécsi Református Kollégium irányítási struktúrája 
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A gazdasági csoport felépítése 
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1.28. A döntés-előkészítés és a döntéshozatal fórumai 

1.29. Stratégiai szint 

1.30. Alkalmazotti értekezlet 

 

Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott vagy 

határozatlan munkaviszonyt létesített. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az 

értekezletről jegyzőkönyv készül. 

Véleményezési jogköre van: 

− az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával vagy módosításával, 

− a főigazgató megbízásával és a megbízás visszavonásával. 

 

Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe 

tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az intézményegységekhez eljuttatott hivatalos 

főigazgatói levél útján történik. 

Az alkalmazotti értekezlet döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az 

intézményvezetői megbízással kapcsolatos értekezleten titkos szavazással határoz. 

 

1.31. Nevelőtestületi értekezlet 

 

Tagjai: a lelkész, a vezetők, valamint az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített 

munkakörökben pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak. 

Az intézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

−  óvodapedagógus 

−  fejlesztő pedagógus 

−  tanító 

−  tanár 

−  könyvtáros-tanár 

 

Az alaptevékenységet közvetlenül segítő munkakörök: 

−  informatikus-rendszergazda 

 

Döntési jogkör: 

− Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. 

− Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása. 

− A nevelőtestületi értekezlet képviseletében eljáró pedagógusok megválasztásáról. 

− Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról. 

− Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 

Véleményezési jogkör: 

A főigazgatói megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör. 

A nevelőtestületi értekezlet döntési jogköréből a Kollégiumi Tanácsra ruházza: 

− A döntés az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról. 

− Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását. 
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− A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok megválasztását 

A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény főigazgatója, 

a Kollégiumi Tanács vagy a pedagógusok egyharmada kéri. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A főigazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez 

legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. 

Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt 

nyilvánít vagy javaslatot tesz, a főigazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül indokolással ellátott 

írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az igazgatók gondoskodnak. A nevelőtestületi értekezlet üléseiről 

jegyzőkönyv készül. 

 

1.32. Intézményegységek döntéshozatali fórumai 

 

1.33. Az alkalmazotti értekezlet 

 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők, az adminisztratív és a 

technikai dolgozók. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az 

értekezletről jegyzőkönyv készül. 

Döntési jogköre: 

− Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt dokumentumainak 

elfogadásáról, az intézményegység személyi képviselőinek megválasztásáról. 

− Véleményezési jogköre: 

− Az intézményegység igazgatójának megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos 

kérdésekben. 

− Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe 

tartozó minden kérdésben össze kell hívni. 

 

1.34. Intézményegységi nevelőtestületi értekezlet 

 

Tagjai: a lelkész és az intézményegység minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. 

Döntési jogkör: 

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

− a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

 

Véleményezési jogkör: 

− az igazgatói, főigazgatói megbízással kapcsolatban; 

− az igazgató-helyettesek megbízásával kapcsolatban; 
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− tantárgyfelosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez 

legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

1.35. Intézményegységi vezetői értekezlet 

 

Az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

Tagjai: 

− az intézményegység igazgatója és helyettesei, 

− intézményi lelkész, 

− kibővített vezetői értekezleten a munkaközösség-vezetők. 

− A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

− A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

 

1.36. Munkaközösségi értekezlet 

 

A munkaközösségek az intézményegység pedagógusainak szakmai alapon szerveződő közösségei. 

Tagjai: az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok 

Feladatuk a szakmai munka összehangolása. 

− Elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait. 

− Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát. 

− Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos 

versenyeket. 

− Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

− Ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 

− Összeállítják a belső vizsga, a felvételi anyagait, lebonyolítják a méréseket. 

− Javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra. 

− Támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

− Vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és az 

ellenőrzésben. 

Döntési és véleményezési jogkör: 

− dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról, 

− az iskolai tanulmányi versenyekről, 

− saját működéséről és munkatervéről, 

− a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használ. 

Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: 
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− a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről, 

− a pedagógiai program elfogadásához, 

− a felvételi követelmények meghatározásához, 

− a tantárgyfelosztásról, 

− új kollégák pályázatáról. 

A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról 

írásos emlékeztetőt készítenek. 

 

1.37. A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézmény belső ellenőrzési 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 intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, 

− feltárja és jelezze az intézményvezetés 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. 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak: 

− A PRK főigazgatója 

− Gazdasági vezető 

− Az intézményegységek igazgatói, helyettesei, munkaközösség-vezetői 

 

A vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A főigazgató közvetlenül ellenőrzi az igazgatók, óvodavezető és a hozzá közvetlenül beosztott 

szakemberek szakmai munkáját. 

 

Az ellenőrzés formái: 

− beszámoltatás 

− célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel kell megbeszélni 

− dokumentumelemzés 

− értekezleteken való részvétel 

− tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

− az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése 

 

A visszacsatolás formái és fórumai: 

− Az intézményegység-vezetés tájékoztatása 

− Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

− Kollégiumi Tanács 

− Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel 
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A PRK főigazgatója az intézményegységekben a szakmai munka ellenőrzését az igazgatókkal való 

egyeztetés alapján végzi. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak: 

− A PRK főigazgatója 

− Az intézményegységek igazgatói, helyettesei, munkaközösség-vezetők 

 

Az ellenőrzés formái: 

− beszámoltatás 

− óralátogatás 

− dokumentumelemzés 

− értekezleteken való részvétel 

− tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

− az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése. 

 

A visszacsatolás formái és fórumai 

− Az intézményegység-vezetés tájékoztatása 

− Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

− Kollégiumi Tanács 

− Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel 

 

A PRK főigazgatója és helyettese az intézményegységekben a pedagógiai ellenőrzést az igazgatókkal való 

egyeztetés alapján végzi. 

 

1.38. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

1.39. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

− az Alapító Okirat – a fenntartó adja ki, ebben meghatározza az intézmény által kötelezően ellátandó 

feladatok körét,  

− az intézmény Pedagógiai Programja,  

− az éves munkaterv, mely tartalmazza az éves munka ellenőrzésének tervét  

− a jelen SZMSZ és mellékletei,  

− Esélyegyenlőségi Terv  

− házirend 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 

Egyéb kötelező belső szabályzatok:  

− Iratkezelési szabályzat  

− Adatkezelési szabályzat  

− Gazdálkodási szabályzat 
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− Pénzkezelési és utalványozási szabályzat  

− Leltározási szabályzat  

− Selejtezési szabályzat  

− Tűzvédelmi szabályzat  

− Munkavédelmi szabályzat  

− Számviteli politika 

− Eszközök és források értékelési szabályzata 

− Kötelezettségvállalás, utalványozás 

− Élelmiszer-biztonsági és minőségellenőrzési szabályzat (HACCP) 

 

1.40. Az alapító okirat 

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve 

– szükség esetén – módosítja. 

 

1.41. A pedagógiai program 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési 

törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 

− Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, 

továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

− Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a 

kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az 

előírt tananyagot és követelményeket. 

− Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, 

figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

− Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei 

között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

− a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  

− a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök 

feladatait,  

− a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

− a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 

− a középszintű érettségi vizsga témaköreit. 

− a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket 

− kollégium pedagógiai programját 
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A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény 

honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal 

kapcsolatban. 

A kollégium éves munkarendje igazodik az iskola éves munkatervéhez. 

 

1.42. Az éves munkaterv 

 

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

vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a 

felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

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

sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, 

a szülői szervezet (Kollégiumi Szülői Munkaközösség) és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv 

egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét 

az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

 

1.43. A tankönyvellátás célja és feladata 

 

 

1.44. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

  

 

Az intézmény „A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről” szóló, 17/2014. (III. 17.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.45. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

 

 

Az intézmény „A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről” szóló, 17/2014. (III. 17.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.46. A tankönyvrendelés elkészítése 

 

 

Az intézmény „A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről” szóló, 17/2014. (III. 17.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.47. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

1.48. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
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Az intézmény a jelen SZMSZ mellékletében foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.49. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

 

Az intézmény a jelen SZMSZ mellékletében foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.50. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

Váratlan, rendkívüli események, elemi károk bekövetkezésének esetére alkalmazandó eljárási rend: 

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 iskola épületét, felszerelését veszélyezteti.  

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, az iskola 

takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli 

tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során 

rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek 

jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

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

elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola 

legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített vezető vagy 

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a 

bombariadót. 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével történik. 

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

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

rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában 

– az udvar. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat 

sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és 

felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a 

bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 

Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója haladéktanul 

köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az 

érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, hogy a 

fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel 

kapcsolatban.  

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

tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap 

elrendelésével.  

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  
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− a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.), 

− a tűz, 

− a robbanással történő fenyegetés. 

− Amennyiben az iskola bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles 

azt azonnal közölni a főigazgatóval vagy az igazgatóság tagjaival. 

− A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

− az iskola fenntartóját, 

− tűz esetén a tűzoltóságot,  

− robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

− személyi sérülés esetén a mentőket, 

− egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, 

ha ezt az igazgató szükségesnek tartja.  

A rendkívüli esemény észlelése után a főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására 

az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni 

a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületeket a benntartózkodóknak a tűz- és 

bombariadó terv mellékleteiben található „Kivonulási terv” alapján kell elhagyniuk. A 

tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást 

tartó pedagógus a felelős.  

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

− az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen 

kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell, 

− a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni 

kell, 

− a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy 

meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben, 

− a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a 

nevelőnek meg kell számolnia. 

A főigazgatónak, 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. 

− Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola főigazgatójának vagy 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatni kell az alábbiakról:  

− a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

− a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

− az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

− az épületben tartózkodó személyek létszámáról és életkoráról,  

− az épület kiürítéséről. 
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a főigazgató által meghatározott napokon és módon be 

kell pótolni. 

A tűz és robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes szabályzását a „Tűz- és 

bombariadó terv” című főigazgatói utasítás tartalmazza, amely az iskola minden tanulójára és dolgozójára 

kötelező érvényűek. Elkészítéséért, valamint a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

továbbá az évenkénti felülvizsgálatáért a főigazgató felelős. 

A tűz- és bombariadó tervet elzárt borítékban, az alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:  

− nevelői szobák, 

− porta, 

− kazánház, 

Az épületek kiürítését a tűz- és a bombariadó tervben szereplő kivonulási terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola főigazgatója a felelős. 

Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

Katasztrófahelyzetben (földrengés, szélvihar, erős téli havazás, fagyás, épülettűz és robbanás, mérgező 

vegyi anyag szabadba jutása) a vezetőségnek és alkalmazotti közösségének az iskola katasztrófavédelmi 

terve szerint kell eljárnia.  

A védelmi tervet Pécs Megyei Jogú Város polgári védelmi kirendeltségének vezetője és az intézmények 

vezetői állították össze a város oktatási intézményei számára. A terv tartalmazza a fent említett 

katasztrófahelyzetekre a következőket, minden esetben megjelölve a feladat iskolai felelőseit: 

− a riasztás és tájékozódás módját, 

− be-vagy kimenekítési intézkedéseket, 

− elsősegélynyújtási teendőket, 

− a kapcsolattartás formáját iskolán belül és kívül. 

 

Honvédelmi szükséghelyzet esetén az intézmény a 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. §-ában előírt 

Honvédelmi Intézkedési Tervben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

1.51. Az intézmény munkarendje 

 

1.52. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az 

időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi 

foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.20 

és 16.00 óra között, pénteken 7.20 és 14.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják 

el.  

 

1.53. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  
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Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét 

első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek 

heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, 

ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes 

munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 

 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem 

előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezletek, fogadóórák napjain a napi átlagban 

8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre 

vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos 

módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást 

egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

Június hónapban – a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében – a pedagógusok négyhetes 

munkaidő-keretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában 160 óra. A június havi munkaidő-

keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap, befejező napja az ezt követő negyedik hét 

pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részvevő pedagógusok 

napi munkaidő-beosztását napi 12 órában határozzuk meg.  

 

1.54. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

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

gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

1.55. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 

a) a tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 

 

A kollégiumi nevelők kötelező óraszámban ellátott feladatai 

a) a szilenciumi felügyelet 

b) csoportvezetői feladatok ellátása 

c) kötelező és szabadon választott foglalkozások 
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d) felzárkóztatás, tehetséggondozás 

e) egyéni foglalkozások  

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó 

előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási 

óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, 

egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt 

óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.  

 

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

kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit 

kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

A kollégiumi nevelők munkarendjének elkészítésekor a pedagógiai programban meghatározott 

feladatokat kell figyelembe venni, ami alapvetően a kollégisták érdekeit tartja szem előtt. 

 

 

1.56. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő 

feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

38 

A kollégiumi nevelőkre vonatkozóan a feladatokat a kollégium pedagógiai programja határozza meg. 

 

1.57. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi feladatokat 

az iskolában kötelesek ellátni: 

− a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

− a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak. 

 

− Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

− a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak. 

 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza meg a 

kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. 

szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató 

ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 

 

1.58. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

1.59. A pedagógusok napi munkarendje 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását 

kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti 

alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

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

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a 

munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen 

munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet 

meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása 

esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes 

papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. 

 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két 

nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra 

(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra 

(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint 
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előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni. Hosszabb hiányzás esetén a dolgozatok 

kijavításáról is gondoskodnia kell.  

 

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

vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és 

a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje, 

valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

 

A kollégiumi nevelők napi munkarendjét a kollégiumi SzMSz foglalja magában. 

 

1.60. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és nem 

kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő 

további feladatokból áll. 

 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a kollégiumi munkarend, a havi 

programok illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama 

az iskolai és kollégiumi dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok 

időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok 

ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének 

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

kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.  

 

 

1.61. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető és a gazdasági vezető állapítja meg. 

Munkaköri leírásukat az igazgató és a gazdasági vezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és 

pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető 

vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

1.62. Munkaköri leírás-minták 
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Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet 

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

okokból az osztályfőnökök és a munkaközösség vezetők munkaköri leírását külön készítjük el, hogy ne 

kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. 

 

1.63.  Intézményi lelkész munkaköri leírása 

Az intézményi lelkipásztor heti szolgálati időkerete: 40 óra/hét 

 

A lelkész jogállása: A lelkésszel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Baranyai Református Egyházmegye 

gyakorolja, és tevékenységét felügyeli. Az egyházi bíróság hatálya alá tartozik. 

 

A lelkész vallástanári feladataival kapcsolatos munkavégzés beosztásával, szervezésével, irányításával 

kapcsolatos jogkört a főigazgató gyakorolja, a helyettesítéssel és a tanügyi adminisztrációval kapcsolatos 

irányítási feladatokat az igazgatóhelyettes látja el. 

 

A lelkész felelőssége: Az intézmény lelkipásztora az intézménynek, mint gyülekezetnek az irányítója és 

az iskolaközösség lelki életének gondozója. 

 

Ebben a minőségében különösen felelős: 

− az intézményben a református szellemben történő nevelésért, 

− a hitéleti nevelési program elkészítéséért, 

− az iskolai hitoktatás tartalmáért és színvonaláért, 

− az iskolában és kollégiumban folyó lelkigondozói, diakóniai és missziói munkáért, 

− az iskolai és kollégiumi gyülekezet rendszeres hitéletének formai és tartalmi rendjéért. 

 

Az intézményi lelkész feladata a Pécsi Református Kollégiumban:  

− tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek istentiszteleti részének szervezése, megtartása/megtartásáról való 

gondoskodás 

− évkezdő és évzáró össztantestületi áhítat megtartása/megtartásáról való gondoskodás 

− tantestületi értekezleteken való aktív részvétel: igeolvasás, imádság szolgálatával (amennyiben nem 

ütközik a gimnáziumi/általános iskolai és a kollégiumi nevelőtestület értekezlete – ellenkező esetben a 

gimnáziumi értekezleten vesz részt, az általános iskolában a szolgálat végzésében valamelyik hitoktató, a 

kollégiumban a kollégium vezetője, az óvodában a vezető óvónő helyettesíti, ill. akadályoztatása esetén) 

− áhítatok szervezése, beosztása, megtartása a tagintézmények rendje szerint 

− kollégiumi bibliakörök szervezése, vezetése, beosztása 

− a tagintézmények rendje szerinti útmutató összeállítása a napkezdő bibliaolvasáshoz 

− bibliaórák szervezése, beosztása, vezetése a tagintézmények igényei és lehetőségei szerint 

− imakör szervezése a tagintézmények igényei és lehetőségei szerint 

− tantestületi „bibliaiskola” szervezése 

− lelkigondozói feladatok ellátása (tanár-diák, dolgozó) 

− ünnepi istentiszteletek szervezése  

− gimnázium: reformáció, advent, karácsonyi, húsvéti és pünkösdi kibocsátó alkalmak,  

− általános iskola: reformáció, advent, karácsonyi, böjti és pünkösdi családi alkalmak 

− óvoda: évnyitó, advent, virágvasárnap, évzáró családi alkalmak 
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− általános iskolai osztályok beosztása gyülekezeti szolgálatra – egyeztetve az érintett gyülekezetek 

lelkipásztoraival 

− felvételi bizottságokban való részvétel/ lelkészi részvételről való gondoskodás 

− lehetőség szerinti gimnazista osztályhétvégék szervezése 

− tantestületi- és diákcsendesnapok szervezése, levezetése 

− tanári kirándulások lelki programjának összeállítása és biztosítása 

− ifjúsági csoportok szervezése 

− lelkigondozói esetben együttműködés az osztályfőnökökkel (szupervízió) 

− érettségi vizsgák alkalmával nyitó- és záró áhítat tartása 

− nyári hitéleti táborok igény szerinti szervezése, a gólyatábor lelki programjának összeállítása és 

biztosítása 

− lelkészi fogadóóra tartása (előzetes bejelentkezés alapján) 

− fegyelmi ügyekben vélemény-nyilvánítási jog 

− a MRE által országosan, vagy a DMREK által egyházkerületi szinten meghirdetett gyermek- és ifjúsági 

programba való aktív bekapcsolódás (pl. Csillagpont, 72 óra kompromisszum nélkül, Szeretethíd) és 

koordinálás 

− szülőkkel való kapcsolattartás – érdeklődés esetén Szülők „Hittan Iskolája” szervezése 

− a hit- és erkölcstan tanárok munkájának segítése, az intézményben működő hitéleti munkaközösség 

tevékenységének koordinálása 

− kapcsolatfelvétel a diákok helyi gyülekezeteinek református lelkipásztoraival, s velük együttműködve 

gondoskodás a tanulók lelki fejlődéséről 

− ökumenikus kapcsolatok ápolása 

− tájékoztatás az egyházi jellegű továbbképzésekről, hazai, kárpát-medencei és nemzetközi református 

közéletről 

− utógondozás – régi diákokkal való kapcsolattartás 

− új pedagógusok alkalmazásánál véleményezési jog 

 

1.64. Intézményegység-vezető, tagintézmény-vezető munkaköri leírása 

 

Munkáltatással kapcsolatos feladatai: 

− Munkatársait maga választja a fenntartóval/ magasabb vezetővel történt egyeztetés alapján. 

− Elkészíti a pedagógusok munkaköri leírását. 

− Folyamatosan ellenőrzi a tagintézmény működésének rendjét és a dolgozók munkafegyelmét. 

− Az ellenőrzésekről esetenként feljegyzést készít. 

− A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ellátja a gyermekvédelem, a munka-, baleset-, tűzvédelem, 

bombariadó feladatait. 

− Elrendeli és nyilvántartja a helyettesítéseket és nyilvántartja a túlmunkát. 

− Nyilvántartja a szabadságokat. 

− Nevelőtestülete számára értekezleteket szervez és tart. 

− Az intézményen belüli érdekcsoportok véleményét megismeri. 

− Megszervezi igény esetén az őszi, téli, tavaszi, és a nevelés nélküli munkanapok alatt az általános 

iskolai gyermekek felügyeletét és ellátását. 

− Éves munkatervet készít. 

 

Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatai: 
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− Elkészíti a tagintézmény statisztikáját. 

− Felelős az iskolába érkezett ügyiratokért, a központilag iktatott iratokat határidőn belül elintézi, azok 

ügyvitelét esetenként delegálja. 

− Megszervezi a gyermekek felvételét, vezeti a felvételi és előjegyzési naplót, jelentést küld a 

fenntartónak. 

− Naprakészen vezeti a törzskönyvet. 

− Ellenőrzi az iskolába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási napló pontos 

vezetését. Ellenőrzi a csoportnaplókat. 

− Tanköteles gyermekek igazolatlan hiányzása esetén felszólítást küld a szülőnek, szükség esetén értesíti 

a jegyzőt. 

− Megszervezi a beíratást. 

− Elvégzi a beíratással kapcsolatos tanügyi feladatokat.  

− A gyermekek egészségügyi vizsgálatát megszervezi. 

 

Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatai: 

− A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével megszervezi az iskolai és kollégiumi csoportokat. 

− Az iskola és kollégium pedagógiai- szakmai irányítójaként megszervezi, és figyelemmel kíséri, 

ellenőrzi a nevelőmunkát. 

− A nevelőtestület javaslatai alapján elkészíti a tagintézmény Pedagógiai Programját, Éves munkatervét 

és Éves/ féléves beszámolóját. 

− Elkészíti a tagintézmény Házirendjét, SZMSZ-t, Adat és iratkezelési Szabályzatát, Esélyegyenlőségi 

tervét, az udvari játszóeszközök ellenőrzési és karbantartási tervét. 

− A nevelési folyamat, a pedagógiai munka vizsgálatát éves ellenőrzési- értékelési terv szerint végzi. 

− Szóbeli és írásbeli értékelést készít, a további feladatokhoz útmutatást ad. 

− Figyelemmel kíséri a gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósítását és dokumentációját. 

− A nevelőtestület szakmai fejlődése érdekében belső továbbképzéseket szervez, segíti a dolgozók 

önművelését és továbbképzését, tapasztalatcseréket szervez. 

− A pedagógiai innováció érdekében szakanyagok feldolgozását szervezi meg. 

− Segíti és működteti a tagintézmény kapcsolatrendszerét. 

− Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, szervezi és nyomon követi a szülői értekezleteket. 

− Felelős a tagintézmény hagyományainak ápolásáért, programjainak, ünnepeinek méltó módon való 

megszervezéséért. 

 

Gazdálkodási feladatai: 

− Főigazgatóval egyeztetett szakmai célkitűzések alapján szükség szerint adatot szolgáltat a költségvetés 

tervezéséhez, elkészítéséhez. 

− Javaslatot tesz a kollégák erkölcsi elismerésére és anyagi jutalmazására. 

− Az iskola és kollégium karbantartásával, felújításával kapcsolatosan javaslatot ad a fenntartónak, 

munkáltatónak, gazdasági vezetőnek. 

− Pályázati lehetőségek kihasználásával az iskola és kollégium felszerelését és eszközeit folyamatosan 

fejleszti. 

− Szakmai eszközbeszerzésekben részt vesz, szükség esetén a főigazgatóval és a gazdasági vezetővel 

egyeztetve végzi azt.  

− A tárgyi eszközök, az iskolai és kollégiumi vagyon rendeltetés szerinti használatáért, tárolásáért, 

állagmegóvásáért, leltári vagyontárgyi felelősséggel tartozik. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

43 

− A leltározásban és selejtezésben részt vesz. 

 

Mint pedagógus kötelessége, hogy: 

− Vegye figyelembe, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és segítse megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

− Nevelő és oktató munka keretében az ismereteket élmény-, tevékenységközpontúan és többoldalúan 

közvetítse, a helyi Pedagógiai Program elvei szerint. 

− Ismerje az Intézmény alapdokumentumait: 

− Alapító Okirat 

− Helyi Pedagógiai Program,  

− Házirend 

− SzMSz és mellékletei, 

− Munkaterv, munkarend, 

− Munkaköri leírás 

− Az alapdokumentumok tartalmát alkalmazza a gyermekek tevékenységének tervezésénél. 

− Színvonalas nevelőmunkájával növelje az iskolát igénybevevők körében az iskola elismertségét. 

− Nevelőtevékenysége során vegye figyelembe a gyermekek 

− egyéni képességét 

− tehetségét 

− fejlődési ütemét 

− szociokulturális helyzetét 

− fejlettségét, 

− esetleges fogyatékosságát. 

− Segítse a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakozását. 

− Segítse a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

− A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, 

győződjék meg elsajátításukról. 

− Ha észleli, hogy valamely gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

− Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát és jogait, 

− Rendszeresen tájékoztassa a szülőket az őket érintő kérdésekről. 

− Figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

− A szülő és a gyermek kérdéseire adjon érdemi választ. 

− Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

− Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 

feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében. 

− A gyermekekről és családokról szerzett információkat, valamint személyes adataikat kezelje 

titoktartási kötelezettséggel.  

− A napi feladatát végezze felkészülten a csoportban. 

− Folyamatosan, naprakészen vezesse a csoportnaplót, mulasztási naplót.  

− Biztosítson a gyermekek érdeklődésének, életkorának, képességeinek megfelelő változatos 

programokat, tevékenységeket.  

− Továbbképzéseken vegyen részt, önképzésként tájékozódjon, kísérje figyelemmel a szakmai sajtót, 

könyvkiadást, internetet különös tekintettel a református szakmai kiadványokra. 
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− Védje az iskola vagyonát, tárgyi felszerelését. 

 

Kötelező óraszámon túli munkaköri feladatok: 

− foglalkozásokra, tevékenységekre, templomi eseményekre való felkészülés, 

− csoportja életével, és egyéni feladatával kapcsolatos ügyviteli tevékenység, 

− nevelőtestület munkájában való részvétel a feladat ellátási tervnek és az aktualitásnak megfelelően, 

− részvétel a gyermekek felügyeletében, kísérésében  

− részvétel a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok 

megvalósításában, 

− részvétel az iskolai, kollégiumi ünnepeken, egyéb rendezvényeken, amelyeken a gyermekek 

szerepelnek, 

− részvétel iskolai, kollégiumi értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, bibliaórákon, hitéleti 

alkalmakon. 

 

1.65. Igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

 

Az igazgatóhelyettes jogállása 

 

Az igazgató közvetlen munkatársa, aki az igazgató irányításával végzi munkáját. Az igazgató távollétében 

és akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. 

Az igazgató és helyettese felelős azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét 

elvszerűen megóvják, az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményeiről kölcsönösen tájékoztassák 

egymást. 

 

Az igazgatóhelyettes felelőssége, feladatköre: 

 

Munkáltatással kapcsolatos feladatai: 

− Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók munkafegyelmét.  

− A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ellátja a gyermekvédelem, a munka-, baleset-, tűzvédelem, 

bombariadó feladatait. 

− Elrendeli és nyilvántartja a helyettesítéseket, nyilvántartja a túlmunkát. 

− Ellenőrzi és elkészíti a túlórák, helyettesítések havonkénti összesítését. 

− Vezeti a havi pedagógus teljesítmény nyilvántartást. 

− Nyilvántartja a pedagógusok szabadságát. 

− Az intézményen belüli érdekcsoportok véleményét megismeri. 

− Észrevételt tehet a technikai dolgozók munkájával kapcsolatosan. 

− Az igazgató kérésére felméréseket végez, melyek az iskola tantárgyi és nevelési eredményeihez 

szolgálnak alapul. 

− Szervezi az alkalmazottak részére a munkaalkalmassági és szűrővizsgálatokat 

− Szervezi a minőségirányítással kapcsolatos teendőket, munkacsoportokat. 

− Segíti a pályakezdő kollégák munkáját. 

− Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatai: 

− Elkészíti a statisztikát. 

− Megszervezi a felvételi előkészítését és lebonyolítását. 
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− Ellenőrzi a naplókat, az anyakönyveket és az évközi változások szükséges dokumentálását. 

− Vezeti a beírási naplót. 

− Gondozza és ellenőrzi a naplók, bizonyítványok, ellenőrzők vezetését. 

− Kezeli a hatáskörébe utalt ügyiratokat. 

− Az iskola ügyiratait az irattárba elhelyezi, azokat kezeli 

− Az iskolatitkár javaslata alapján intézkedik az iskola működéséhez szükséges nyomtatványok 

beszerzéséről. 

− Tanköteles gyermekek igazolatlan hiányzása esetén felszólítást küld a szülőnek, szükség esetén értesíti 

a jegyzőt. 

− Megszervezi a gimnáziumi beíratást. 

− Elvégzi a beíratással kapcsolatos tanügyi teendőket. 

 

− Mint pedagógus kötelessége, hogy: 

− Vegye figyelembe, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és segítse megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

− Nevelő és oktató munka keretében az ismereteket élmény-, tevékenységközpontúan és többoldalúan 

közvetítse, a helyi Pedagógiai Program elvei szerint. 

− Ismerje az Intézmény alapdokumentumait: 

− Alapító Okirat 

− Helyi Pedagógiai Program,  

− Házirend 

− SzMSz és mellékletei, 

− Munkaterv, munkarend, 

− Munkaköri leírás 

− Az alapdokumentumok tartalmát alkalmazza a gyermekek tevékenységének tervezésénél. 

− Színvonalas nevelőmunkájával növelje az iskolát igénybevevők körében az iskola elismertségét. 

− Nevelőtevékenysége során vegye figyelembe a gyermekek 

− egyéni képességét 

− tehetségét 

− fejlődési ütemét 

− szociokulturális helyzetét 

− fejlettségét, 

− esetleges fogyatékosságát. 

− Segítse a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakozását. 

− Segítse a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

− A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, 

győződjön meg elsajátításukról. 

− Ha észleli, hogy valamely gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

− Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát és jogait, 

− Rendszeresen tájékoztassa a szülőket az őket érintő kérdésekről. 

− Figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

− A szülő és a gyermek kérdéseire adjon érdemi választ. 

− Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 
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− Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 

feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében. 

− A gyermekekről és családokról szerzett információkat, valamint személyes adataikat kezelje 

titoktartási kötelezettséggel.  

− A napi feladatát végezze felkészülten a csoportban. 

− Folyamatosan, naprakészen vezesse a csoportnaplót, mulasztási naplót.  

− Biztosítson a gyermekek érdeklődésének, életkorának, képességeinek megfelelő változatos 

programokat, tevékenységeket.  

− Továbbképzéseken vegyen részt, önképzésként tájékozódjon, kísérje figyelemmel a szakmai sajtót, 

könyvkiadást, internetet különös tekintettel a református szakmai kiadványokra. 

− Védje az iskola vagyonát, tárgyi felszerelését. 

 

Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatai: 

− Tervezi, szervezi és ellenőrzi a munkaközösségek munkáját. Látogatja a tanítási és tanórán kívüli 

foglalkozásokat. 

− Figyelemmel kíséri a továbbképzési lehetőségeket, melyekről folyamatosan tájékoztatja a kollégákat. 

− A munkaközösség-vezetők bevonásával javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, tervezi a tanév feladatait. 

− Szervezi és összefogja a tanítási órán kívüli foglalkozásokat, érettségi felkészítőket, szakköröket, 

felzárkóztatásokat. 

− Irányítja és ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját, javaslatot tesz az osztályfőnökök személyére. 

− Szervezi és irányítja a különböző szintű tanulmányi versenyeket. 

− Szervezi az osztályozó- és az év végi vizsgákat. 

− Szervezi a javító- és különbözeti vizsgákat, gondoskodik azok pontos adminisztrálásáról. 

− Előkészíti az iskolai nyílt tanítási napokat. 

− Kapcsolatot tart a külső intézményekkel, iskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal. 

− Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, szervezi és nyomon követi a szülői értekezleteket és 

fogadóórákat. 

− Figyelemmel kíséri az iskola hitéletének alakulását. 

− Irányítja az órarend elkészítését. 

− Közreműködik az intézményi dokumentumok összeállításában és betartatásában. 

− Összefogja és szervezi a beiskolázással kapcsolatos feladatokat, valamint gondoskodik a végzős 

tanulók továbbtanulási lehetőségeiről, szervezi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

− Figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéseket. 

− Figyelemmel kíséri és értékeli az osztálytermek dekorációját. 

− Felelős az intézmény ünnepeinek méltó módon való megszervezéséért. 

− Felügyeli a tanév rendjéhez kapcsolódó ünnepek programját. 

− Összeállítja a jutalmazott és kitüntetett tanulók névsorát.  

− Összeállítja a tanév eredményeiről szóló beszámolót (tanulmányi és sporteredmények). 

− Szervezi a diákok orvosi vizsgálatát és az egészségnevelési program végrehajtását. 

− Elemzi az iskola eredményességét. 

− Elkészíti a különböző ügyeletek (folyosó, fogadóórák) rendjét, és ellenőrzi az ügyeleti munkát. 

Gazdálkodási feladatai: 
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− Javaslatot tesz a kollégák erkölcsi elismerésére és anyagi jutalmazására. 

− A tárgyi eszközök, az intézményi vagyon rendeltetés szerinti használatáért, tárolásáért, 

állagmegóvásáért, leltári vagyonáért felelősséggel tartozik. 

− A leltározásban és selejtezésben részt vesz. 

− Részt vesz az éves költségvetés összeállításában, a tárgyi-dologi beszerzések tervezésében. 

− A munkáltató utasítására ideiglenesen a zavartalan működéssel összefüggő okból az eredeti munkaköre 

helyett vagy mellett más; munkakörbe nem tartozó feladatokat is köteles ellátni. 

Kötelező óraszámon túli munkaköri feladatok: 

− foglalkozásokra, tevékenységekre, templomi eseményekre való felkészülés, 

− csoportja életével, és egyéni feladatával kapcsolatos ügyviteli tevékenység, 

− nevelőtestület munkájában való részvétel a feladat ellátási tervnek és az aktualitásnak megfelelően, 

− részvétel a gyermekek felügyeletében, kísérésében  

− részvétel a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok 

megvalósításában, 

− részvétel az iskolai, kollégiumi ünnepeken, egyéb rendezvényeken, amelyeken a gyermekek 

szerepelnek, 

− részvétel iskolai, kollégiumi értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, bibliaórákon, hitéleti 

alkalmakon. 

 

1.66. Tanár munkaköri leírás-mintája 

 

A pedagógus a feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Pedagógiai, szakmai 

munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi.  

Munkáltatója a főigazgató, munkahelyi vezetője a tagintézmény vezetője.  

A munkavállalónak – tekintet nélkül munkakörére és vallására – figyelembe kell vennie, hogy református-

keresztyén közösség munkatársa és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével 

is segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését és ebben a szellemben végezni oktató-

nevelő munkáját. Ajánlott felekezetének megfelelően a saját gyülekezetével való kapcsolattartás, a 

közösség életében való részvétel, az (istentiszteleti) alkalmak rendszeres látogatása.  

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Részt vesz a tantestületi 

értekezletek munkájában, szavaz, és a határozatok meghozatalát követően támogatja azok végrehajtását.  

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program; továbbá a mindenkori 

hatályos egyházi és világi törvények szerint végzi (a titkárságon, könyvtárban mindegyik hozzáférhető).  

 

A munkavállaló köteles:  

− az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a munkaidejét munkában tölteni, 

illetve ezalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, 

− munkáját az elvárható legmagasabb színvonalon szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok szerint végezni, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat is, 

− munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni, 

− a kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, a tanítási óra keretében való nevelésre, 

oktatásra fordítani, 
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− betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni az 

igazgatót vagy helyettesét a tanórája kezdete előtt legalább egy órával, és utólag a hiányzását megfelelően 

igazolni, 

−  részt venni azokon az istentiszteleti alkalmakon, amelyek a diákság számára is kötelezőek, (évnyitó, 

évzáró, reformáció napi, adventi, böjti, húsvéti, pünkösdi istentiszteletek) 

− részt venni az intézmény szervezésében sorra kerülő diákoknak valamint pedagógusoknak szervezett 

hitéleti alkalmakon, 

− hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésen részt venni.  

Megszüntethető annak a pedagógusnak a jogviszonya, aki a továbbképzésen önhibájából nem vesz részt, 

vagy tanulmányait nem fejezte be.  

 

A kötelező órákon és az előkészületi időn kívüli munkaidőt elsősorban a reábízott egyéb iskolai feladatok 

ellátásával tölti (osztályfőnökség, szertárosság, helyettesítés, felügyelet, stb.). Időbeosztása a munkaköri 

feladatokhoz igazodik. Az előkészületi idő máshol is teljesíthető részét nem köteles az intézményben 

tölteni. 

 

A munkavállaló feladatai:  

 

A tantárgyfelosztás és az órarend alapján a végzettségének megfelelő tantárgya(ka)t tanítja.  

A tanításhoz kapcsolódó külön díjazás nélküli egyéb feladatai elsősorban:  

− tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés, 

− a tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása, 

− a tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése, beleértve a vizsgák és 

versenyek szervezését, felügyeletét, értékelését  

− a diákok az általa tanított tantárgyak esetén megfelelő számú érdemjeggyel rendelkezzenek, ez 

tantárgyanként és félévente minimum 3 érdemjegyet jelent 

− kísérletek és egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, rendbetétele, a taneszközök bővítése 

− önképzés, továbbképzéseken való részvétel, amelyet előre jelez a munkaközösség-vezetőjének 

regisztrálás céljából, 

− a tanulók felügyelete a tanítási órák szünetében, ebédidőben, oktatási-, kulturális-, egyházi- és sport- 

és egyéb rendezvényeken az aktuálisan meghatározott rend szerint, 

− részvétel az éves munkatervben tervezett istentiszteleteken, reggeli áhítatokon, és lehetőség szerint 

egyéb egyházi alkalmakon,  

− az osztályfőnöki munka segítése (pl.: a tanulók magatartási és szorgalmi minősítésének 

megállapításában, javaslat jutalmazásra vagy fegyelmezésre),  

− a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a pontos és 

naprakész naplóbeírásra, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások regisztrálására,  

− leltározás, az iskola vagyonának védelme, 

− tanulók és szülők érdemi tájékoztatása, részvétel fogadóórákon és szülői értekezleteken, 

− a heti munkatervben kijelölt (heti 2 óra) órákon állandó helyettesítőként készen állni,  

− a túlóra és helyettesítési elszámolásokat az adott hónap utolsó munkanapján leadni  

− minden év szeptember 15-ig tanmenetét elkészíteni és ellenőrzésre benyújtani,  

− hét évenként a szakmai továbbképzésről bizonyítványokat benyújtani,  

− kirándulásokon kísérőként segíteni az osztályfőnök munkáját  
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A kötelező óraszámba beszámítható feladatok: 

− tehetséggondozás, szakkörök, művészeti körök, sportkörök tartása,  

− lemaradó tanulók felzárkóztatása, korrepetálás. 

 

A külön óradíjért ellátandó feladatok: 

− helyettesítés 

 

A munkavállaló teljes felelősséggel és önállóan, a tanulók érdekében végzi a munkáját. A pedagógus 

önálló döntéshozatali jogköre kiterjed:  

− a tanulók minősítésére, és értékelésére, 

− a tanulók fegyelmezésére,  

− a tanítási módszerek megválasztására. 

 

A munkavállaló elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai, 

pedagógiai munkájához, munkaköréhez, amelyre az igazgató vagy helyettese felkéri.  

A kollégiumi nevelők feladatait a kollégium pedagógiai programja határozza meg. 

 

 

1.67. Osztályfőnöki munkaköri leírás 

 

Az osztályfőnököt a nevelőtestület és az iskolavezetőség véleményének meghallgatása után az igazgató 

jelöli ki.  

A megbízás az osztály tanulmányainak végéig, illetve visszavonásig érvényes. 

 

Az osztályfőnöki munka elvégzéséért heti egy óra órakedvezmény és osztályfőnöki pótlék jár.  

Az osztályfőnök az osztályközösségnek felelős vezetője. 

 

A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően szakmai feladat- és hatásköre a 

következő:  

 

− Lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, osztálynapló naprakész vezetése, 

különös tekintettel a hiányzások regisztrálása, igazolása, félévi és év végi statisztikák elkészítése, 

törzslapban a változások bejegyzése, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.  

− Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

− Ismerje, tartsa és tartassa be a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai Program előírásait. 

− Készítsen a nevelő-oktató munkájához tanmenetet (minden tanévben legkésőbb szeptember 15-ig adja 

le a munkaközösség vezetőnek)  

− Saját hatáskörében indokolt esetben a tanulók - maximum háromnapos - távollétét engedélyezze.  

− Ismerje tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai programja szerint nevelje osztályának tanulóit.  

− Vegye figyelembe a személyiségfejlődés sajátos jegyeit.  

− Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében.  

− Osztályával jó kapcsolatot ápol. Segíti a jó osztályközösség kialakulását, az iskola szellemiségének 

megfelelő fejlődését. 

− Együttműködjön és segítse az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint szakórákat 

látogat. Közvetítsen az osztályközösség és a szaktanárok között az esetlegesen felmerülő problémákban. 
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Észrevételeit és esetleges problémáit az érintett nevelőkkel beszélje meg. Ha szükségesnek látja, 

tájékoztassa az iskolavezetést. Szükség esetén - az igazgató hozzájárulásával – az osztályban tanító 

tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

− Aktív pedagógiai kapcsolatot tartson fenn az osztály szülőinek közösségével, és a tanulók életét, 

tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő pedagógus, védőnő, lelkész). Tevékenységüket az 

osztályt érintő kérdésekben hangolja össze.  

− Kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint az osztály fegyelmi helyzetét.  

− A naplóban rendszeresen ellenőrizze, hogy az egyes tárgyakból megfelelő mennyiségű érdemjeggyel 

rendelkeznek-e a tanulók. Jelzi a szaktanárnak és az igazgatóhelyettesnek, ha az egyes tárgyakból nem 

rendelkeznek a tanulók érdemjeggyel. 

− Az új és a pályakezdő kollégákat segíti a szaktárgyához kötődő adminisztrációban. 

− Segít az egységes adminisztrációs rendszer kialakításában. 

− Figyelemmel kíséri a dolgozatok Pedagógiai Programban meghatározott időn belüli javítását.  

− Bukásveszély és súlyos fegyelmi vétség esetén a szülőket írásban értesítse. Bukásveszély esetén az 

első félévben november végéig, a második félévben április végéig értesítse a szülőket a szaktanári jelzések 

alapján. 

− Fordítson különös gondot a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű tanulók 

segítésére. 

− Félévkor és év végén az osztállyal együtt értékelje a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és 

szorgalmát. 

− Az osztályozó értekezleteken illetve nevelési értekezleten mutassa be osztályát, és minősítse a tanulók 

magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, a tanártársai elé terjessze.  

− Szülői értekezleteket tartson (minimum évi 2 alkalommal), szükség esetén családot látogasson, 

rendszeresen tájékoztassa a szülőket tanítványai magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről és 

hiányzásaikról. 

− Tájékozódjon a Szülői Tanács megbeszéléseiről.  

− A gyerekekkel minden érdemjegyet írasson be az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrizze (legalább 

havonta), hogy beírták és aláíratták a tanulók az érdemjegyeket és bejegyzéseket. 

− Feleljen osztálytermének rendjéért, igényes dekorációjáért.  

− Szervezze, irányítsa, felügyelje, illetve kísérje figyelemmel az osztály tanulóinak iskolán kívüli 

tevékenységét az iskolai és osztályszintű szervezett programokon (pl.: tanulmányi kirándulások, nyári 

táborok, színházlátogatások szervezése és vezetése, részvétel istentiszteleteken, iskolai és egyéb 

ünnepélyeken, rendezvényeken). 

− Az éves munkatervben meghatározott osztálykirándulással kapcsolatos feladatokat lássa el. (tervezés, 

szervezés, felügyelet, szülői kapcsolattartás stb.).  

− Gondoskodik arról, hogy osztálya a rábízott feladatokat pontosan és időben ellássa.  

− Gondoskodik arról, hogy az információk időben és megfelelő módon eljusson minden tanulóhoz. 

− Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

− A szülők és a tanulók észrevételeit, kéréseit, javaslatait továbbítsa az igazgatóhoz, illetve a 

nevelőtestülethez. 

− Bevonja a szülőközösséget az iskola tanórán kívüli életébe, hitéleti alkalmakon való részvételbe, 

kulturális programokba, kiállítások megtekintésébe, ünnepélyeinken való részvételre.  

− A diákpresbitérium tagjaival tartson szoros kapcsolatot, segítse munkájukat.  
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− Javaslatot tegyen a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi támogatásban 

való részesítésére. 

− Tagja az osztályába járó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak. 

− Az éves munkatervben vállalt osztályszintű feladatokat (szecskaavató, farsang, szalagavató, ballagás) 

vezesse és irányítsa.  

A kollégiumi csoportvezetői munkakör leírása a kollégiumi pedagógiai program tartalmazza. 

 

1.68. Osztályfőnök-helyettes munkaköri leírása 

 

Az osztályfőnök helyettest az osztályfőnök választja az osztályában tanító kollégák közül. 

A megbízás az osztály tanulmányainak végéig, illetve visszavonásig érvényes. 

A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően szakmai feladat- és hatásköre a 

következő:  

− Szorosan együttműködik az osztályfőnökkel.  

− Ismerje meg az osztállyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat (hiányzás adminisztrálása, naplóvezetés, 

szükség esetén statisztikák elkészítése, tájékoztatók ellenőrzése) 

− Az osztályfőnök hiányzása esetén lássa el az osztállyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat.  

− Tájékozódjék a Szülő-Tanács megbeszéléseiről. 

− Ismerje meg az osztályfőnök tanmenetét.  

− Kísérje el az osztályt a megfelelő programokra. 

− Aktívan segítse az osztályfőnök munkáját a rend, a fegyelem, és a biztonság megtartásában az 

iskolában és az iskolán kívüli programokon egyaránt.  

− Legyen segítségére az osztályfőnöknek a kirándulások alkalmával a tanulók személyi, tárgyi 

biztonságának megőrzését illetően.  

− Igény szerint segítse az osztályfőnök munkáját az osztályterem dekorálásában.  

− Vegyen részt és segítse az osztályfőnök munkáját az iskolai programokon. (szecskaavató, ballagás, 

farsang) 

 

1.69. Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírása 

 

− A munkaközösség vezetőjét a munkaközösséghez tartozó tanárok javaslatára az igazgató bízza meg a 

tanév megkezdésekor. Megbízatása egy tanévre szól.  

− A megbízatás heti 1 óra órakedvezménnyel és díjazással jár. 

 

A munkaközösség-vezető feladatai: 

 

− Az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján a munkaközösség tagjaival elkészíti a 

munkaközösség éves programját szeptember 30-ig. 

− Szeptember 15-ig összegyűjti és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit. 

Láttamozásával igazolja, hogy azok összhangban vannak az iskola pedagógiai programjával. Szeptember 

20-ig jóváhagyásra átadja azokat az igazgatónak. 

− Vezeti a munkaközösség üléseit. 

− Segíti, ellenőrzi, elemzi és értékeli – az igazgatóval egyeztetetten - az osztályokban végzett oktatási-

nevelési folyamatot. Félévenként legalább 1 órát vagy tanórán kívüli foglalkozást látogat, félévente 
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legalább egy munkaközösségi megbeszélést tart, s annak helyéről, idejéről előre értesíti az 

igazgatóhelyettest. 

− Javaslatot tesz az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére. 

− Képviseli a munkaközösségi tagok érdekeit az iskolavezetés előtt. 

− Tájékoztatja a munkaközösség tagjait a munkaközösséget érintő kérdésekről, feladatokról.   

− Szakterületének megfelelően részt vesz az intézmény pedagógiai programjának, a helyi tantervének a 

kidolgozásában. 

− Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati anyagait.  

− Felel az általa szervezett helyi szakmai továbbképzések szakszerűségéért, színvonaláért.  

− Figyelemmel kíséri a munkaközösség profiljába illő versenykiírásokat. A rá bízott pályázati 

lehetőségeket koordinálja. 

− Javaslatot tehet a munkaközösség tagjainak továbbképzésére. 

− Kiemelt feladata a pályakezdő, valamint más új kollégák szakmai munkát érintő információkkal való 

ellátása, és szakmai beilleszkedésének segítése.  

− Új tanítási segédanyagokra, módszerekre felhívja a kollégák figyelmét.  

− Részt vesz előadások, bemutató órák, versenyek szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában. 

− Segít az iskolai ünnepélyek szervezési munkáiban. 

− Részt vesz az osztályozó és az év végi vizsgák beosztásában, lebonyolításában. 

− Összehangolja a munkaközösség tagjainak munkáját a tantárgyankénti egységes értékelési rendszer 

kialakításában. 

− Alkalomszerűen ellenőrzi a dolgozatok, témazáró feladatlapok megfelelő számú megíratását, az 

intézményi megállapítások betartását az osztályzatok tekintetében. 

− Felhívja az igazgató figyelmét azokra a jelenségekre, amelyek változtatást igényelnek, és javaslatot 

tesz azok megoldására.  

− Részt vesz a leltározásban. 

− Elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai pedagógiai 

munkájához, és amelyre az igazgató vagy helyettese felkéri. (Pl.: nyílt napok, tapasztalatcserék 

szervezése; javaslattétel szakkönyvek, segédletek beszerzésére.) 

− Javaslatot tesz a munkaközösség által igényelt eszközfejlesztésre. 

− Javaslatot tesz felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások megszervezésére, 

beindítására.  

− Javaslatot tesz a nevelési értekezlet témáira.  

− Félévi és év végi beszámolót készít a szaktanárok jelentései alapján az igazgatónak, amelyben értékeli 

a munkaközösség munkáját.  

 

1.70. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

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

összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben. A 

tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben 

(igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik.  

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az 
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igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy 

a tanítást minél kevésbé zavarják. 

Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák (engedéllyel) 

szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli esetben. 

 

1.71. Az osztályozó vizsga rendje 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha: 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga 

letételének lehetőségét, 

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

nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, 

előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja 

előtt legalább 3 héttel korábban az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a 

jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

 

1.72. Az intézmény nyitvatartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 

A PRK székhelyén a Titkárság 7.30 órától 15.30 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben a Fenntartó által 

megjelölt napokon és időintervallumban ügyeletet lát el. (szerdánként 9-13 óráig) 

A PRK székhelyén működő központi Gazdasági csoport szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig 7.30-

tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig tart nyitva, 16.00-ig ügyeletet biztosít. A Gazdasági csoport 

szorgalmi időn kívül évente a munkatervben meghatározott módon működik.  

Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a főigazgató 

(tagintézmények esetén a tagintézmény-vezető) rendkívüli szünetet rendelhet el. Ennek elrendeléséről 

köteles értesíteni a fenntartót illetve a járási, valamint kormányhivatalt. A kiesett napok pótlására a heti 

pihenőnapot tanítási nappá lehet minősíteni. 

Amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, addig gondoskodni kell a felügyeletükről.  

Az ügyfélfogadás rendje évenkénti felülvizsgálatot követően kerül szabályozásra, melyet a helyben 

szokásos módon közzéteszünk.  

Az intézményegységek nyitva tartását a helyi SZMSZ-k tartalmazzák.  

 

1.73. A vezetők benntartózkodásának rendje  

 

A PRK-ban a hivatali nyitvatartási időben a főigazgató vagy a gazdasági vezető tartózkodik.  
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A hivatali nyitvatartási időn kívül a főigazgató által megállapított ügyeleti rend szerinti vezető felel az 

intézményért.  

Az igazgatók benntartózkodásának pontos beosztását a helyi SZMSZ-k szabályozzák és az éves 

munkatervek tartalmazzák.  

 

1.74. Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadása  

 

− A PRK szolgáltatásainak igénybe vétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. Az 

intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő, nevelő-oktatói munka nyugodt 

feltételeit, körülményeit.  

− A PRK-ban hivatali időben megjelenő külső személyek a portásnak bejelentik jövetelük célját, aki 

szükség esetén megfelelő tájékoztatást ad, és elkíséri a vendéget az ügyintézés helyére.  

− A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos szervtől érkezőket először a főigazgató fogadja, abban az 

esetben is, ha a megbeszélés, ellenőrzés, szaktanácsadás az intézményegységeket érinti.  

− A szülők fogadásának rendjét az intézményegységek működési szabályzata rögzíti.  

− Azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, a belépés és benntartózkodás rendjét 

az intézményegységek szabályozzák, illetve a benntartózkodás szabályait az egységekben kifüggesztett 

házirendek tartalmazzák.  

 

1.75. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

Az iskolaépületeket címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság és a 

Magyarországi Református Egyház címerével kell ellátni. Az épületeken ki kell tűzni a nemzeti lobogót. 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

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

− a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

− az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

− az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

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

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola 

tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok 

elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a 

tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola 

minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornacsarnok, stb. használatának rendjét 

a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok 

számára kötelező. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

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

szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók 

feladata.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való 

egyeztetés után – szabadon használhatja. 
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A PRK-ban a közös terek használatáról, és a más intézményegységekben nyert terek használásáról az 

igazgatói értekezleteken történt egyeztetések után, a Kollégiumi Tanács állásfoglalása alapján a 

főigazgató dönt.  

Az intézményegységek helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás 

ellenében, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban előírtak 

figyelembevételével.  

Az intézményegységek házirendjei tartalmazzák a használatukban lévő létesítmények és helyiségek 

használati rendjét.  

 

 

1.76. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az iskola 

parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az 

egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy 

megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

A fentiek szabályozását a kollégiumra vonatkozóan a kollégiumi házirend tartalmazza. 

 

1.77. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

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

tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a 

veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének 

közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a 

tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak, 

amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, 

kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni 

kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok 

tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen 

jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók 

csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, 

amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. 

osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni 

és adminisztrálni. 
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A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem 

jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és 

a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott iskolatitkár végzi. 

 

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

tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az intézmény 

vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az 

munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön 

engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki 

szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok 

által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

1.78. A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát 

az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi 

rendben biztosítjuk: 

− a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás kötelező sportköri 

foglalkozáson való részvétellel 

− a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra foglalkozáson történő 

részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója a tanév indítását megelőzően május 20-ig 

nyilvánosságra hozza 

− a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban történő 

sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 

− a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a 

rendes testnevelési órákon is részt vehetnek 

 

Az intézményegységi SZMSZ-ek rendelkeznek róla.  

 

1.79. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

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

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

− A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató 

bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

 

− Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor 

elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az 

SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.  
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− A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók 

intézményi, városi, regionális és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári 

felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a 

nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek. 

 

− A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez 

való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.  

 

− Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető 

tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai rendezvények 

színesítését is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti két 

alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön 

engedélyével szervezhetők.  

 

− A gimnázium aulájában változó gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor 

hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. Tevékenységének 

irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata. 

 

− A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három alkalommal a tanítási időben 

egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  Minden osztályt egy-egy szaktanár, illetve az 

osztályfőnök elkísér a hangversenyre. 

 

− Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, 

megismerhetik az adott országban élő embereket. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és 

pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 

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

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szervezésének és 

lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

− Az intézmény intézményegységein keresztül az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozásokat működtetheti:  

− napközi otthon  

− tanulószoba  

− szakkörök  

− iskolai sportköri foglalkozások  

− tömegsport foglalkozások  

− felzárkóztató foglalkozások  

− egyéni foglalkozások  

− tehetséggondozó foglalkoztatások  

− továbbtanulásra, érettségire felkészítő foglalkozások 

− szilencium-kötelező kollégiumi tanulószoba 

− kollégiumi csoportfoglalkozás 

− kötelező és szabadon választható kollégiumi foglalkozások 
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A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályokat az intézményegységek SZMSZ-e tartalmazza.  

 

1.80. Az intézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei 

 

1.81. Az intézmény nevelőtestülete 

 

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

közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó 

szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű 

dolgozója. 

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

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a 

munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

A pedagógus munkába járásához, vagy a munkavégzéséhez nem szükséges dolgok csak a főigazgató 

engedélyével vihetők be az intézménybe. A munkavállaló köteles a bevitt értékes dolgok megőrzőben, 

páncélszekrényben való elhelyezéséről gondoskodni. A munkáltató az esetlegesen bekövetkezett kárért 

nem felel. 

 

A pedagógus az óvó, védő előírások figyelembevételével viheti be az általa készített, és használt 

pedagógiai eszközöket a foglalkozásokra, az iskolai tanórákra. 

 

A pedagógusok vallásgyakorlásával összefüggő jogok és kötelességek:  

Az intézmény minden munkavállalójának – tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású, világnézetű, és 

milyen munkakörben dolgozik – figyelembe kell vennie, hogy egy református keresztyén közösség 

munkatársa, és köteles a megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni az ifjúság 

evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését. 

Ezen kötelességének megszegése esetén a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható. 

A munkavállalók joga, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák. Vallása miatt senkit nem érhet 

semmiféle hátrány. 

 

A pedagógusok kötelessége, hogy: 

− előre meghatározott rend szerint biztosítsák a tanulók felügyeletét az intézményi szinten szervezett 

istentiszteleteken, áhítatokon és rendezvényeken, 

− konkrét feladat nélkül is részt vegyenek a fent említett egyházi eseményeken, 

− szaktárgyaikat az evangélium tanításait figyelembe véve tanítsák. 

 

A nevelőtestület értekezletei 

− A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

− tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

− félévi és év végi osztályozó konferencia, 
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− tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

− nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

− rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási 

kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek 

és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada, vagy az 

intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv 

készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy 

az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, 

értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten 

végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek 

részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor 

tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.  

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

és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek 

kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések 

és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró értekezletre 

kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés 

által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi dolgozóját 

érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal 

rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell 

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

 

1.82. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az 

iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő 

pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A 

munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső 

értékelésében, valamint a próbaérettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek 

megszervezésében. 

 

A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot tesznek 

munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott 

időtartamra az igazgató jogköre.  

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. 

A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a 
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munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a 

tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.  

 

1.83. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel 

összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

− Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. 

− Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak 

egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 

gyakorisággal beszámoltatja. 

− A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka 

belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 

− Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs irányok 

megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű osztályok 

tantervének kialakításakor. 

− Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos 

versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

− Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

− Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

− Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

− Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli tételsorait, 

ezeket fejlesztik és értékelik. 

− Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. 

− Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot 

tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző hallgatók szakirányításának ellátására. 

− Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort 

biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az 

intézmény vezetőinek. 

− Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai 

vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

1.84. A szakmai munkaközösség vezető jogai és feladatai 

− Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves 

munkatervét. 

− Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. 

− Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

− Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

− Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 
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− Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, 

továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. 

− Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán kívül. 

− Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

− Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; 

kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a 

többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

− Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni 

a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez 

számára nem kötelező. 

 

1.85. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

− A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy 

az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett szempontok szerint 

–osztja szét az iskola igazgatója. 

− A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább 

megfelelnek az alábbiaknak: 

− Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

− sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

− órai munkáját magas színvonalon végzi, 

− eredményesen készíti föl diákjait az érettségire és a felvételire, 

− szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

− aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, 

− rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, 

− kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

− tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet, 

 

− Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

− részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében, 

− részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, bevezetésében, 

− részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú munkájában. 

 

− Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladatait eredményesen végzi: 

− hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, 

− befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

− folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat. 

 

− Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

− következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és 

konzekvensen megköveteli, 

− eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki, 

− jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, 
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− adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

− e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befejező kollégák 

munkájának értékelése. 

 

− Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: 

− rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon 

rendszeresen megjelenik, 

− érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak szervezésében, 

− részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

− tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez. 

 

− Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítésben 

részesülők köréből azt a pedagógust: 

− akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

− akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő végzése 

következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója, 

− ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – számottevő 

mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége. 

 

1.86. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

Az iskolaközösség 

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

munkavállalóknak az összessége. 

 

A munkavállalói közösség 

− Az iskola és kollégium nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

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

közösségekkel tart kapcsolatot: 

− szakmai munkaközösségek, 

− Szülői Tanács, 

− diákönkormányzat, 

− osztályközösségek. 

 

A szülői szervezet (Kollégiumi Szülői Munkaközösség) 

 

− A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése, továbbá az intézmény munkájának hatékony 

támogatására szülői szervezetet hoznak létre. 

− Az iskolai szülői szervezet tagjai az osztályok szülői közösségének a tagjaiból állnak. Az osztályok 

szülői munkaközösségének megalakulására az első szülői értekezleten kerül sor az osztályfőnök 

kezdeményezésére, az osztályba járó tanulók szüleinek javaslata és szavazása alapján. Az osztályok szülői 

munkaközössége osztálylétszámtól függően 2-3 főből áll. 

− A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról és tisztségviselőinek 

megválasztásáról. 
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− Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát véleményezi, ezzel kapcsolatban javaslatokat tesz. 

− Figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését; 

− Ellátja a szülők érdekképviseletét. 

− Részt vesz az iskolai élet tárgyi feltételeinek a javításában. 

− Megvitatja és véleményezi az iskolai dokumentumokat. 

 

Szülői választmányi értekezlet 

− Tagjai: 

− az iskolavezetés képviselője; 

− osztályonként két megbízott szülő. 

 

Döntési és véleményezési jogköre: 

− dönt a saját működési rendjéről; 

− munkatervéről; 

− a tisztségviselőkről. 

 

Véleményezési, egyetértési joga van 

− a működés rendjéről; 

− a nyitva tartás rendjéről; 

− a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formájáról; 

− a helyiségek használatáról; 

− a külső kapcsolatok rendszeréről, formájáról és módjáról 

− a tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezésekről; 

− a rendszeres egészségügyi felügyeletről és ellátásról; 

− a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formájáról, rendjéről; 

− a fegyelmező intézkedések formáiról és alkalmazásuk elveiről; 

− évenként egy alkalommal javaslatot tehet tantárgyi korrepetálásra; 

− az iskola dokumentumairól; 

− a pedagógiai munka eredményességéről. 

 

A szülői szervezet tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

A választmány évente legalább négy alkalommal ülésezik a szülői értekezletek és a fogadóórák előtt. A 

megbeszélésekről írásos emlékeztető készül. 

A jogszabályban leírtakon túl az intézményvezetés folyamatosan konzultál a szülői szervezettel annak 

ülésein a tanév munkatervben rögzített, kiemelt pedagógiai feladatairól, témáiról, az aktuális iskolai 

problémákról. 

A szülők nevelőtestületi értekezleten való részvételéről a vezetés a testülettel konzultálva alkalmilag 

egyeztet. 

 

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás 

A szülői választmánnyal való kapcsolattartás az iskolavezetés feladata. Témától függően ők vezetik a 

választmány rendszeres és alkalmilag összehívott üléseit. 

Az iskolavezetők a választmány vezetésével, a szülők képviselőivel vagy akár egy-egy szülővel is 

megbeszéléseket tartanak a szülők vagy a vezetés kezdeményezésére egyaránt, a tanulók nagyobb 

csoportját érintő ügyekben vagy egy-egy személyes probléma esetén. 
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1.87. A Kollégiumi Tanács 

 

1.88. Az intézményi tanács 

 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács megalakítására 

és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig szabályozza az intézményi tanács 

létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk szerint iskolánkban jól működik a szülői 

szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti 

információáramlást, az intézmény tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az 

intézményi tanács megalakítását. 

 

1.89. Az Üzemi Tanács 

 

Az intézmény üzemi tanácsának működését az új Munka Törvénykönyvének XX. fejezete szabályozza.  

 

1.90. A diákönkormányzat, diákpresbitérium 

 

A diákpresbitérium az iskola és internátus diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákpresbitérium véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és 

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákpresbitérium saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti 

szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a 

szervezet számára.  

A diákpresbitérium véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákpresbitérium szervezeti és működési szabályzatát a diákpresbitérium készíti el és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az iskolai diákpresbitérium élén, annak szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint választott diákpresbiteri vezető áll.  

A diákpresbitérium tevékenységét segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a 

diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A 

diákpresbitérium minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést 

tart, melynek összehívását a diákpresbitérium vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait 

a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A diákpresbitérium szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai 

között kell őrizni. A diákpresbitérium az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után szabadon használhatja.  

A diákpresbitérium véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

− az iskolai SZMSZ 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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A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály által 

meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a 

döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

Az internátus diákpresbiterek munkájáról az internátus pedagógiai programja és házirendje rendelkezik. 

 

 

1.91. Az osztályközösségek 

 

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

jogkörébe tartoznak: 

− az osztály diákpresbitériumának és képviselőjének megválasztása, 

− küldöttek delegálása az iskolai diákpresbitériumba 

− döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

− Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

− Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

− Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

− Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői 

értekezletet tart. 

− Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, 

bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

− Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

− Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra 

− Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

− Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

− Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A kollégiumi csoportvezetők feladatait és hatáskörét a kollégium pedagógiai programja tartalmazza 

 

1.92. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

1.93. Szülői értekezletek 

 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülői 

értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a 
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szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az 

igazgató hívhat össze. 

 

1.94. Tanári fogadóórák 

 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – legalább két 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak nem sikerült 

minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése alapján maximálisan 

30 perccel meghosszabbítható. 

 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, 

akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-

egyeztetés után kerülhet sor. 

 

1.95. A szülők írásbeli tájékoztatása 

 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök, kollégiumi nevelők az ellenőrzők, tájékoztató 

füzetek vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel 

telefonon vagy elektronikus levéllel történhet.  

Az osztályfőnök értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos 

fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek 

időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal az esemény 

előtt. 

Az internátusban szülők tájékoztatásának rendjét az internátus házirendje tartalmazza. 

 

1.96. A diákok tájékoztatása  

 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 

értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több osztályzatot 

adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három 

osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor 

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

kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró 

dolgozatot lehet íratni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen 

osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten 

belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

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

megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal. 

Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 
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1.97. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

− alapító okirat, 

− pedagógiai program, 

− minőségirányítási program, 

− szervezeti és működési szabályzat, 

− házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a www.kir.hu 

honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a 

beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

1.98. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 

valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében, egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. Az iskola rendszeres és személyes kapcsolatot tart a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival. Az iskolát a külső kapcsolatokban a főigazgató vagy 

megbízottja képviseli. 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

− a fenntartóval, 

− a református közoktatási intézményekkel, 

− gyülekezetekkel, 

− a Református Pedagógiai Intézettel 

− a megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel 

− az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, 

− a minisztériumokkal, a Kormányhivatallal, 

− a külföldi partnerekkel, 

− a városi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal, 

− iskola-egészségügyi szolgálattal 

− a Humán Szolgáltató Központtal, 

− a Vöröskereszttel, 

− nevelési-oktatási intézményekkel, 

− a közművelődési intézményekkel. 

A vak és gyengénlátó tanulóink esetében az alábbi szervezetekkel törekszünk a minél szorosabb 

együttműködésre: 

- Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (ezen belül is a Vakok és Gyengénlátók Baranya megyei 

Egyesülete, 7623 Pécs, Móricz Zsigmond u. 8.)  

 

Módszertani Intézmények:  

− Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona,  

http://www.kir.hu/
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− Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 

valamint ezek képviselőivel, utazótanáraival. 

− Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság. 

− Együttműködés szükséges egyrészt az iskola valamennyi érintett pedagógusa, másrészt a rendszeres 

kapcsolattartásra kijelölt koordinátor és az utazótanár között. 

 

A kapcsolattartás formái: 

− Az NEFMI-vel, a Kormányhivatallal, illetve a pedagógiai szolgáltató irodával az illetékes vezetők 

tartják a kapcsolatot, a felmerülő problémák megoldásában kikérik véleményüket, illetve szolgáltatásaikat 

igénybe veszik. Segítik a pedagógusok szakmai továbbképzését. 

− A beiskolázási területünkön működő óvodákkal, általános és középiskolákkal a kapcsolatot a 

főigazgató, illetve az általa megbízott igazgató tartja. Az óvodák és az általános iskolák meghívására a 

főigazgató személyesen vagy az iskolavezetőség más tagja útján tájékoztatót tart az intézményben folyó 

képzésről.  

− A közművelődési intézményekkel a kapcsolatot a könyvtáros és az osztályfőnöki munkaközösség-

vezetők közvetlenül tartják. 

− A Gyermekjóléti Szolgálatokkal az ifjúságvédelmi felelős vagy az intézményegység vezetők tartják a 

kapcsolatot, igény szerinti időközökben. 

− A nappali tagozatos tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását végző, Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által működtetett Humán Szolgáltató Központ Iskolaegészségügyi Ellátásának 

főfoglalkozású iskolaorvosával az ifjúságvédelmi felelős vagy a tagintézmény vezetők tartják a rendszeres 

kapcsolatot. 

− Külföldi iskolákkal a főigazgató tarja a kapcsolatot. 

− A PRK széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn a városi, megyei és országos szakmai szervezetekkel.  

− A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit az intézmény főigazgatója határozza meg.  

 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók 

iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. 

Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

− az iskolaorvos, 

− az iskolai védőnők, 

− az ÁNTSZ városi tiszti-főorvosa 

 

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulóknak rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját szakmailag 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek 

munkáltatója Pécs Város Polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettesek végzik. 

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

diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 
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Az iskolai védőnő feladatai 

− A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos 

munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának 

alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat 

megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

− A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyetteseivel.  

− Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

− Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

munkájában felhasználja. 

− Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. A 

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok koordinálását az igazgatóhelyettesek végzik. Kapcsolatot tartanak 

fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi 

veszélyeztetettsége esetén kezdeményezik, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

1.99. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

1.100. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a házirendben 

foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat 

rögzítünk az alábbiakban. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a 

házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles 

megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

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

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

− bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

− rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás 

stb.). 

 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással csak rendkívüli esetben igazolhatja utólag. 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban 
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kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

1.101. Kedvezmények nyelvvizsgára  

 

Nyelvvizsgára, előrehozott érettségi vizsga esetén, valamint nemzetközi informatikai vizsgára történő 

intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. A és B 

típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell 

mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló 

hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell 

venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából 

mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb 

nemzetközi vizsga sikertelen, a további próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a 

felkészülésre.  Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi 

és rögzíti az osztályfőnök. 

 

1.102. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt három tanítási 

napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját 

és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított 

napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott 

diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek 

iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak 

tekintendők irányadónak. 

 

Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen résztvevő tanuló 

a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni 

az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az 

OKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink 12 órától kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon 

való részvétel alól. 

 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az 

igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

 

A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb egy intézményben vehet 

részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes 

döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe 

kell venni az összesítésnél. 

 

1.103. A tanulói késések kezelési rendje 

 

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

iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 
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A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását a 

pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség 

esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

1.104. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai 

szerint történik. 

 

Tanköteles tanuló esetében: 

− első igazolatlan óra után a szülő értesítése levélben 

− tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

− a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni) 

− a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban 

kell őrizni) 

− az ötvenedik igazolatlan óra után: Kormányhivatal értesítése 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

 

Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

− első igazolatlan óra után a szülő értesítése levélben 

− a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell 

őrizni) 

− a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban 

kell őrizni) 

− a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése. 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell 

küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

 

1.105. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát 

minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi 

és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával 

bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét 

be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A 

megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a 

dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását 
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követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel 

mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra 

vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés 

esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a 

megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

1.106. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A tanulók fegyelmezésének és jutalmazásának rendjéről jelen SZMSZ mellékletét képező szabályzat 

rendelkezik. 

 

1.107. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

 

A tanulók fegyelmezésének és jutalmazásának rendjéről jelen SZMSZ mellékletét képező szabályzat 

rendelkezik. 

 

1.108. Védő – óvó előírások  

 

Az intézmény tanulói a gyerekek biztonsága érdekében minden tanév elején intézményegységenként tűz- 

és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül.  

Az intézmény dolgozói évente tűzvédelmi, baleset-, és munkavédelmi oktatásban részesülnek, melyről 

jegyzőkönyv készül az oktatási naplókba.  

A felnőtt- és gyermekbalesetek esetén megteendő intézkedésekről folyamatszabályozás készült, mely 

minden egységben megtalálható.  

 

1.109. Az egészségügyi ellátás rendje  

 

Az intézmény- a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján biztosítja az 

iskolai tanulók és az óvodai gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét.  

Az iskolai tanulók és az óvodás gyermekek évente egyszer fogászati, szemészeti és általános  

szűrővizsgálaton vesznek részt.  

Minden intézményegységben védőnő közreműködésével zajlik a tanulók egészségügyi szűrése.  

 

1.110. Az intézményi hagyományok  

 

A hagyományápolás célja: 

− a református keresztyén öntudat fejlesztése és ápolása 

− a hazaszeretet elmélyítése 

− az intézet jó hírnevének megőrzése 

− a helyi hagyományok és a környezet megbecsülése 

 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének 

megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának kötelessége.  
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Az intézmény közös rendezvényeit (tanévnyitó, tanévzáró) az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

Koordinálásuk a lelkész és a főigazgató feladata.  

Az intézményegységek SZMSZ-ei és az éves munkatervei tartalmazzák a hagyományos és az újonnan 

bevezetésre kerülő rendezvényeit, programjait.  

 

1.111. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

1.112. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári 

rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az 

intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.  

 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az iskolai 

könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A tankönyveket 

külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait 

a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása, 

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, 

a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges 

eszközökkel 

 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal.  

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. Az 

intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül 

elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

1.113. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,  

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások 

tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 
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g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igényeinek 

figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

 

1.114. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

 

A könyvtár a tankönyvellátás feladataiban a tartós tankönyvállomány kezelésében közreműködik, más 

tekintetben az intézmény „A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről” szóló, 17/2014. (III. 17.) rendeletben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az 

iskola honlapján.  

 

1.115. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

− az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 

− a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni 

− az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni 

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 

− szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az utóbbiak 

korlátozott számban), 

− tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: 

térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése, 

− információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

− lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata, 

− tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

− más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

− könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

−  nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

−  tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 
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Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti. 

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

használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk melléklete tartalmazza. 

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, a 

számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes 

árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.  

 

A könyvtárhasználat szabályai 

 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak minden 

könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). Az ingyenes 

tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, 

ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a 

mindenkori lehetőségek függvényében változik. 

 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

 

A nyitva tartás idejét és a kölcsönzés idejét helyben közzétesszük, az iskolai könyvtár működésével 

kapcsolatos információkból tájékozódhatnak diákjaink. 

 

1.116. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

 

A PRK Pedagógiai, Nevelési Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, 

Minőségirányítási Programja, stb.  

Az SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető: 

− az iskola fenntartójánál, 

− az iskola irattárában, 

− az egyes területekért felelős igazgatóknál, 

− digitálisan az iskola belső hálózatán, illetve honlapján kerül elhelyezésre. 

 

A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben megtekinthetők.  

Átfogó, intézményi szintű felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetés 

után a főigazgató, illetve az általa megbízott vezető, kolléga adhat.  

Az intézményegységek dokumentumainak nyilvánosságra hozataláról a helyi SZMSZ rendelkezik.  

Az igazgatók saját intézményegységük programjáról, működési szabályzatairól, házirendjéről, 

minőségirányítási programjáról adnak tájékoztatást. 

 

1.117. Reklámtevékenység  

 

Az iskolában csak olyan hirdetés, reklámhordozó helyezhető el, amelyet kihelyezés előtt a főigazgató 

ellenőrzött, és az megfelel a jogszabály előírásainak: 

A közoktatási törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely 

tanulók személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, művelődési célt szolgál:  
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− az intézmény által közvetíteni kívánt értékrendet erősíti,  

− a környezettudatos magatartási formák, a fogyasztóvédelmi oktatás hatékonyságát elősegíti,  

− az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést szolgálja, a sportolási 

lehetőségeket bővíti,  

− a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál.  

 

A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, 

amely jogszabályokba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával – a választási törvénynek 

megfelelően – az intézmény területén az egyes eseményekkel kapcsolatos szervezési információk 

kifüggeszthetők.  

Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.  

Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez fenntartói engedély 

szükséges. Minden konkrét megkeresés esetén a főigazgató személyesen tárgyal és köt szerződést. 

Szerződéskötés előtt a fenntartó előzetes engedélyét be kell szerezni.  

Az intézmény területén reklámanyag, tájékoztató elhelyezésére – amennyiben társadalmi, közéleti 

tevékenységgel függ össze, és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti- a főigazgató 

személyesen ad engedélyt.  

 

1.118. Intézményegységi specialitások  

 

Az intézményegységek specialitásait az intézményegységek helyi Szervezeti és Működési Szabályzatai 

és Pedagógiai Programjai tartalmazzák.  

 

1.119. Mellékletek 

 

1.120. Jognyilatkozatok  

 

Az intézményt a PRK főigazgatója képviseli.  

A főigazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve – az SZMSZ rendelkezés szerint– az 

intézmény adott dolgozójára átruházhatja.  

Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cégjegyzés 

(cégszerű aláírás).  

A cégszerű aláírás (cégjegyzés) formája: a PRK képviseletre jogosult az intézmény cégnevéhez 

(körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja.  

Az intézményegységek saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát az igazgató írja alá, 

az intézményegységi bélyegző egyidejű használatával.  

Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az igazgató egyedi, írásbeli 

rendelkezése kiterjesztheti. Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatból származó kárért az aláíró a 

felelős.  

Az intézmény és valamennyi intézményegység nevében kötelezettséget csak a PRK főigazgatója vállalhat. 

Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az 

aláírót terhelik. Formája: intézményi körbélyegző és a főigazgató aláírása.  

Az intézményegységekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó 

intézmény dolgozza ki, betartásáért az igazgató felel. 
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Egyéb bélyegzők és használatuk:  

Az intézményegységek által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegzők, amelyeket általában a 

kézírás kiváltására használnak. A gyakorlat során használatuk melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak 

jelzés értékű.  

 

1.121. Bélyegző nyilvántartás  

 

Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a PRK főigazgatója engedélyezi, írásos 

igénylés alapján.  

Az intézményi és intézmény egységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult személy 

megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) nyilvántartás vezetése kötelező.  

A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a 

bélyegző elvész.  

A nyilvántartás vezetéséért és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős.  

Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz 

illetéktelen személy ne férjen hozzá.  

Az intézményi és az intézményegységi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan 

használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.  

Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység tartja 

nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma 

feltüntetésével).  

Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott intézményegység igazgatója a felelős.  

 

1.122. A munkáltatói jogok átruházása 

 

− Magasabb vezető: a PRK főigazgatója 

− Vezetők: a PRK tagintézmény-vezetői, igazgatóhelyettesei 

 

A magasabb vezető által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: 

Munkakör 1 2 3 4 5 6 7 8 

Az intézmény 

alkalmazottai 
+ + - - - - - - 

Gazdasági vezető + + + + + + + + 

Igazgatók * * + + * + * + 

Az intézményvezetés 

alkalmazottai 
+ + + + + + + + 

a * – gal jelölt feladatok esetén a Kollégiumi Tanács véleményezési joggal rendelkezik 

 

Az igazgatók által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok 

Munkakör 1 2 3 4 5 6 7 8 

Az intézmény 

alkalmazottai 
- - + + + - - + 

 

1. Munkaviszony létesítése és megszüntetése 

2. Munkaviszony módosítása 
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3. Átsorolások 

4. Jutalmazás 

5. Büntetés, fegyelmi 

6. Kártérítési kötelezés 

7. Vezetői és egyéb megbízás adása és visszavonása 

8. Minősítés 

 

1.123. Szabálytalanságok kezelésének szabályzata 

 

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. § (5) bekezdése 

alapján a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az alábbiak szerint állapítom meg. A Nyugat-

dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) előforduló szabálytalanságok 

kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 

 

Szabálytalanság 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést, az 

ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti. 

 

A szabályok be nem tartása adódhat: 

− nem megfelelő cselekményből, 

− mulasztásból, 

− hiányosságból. 

 

Alapesetei lehetnek: 

− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, 

szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.), 

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül 

vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanság). 

 

A szabálytalanságok körének meghatározása 

Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok, melyek 

mértékük alapján 

− büntető-, 

− szabálysértési-, 

− kártérítési-, illetve 

− fegyelmi eljárás megindítására adnak okot, valamint 

− kisebb hiányosságok, 

− korrigálható mulasztások. 

 

A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 

A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) előfordulásának 

megelőzése. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

79 

A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a rendszerbe olyan 

elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetői ellenőrzés 

eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. 

Az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független belső ellenőrzés érintett területre 

vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények 

tényeire, okaira, körülményeire, illetve a felelősökre. 

A rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési tapasztalatokat úgy kell 

hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes szabályozással, a szabályozás 

megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve közvetlen felelősök meghatározásával az újabb 

szabálytalanságok kivédhetőek legyenek. 

 

Általános elvek 

Az intézményvezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az első szintű pénzügyi irányítási és kontroll 

rendszer megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok 

bekövetkezése elkerülhető legyen. 

Az intézmény azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok előfordulásának 

kockázata magas, külön figyelmet kell fordítani. 

Meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve 

korlátozzák az okozható kár mértékét. 

Az intézményvezető a szabálytalanságok észlelése, kezelése, illetve megakadályozása érdekében 

munkacsoportot hoz létre.  

 

A munkacsoport tagjai: 

− intézményegység vezetők, 

− gazdasági vezető 

 

A munkacsoport tagjainak feladata: 

− Egyrészről: az általuk irányított terület tekintetében a tevékenységek szabályszerűségének folyamatos 

figyelemmel kísérése, szabálytalanság észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele, a 

szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások nyilvántartása, a szabálytalanságok kezelésének nyomon 

követése. 

− Másrészről: az intézmény egészét érintően értékelik a működés során előforduló szabálytalanságokat, 

és javaslatot tesznek a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedésekre. 

 

A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a szabálytalanságok megelőzése 

érdekében 

Nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következő területeken jelentkezhetnek: 

− a tervezési folyamatok egyes területei, 

− az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, tevékenységek,  

− a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 

területek, 

− a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 

területek. 

 

A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
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− A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe véve, - meg 

kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen magas kockázatot hordoznak (elsősorban olyan 

területek, ahol nagyobb összegű kifizetések történnek). 

− Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások miatt megnőtt 

jelentőségű területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását. 

− Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a tervezési 

tevékenységre is. 

 

A fentieket figyelembe véve az intézménynél ezek a területek a következők: 

− személyi juttatások tervezése; 

− intézményüzemeltetés kiadásainak tervezése; 

− működési bevételek tervezése. 

 

Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, tevékenységek 

esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

− Gondoskodni kell arról, hogy az intézmény dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra az esetre, 

ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni az ilyen esetek bejelentési, illetve 

vizsgálati szabályainak. 

− Folyamatosan tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, területeiről, 

feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

− Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi ismérvek 

alapján kell meghatározni: 

− Az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez viszonyított 

nagyságrendjének vizsgálatával azt a százalékot, melytől jelentős tételnek számítható az adott terület. 

− Az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz annak 

ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az érintettek megismerték-

e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy 

a területet érintette-e a független belső ellenőri, illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület 

lesz figyelmet érdemlő, mely az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a 

legnagyobb figyelmet igénylik. 

− A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

− rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső szabályozottságra, 

és az ott szabályozott folyamatokra, 

− vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés esetén meg kell 

keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően gondoskodni kell a szabályok 

módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről. 

 

Ilyen eljárások például: 

− képzések, továbbképzések pénzügyi lebonyolítása, 

− Uniós forrásból támogatott tevékenységek pénzügyi lebonyolítása. 
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A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített területek 

esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: A valódisági és hitelesség érdekében 

egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való teljes végigkísérése történik meg. 

 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok: 

− dologi kiadások esetén a beszerzéseinek nyomon követése 

− a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 

− a beruházások pénzügyi lebonyolítása, 

− egyes kiemelt, jelentős pénzmozgással járó alapfeladatok lebonyolítása. 

 

Az egyes pénzügyi tranzakciócsoportok esetében ellenőrzési feladat a jogszabályokban, belső 

szabályzatokban, ügyrendekben és eljárásrendekben meghatározott tevékenységek, kötelező kellékek 

meglétének ellenőrzése. Például beszerzés esetén az ellenőrzési feladatok az alábbiak: 

− a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata, 

− a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, 

− a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból: gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e, 

− megrendelés, kötelezettségvállalás megfelelőségének, átlátható rendszerben történő kezelésének 

ellenőrzése, 

− a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése, 

− a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése. 

Az intézményvezető értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében 

Az intézményvezető a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal 

vezetői értekezlet keretében a munkacsoport tagjaival együttesen értékeli az intézmény egyes működési 

folyamatait. 

 

Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén 

a) amennyiben az ellenőrzési tevékenység során - a korábban már meghatározott - szabálytalanság 

gyanúját észleli, haladéktalanul köteles értesíteni az intézményvezetőt, 

b) amennyiben a intézményvezető észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a felügyeleti szerv 

vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, illetve a felügyeleti szerv vezetőjének érintettsége esetén 

gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve az eljárások megindításáról. 

 

A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 

A büntetőeljárás megindítása 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a 

szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett 

cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A 

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 

bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte 

esetén a büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles 

a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. 

A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 

 

Szabálysértési eljárás 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

82 

A szabálysértésekről szóló LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a jogellenes, 

tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott 

joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § 

(1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről 

eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

 

Kártérítési eljárás 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak 

jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, 

ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 

(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 

perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.).  

 

Fegyelmi eljárás 

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Munka Törvénykönyve megfelelő rendelkezései az 

irányadók. 

A szabálytalanságok kezelésének nyomon követése. 

A munkacsoport tagjai a feladatkörükbe tartozó feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedéseket 

folyamatosan nyomon követik annak érdekében, hogy azok a megfelelő eredményre vezessenek. 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás nyilvántartása  

 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során az alábbiakról kell 

gondoskodni: 

− szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos 

vezetése, 

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos 

dokumentumokat, 

− nyilván kell tartani a megtett intézkedéseket, valamint az azokhoz kapcsolódó határidőket. 

 

Hatálybalépés 

Jelen szabályzat lép hatályba. 

 

1.124. A PRK adatkezelési szabályzata 

 

1. Általános rendelkezések 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvényben meghatározottak szerint a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola adatkezelési 

szabályzata az alábbiak szerint került megállapításra: 

 

1.1. A szabályzat jogszabályi alapja 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 

(adatvédelmi törvény). A 2003. évi XLVIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
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adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény módosításáról. A közoktatásról szóló 1992. évi 

LXXIX. törvény. 

 

1.2. Az adatkezelési szabályzat célja 

A szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és részletes tájékoztatása az adataik 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

1.3. A szabályzat megtekintése 

Az adatkezelési szabályzatot a tanulók és a szülők megtekinthetik az intézmény titkárságán, honlapján, 

valamint az intézményegységek könyvtáraiban és honlapjain. 

 

1.4. A szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára és tanulójára nézve 

kötelező érvényű. A szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, 

ezért az SzMSZ fenntartó általi jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Az 

adatkezelési szabályzatban foglaltakat a jóváhagyást követő dátummal létesített alkalmazotti jogviszony, 

illetve munkaviszony esetén a alkalmazott (alkalmazott) köteles tudomásul venni, erről a munka 

törvénykönyve 76§ (6-7) bekezdése, valamint a 76/B § szerint készült írásos tájékoztatóban fel kell hívni 

a figyelmét. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A kötelezően nyilvántartandó adatok körét a közoktatási törvény 2. számú melléklete, "A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok" fejezete rögzíti az alábbiak 

szerint. 

2.1. A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok 

− név, születési hely és idő, állampolgárság, 

− állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám, 

− munkaviszonyra és alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok iskolai végzettség, szakképesítés, 

alkalmazási feltételek igazolása,  

− munkában töltött idő, alkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, az 

alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,  

− munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történt megbízás,  

− munkavégzésre irányuló további ·jogviszony,  

− fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,  

− munkavégzés ideje, túlmunka ideje,  

− munkabér, illetmény, továbbá azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,  

− szabadság, kiadott szabadság,  

− az alkalmazott részére történő ki fizetések és azok jogcímei,  

− az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

− az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,  

− a többi adat az érintett hozzájárulásával.  
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− A törvény által előírt kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalás a 

céljából kezeli az alkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

− a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének 

címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma, 

− a szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

− a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen felvételivel kapcsolatos adatok,  

− a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,  

− a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a sajátos nevelési igényre vonatkozó 

adatok, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

− a tanuló rendellenességére vonatkozó adatok, 

− a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

− a tanuló diákigazolványának sorszáma - a tanuló azonosító száma, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1. A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak. 

 

3.2. A tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a 

közoktatási törvény 2. számú mellékletének "A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt 

személyes és különleges adatok" fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit 

közöljük az alábbiakban: 

 

A tanulók adatai továbbíthatók 

− fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére valamennyi adat, 

− tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, 

− a magatartás, szorgalom és tudás értékelésévei kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,  

− iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

− a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat, 
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− a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe 

történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 

− az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 

− a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából, 

− az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából. 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (például ingyenes tankönyvellátás, tanulók étkezési 

kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, 

amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézmény 

igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő 

pedagógusokat, a kincstárnokot és az iskolatitkárt hatalmazza meg, az alább szabályozott ügyekben. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója 

személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva - saját felelősségével látja el. 

 

Az igazgató személyes feladatai: 

− a 2.2 fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott adatok továbbítása, 

− a 3.2 fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott adatok továbbítása, 

− a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

− a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

− a 3.2 fejezet 3. pontjában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével 

kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

− a 2.2 fejezet 6. pontjában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek 

hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi 

alkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

 

− Igazgatóhelyettes 

− a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 fejezet 3. 6. pontjában 

meghatározott adatok kezeléséért, 

− a 3.2 fejezet 5, 6, 8. szakaszaiban szereplő adattovábbításáért. 

 

− Gazdasági Vezető 

− Beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az adatkezelői 

feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben, 

− a 2.1 fejezet 3. pontja szerint munkaviszonyra, alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 

− összes adat kezelése, 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

86 

− a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben, 

− a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

− a alkalmazottak bankszámla számának kezelése 

 

− Iskolatitkár 

− a tanulók adatainak kezelése a 2.2 1,2, 5 pontja szerint, 

− a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 1. és 2. pontja szerint adatok továbbítása 

a 3.2 4. pontjában meghatározott esetben. 

 

− Osztályfőnökök 

− a 3.2 fejezet 3. pontjában szereplők közül kezeli az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésévei kapcsolatos adatok az érintett osztályon, a nevelőtestületen belül, valamint a szülők felé,  

− a 2.2 fejezet 4. pontjában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles 

továbbítani a munkavédelmi felelősnek. 

 

− Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

− a 2.2 fejezet 4. pontjában szereplő adatok, 

− a 3.2 fejezet 7. pontjában szereplő adattovábbítás. 

 

 

− Munkavédelmi felelős 

− 2.2 fejezet 4. pontjában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabályban előírt 

továbbítása. 

 

− Az érettségi vizsgabizottság jegyzője 

− a 3.2 fejezet 3. pontjában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésévei 

kapcsolatos adatok továbbítása az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, adattovábbítás a 

vizsgabizottság számára. 

 

− Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott rendszergazda 

− beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a 

weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg  

− beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a 

személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképen szereplő személyektől 

hozzájárulást kémi nem szükséges) 

− a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

5.1. Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

− nyomtatott irat, 

− elektronikus adat, 

− az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 
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Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az 

oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

5.2. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

Személyi iratok köre 

− Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett 

adathordozó, amely az alkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt 

követően keletkezik, és a alkalmazott személyévei összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

A személyi iratok köre az alábbi: 

− az alkalmazott személyi anyaga, 

− az alkalmazott tájékoztatásáról szóló irat, 

− az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok 

− (például illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok), 

− az alkalmazott bankszámlájának száma, 

− az alkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. 

 

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

− a közokirat vagy a alkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

− a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

− bíróság vagy más hatóság döntése, 

− jogszabályi rendelkezés. 

 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

− az intézményvezető és helyettese, 

− az intézmény kincstárnoka és - munkaköri leírásuk alapján - beosztottai, 

− az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

− a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, belső ellenőr, revizor) saját 

kérésére az érintett alkalmazott. 

 

A személyi iratok védelme 

− A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

− az intézmény igazgatója 

− az intézmény kincstárnoka 

− az adatok kezelését végző iskolatitkár 

 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról 

való törlés) kell tennie. 

A személyi anyag vezetése és tárolása 
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− Az alkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik az alkalmazott személyi 

anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi 

anyagban az e fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak 

megfelelően csoportosítva, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

− A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett alkalmazotti 

alapnyilvántartás. Az alkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel készül. A számítógéppel 

vezetett alkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következőesetekben: 

− az alkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor az alkalmazott áthelyezésekor, 

− ha az alkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

 

Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói 

jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és 

az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a kincstárnok és a munkaügyi előadók 

végzik. 

 

5.3. A tanulók személyi adatainak vezetése 

− A tanulók személyi adatainak védelme 

− A tanulók személyi adatainak kezelői az alábbiak lehetnek: 

− az intézmény igazgatója 

− az igazgatóhelyettes 

− az iskolatitkár 

− intézményegység-vezető és helyettese 

− intézményegység iskolatitkára 

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok 

technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 

intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

− A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi 

adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat 

osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

− összesített tanulói nyilvántartás törzskönyvek 

− beírási napló 

− osztálynaplók 

− a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma 

 

Az összesített tanulói nyilvántartás 

− Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges adatok 

biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített 

tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 
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− a tanuló neve, osztálya 

− születési helye és ideje, anyja neve 

− állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

 

A tanulói nyilvántartás minden év szeptember l-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás 

folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az igazgató felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy 

az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói 

nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A kollégista tanulók adatainak nyilvántartásának rendjét a kollégium SzMSz-e tartalmazza.. 

 

5.4. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje 

 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. 

Az alkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint 

kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. Az 

alkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

Az alkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy 

törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes 

szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett alkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az 

intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 

köteles megadni a tájékoztatást. 

 

Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles 

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat 

zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 
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részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett alkalmazott, tanuló 

vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. 
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1.125. A PRK GIMNÁZIUMÁNAK 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

1.126. Általános rendelkezések 

1.127. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

1.128. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

1.129. Az intézmény alapító okirata, feladatai 

1.130. Az intézmény neve, alapító okirata 

1.131. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátás rendje 

1.132. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

1.133. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

1.134. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

A fenti pontok tartalma az intézményi SzMSz-ben vannak rögzítve! 

 

1.135. Az intézményegység szervezeti felépítése 

 

1.136. A gimnázium vezetője 

 

Az igazgató  

Az igazgató hatás- és jogköre: 

A tagintézmény képviselete. 

A közoktatási törvényben megnevezett tagintézményi testületek létrehozásának megszervezése, működési 

feltételek biztosítása. 

Kezdeményezi az intézményi szabályok szükséges módosítását, a megváltozott jogszabályi rendelkezések 

átvezetéséről pedig időben gondoskodik. 

A pedagógiai munkakörben dolgozók munkaszerződéseinek megkötése és felmondása kizárólag a 

főigazgató által történhet a gimnáziumi igazgató javaslatára. 

Felelős a tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működtetéséért. 

Felelős a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért és 

fenntartásáért. 

Felelős a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, lebonyolításáért. 

Kötelessége a fenntartó részletes és naprakész tájékoztatása a tagintézmény működéséről. 

Felelős a tagintézmény humánpolitikai feladatainak megvalósításáért. 

Feladata a gimnáziumi testület megszervezéséért, működtetéséért. 

Megszervezi és lebonyolítja a beiskolázást, az érettségi vizsgákat. Előkészíti az érettségi vizsgák rendjét, 

megszervezi az érettségi vizsgára való jelentkezéseket, felkészíti a szaktanárokat, a felügyelő tanárokat, a 

jegyzőket, az iskolatitkárt az érettségivel kapcsolatos tartalmi és formai feladatok hibátlan teljesítésére. 

Kialakítja a belső ellenőrzés rendjét, felügyeli, ellenőrzi a tanárok munkáját. 

Előkészíti, szervezi és lebonyolítja a nevelőtestületi üléseket. 

A fenntartói utasításokat, rendelkezéseket, a közoktatásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket, ill. azok 

változásait figyelemmel kíséri, és gondoskodik azok következetes betartásáról, ill. betartatásáról. 

Szükség esetén fegyelmi eljárások lebonyolítását rendeli el, s részt vesz a felelősségre vonásban. 
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Rendszeresen vezetőségi üléseket hív össze. 

Gondoskodik a nemzeti és gimnáziumi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről. 

Szabályozza a gimnáziumi tankönyvrendelést. 

 

Az igazgató át nem ruházható kizárólagos jogköre: 

− időszakonként hatékonyságelemzést végez, 

− feltárja az emberi és szakmai előrelépés lehetőségeit és feltételeit, a főigazgatóval történő előzetes 

egyeztetés és jóváhagyás mellett, 

− motivációs eszközökkel és módszerekkel segíti az eredményes munkavégzést, 

− a személyes felelősség hangsúlyozásával erősíti a tantestületben az aktivitást, 

− biztosítja a nyílt információáramlást, 

− véleményezi a tervezőmunkát és annak megvalósulását, 

− tanácsokat ad a pedagógiai munkához, azokról a főigazgatót tájékoztatja. 

− Elkészíti az igazgatóhelyettesek munkaköri leírását, munkaidejük beosztását. 

− A tantestület továbbképzését koordinálja. 

− Az arra méltó pedagógusokat (egyházi vagy állami) díjazásra javasolja, a vezetés előzetes 

véleményének birtokában. 

− Arra érdemes pedagógusokat dicséretben vagy a költségvetés keretében pénzjutalomra javasolja a 

vezetőség véleményének meghallgatása után. 

− Kapcsolatot tart a munkaközösség-vezetőkkel, munkájukat ellenőrzi, megválasztásukat megerősíti. 

− Együttműködik a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal. 

− Összeállítja az intézmény Házirendjét. 

− Kezdeményezi az SZMSZ-ben, a Pedagógiai programban és a Házirendben szükséges módosításokat. 

− Kialakítja a belső ellenőrzés rendjét, erről megfelelően tájékoztatja az érintetteket. 

 

Felelőssége: A hatás- és jogkörébe utalt feladatok ellátásáért teljes fegyelmi és anyagi felelősséggel 

tartozik.  

 

1.137. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

1.138. Az igazgatóhelyettes 

 

Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató bízza meg a határozatlan időre kinevezett 

pedagógusok közül a tantestület véleményének kikérése után. Az igazgatóhelyettes megbízása az 

igazgatói kinevezéshez igazodik, azon nem nyúlhat túl, de előbb visszavonható. Az igazgatóhelyettes a 

törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év 

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy, aki (munkakörében meghatározott 

területeken) közvetlenül irányítja a pedagógusok munkáját. Az igazgatóhelyettes feladata és hatásköre, 

valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz. 

Az igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányításával látja el. 

A helyettes az igazgató segítőtársa a nevelő-oktató munka és annak feltételei tervezésében, szervezésében, 

ellenőrzésében és értékelésében. Felelős a vezetői intézkedések összehangolásáért, egymás tekintélyének 

elvszerű megóvásáért, egymás kölcsönös tájékoztatásáért. Hetente beszámol munkájáról és 

tapasztalatairól az igazgatónak. Írásos feljegyzést készít a vezetőség részére a munkatervben rögzített 

eseményekről és történésekről, valamint az aktuális értekezletekről. 
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− A tanévben szervezi a helyettesítéseket és indokolt óracseréket, összesíti és ellenőrzi a túlórákat. 

− Havonta lejelenti a munkaügynek a dolgozók távollétét, nyilvántartja szabadságukat 

− Átruházott hatáskörben feladata a tanulmányi versenyek és az év végi vizsgák szervezése. Irányítja és 

ellenőrzi az intézményben folyó oktató munkát. 

− Közvetlenül felügyeli a munkaközösségek munkáját, irányítja az órarend összeállítását. Szervezi a 

javító- és osztályozóvizsgákat. 

− További feladatai: részt vesz az irányítása alá tartozó szakmai munkaközösségek értekezletein, 

foglalkozásain, javaslatot tesz a munkaközösségek vezetői megbízására. 

− Közreműködik a követelményeknek megfelelő tantervek és a pedagógiai program összeállításában. 

− Szervezi az iskolai nyílt napot, a beiskolázást és az új tanulók felvételét. 

− Látogatja a tanórákat és a tanórákon kívüli foglalkozásokat elemzi tapasztalatait. 

− Meghirdeti és szervezi az emelt szintű érettségire felkészítő és szakköri munkát. 

− Figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéseket. 

− Kezeli a hatáskörébe utalt ügyiratokat. 

− Az iskola ügyiratait az irattárba elhelyezi, azokat kezeli. 

− Havonta ellenőrzi az osztálynaplókat, tanév elején és végén az osztályok törzskönyveit és a 

bizonyítványokat. 

− Figyelemmel kíséri és értékeli az osztálytermek dekorációját. 

− Szervezi a tanári továbbképzést.  

− Felügyeli a tanév rendjéhez kapcsolódó ünnepek programját. 

− Összeállítja a jutalmazott és kitüntetett tanulók névsorát.  

− Összeállítja a tanév eredményeiről szóló beszámolót (tanulmányi és sporteredmények). 

− Szervezi a diákok orvosi vizsgálatát és az egészségnevelési program végrehajtását. 

− Elemzi az iskola eredményességét. 

− Elkészíti a különböző ügyeletek (folyosó, fogadóórák) rendjét, és ellenőrzi az ügyeleti munkát. 

− Szervezi a minőségirányítással kapcsolatos teendőket, munkacsoportokat. 

− Szervezi az alkalmazottak részére a munkaalkalmassági és szűrővizsgálatokat. 

 

1.139. Az internátusvezető 

Feladata: 

− az internátusi nevelőtestület vezetése, 

− a nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a végrehajtás szakszerű megszervezése és 

ellenőrzése, 

− a személyi feltételek biztosítása, a szervezeti és működési feltételek koordinálása. 

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ellátja azon feladatokat, melyek az internátus 

működéséhez szükségesek. (Szabadság kiadása, minősítés, jutalom és fizetési javaslat megállapítása.)  

− Első fokon dönt a tanulók azon ügyeiben, amelyeket az SZMSZ és egyéb jogszabályok a hatáskörébe 

utalnak. 

− Beszámol az internátus munkájáról, elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok munkaköri leírását. 

− A nevelőtestület egyetértésével elkészíti a kollégium napirendjét. 

− Tanácsaival segíti, szorgalmazza a diákönkormányzati tevékenységek kibontakozását, az 

önkormányzati és érdekvédelmi jogok és feladatok érvényesülését és megvalósítását. 

− Az igazgatóhelyettessel és a nevelőtestület tagjaival együtt érvényesíti a gyermeki jogokat, amelyeket 

jogszabályok biztosítanak számára. 
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− Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a lehetőségekhez mérten gondoskodik a testedzés és a 

sportolás feltételeiről. 

− Módszeres tanácsokkal segíti a pedagógiai munkavégzés folyamatát. 

− A jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik a kollégiumi szakmai, a nevelőtanári, a szülői 

és tanulói érdekképviselettel. 

− Biztosítja a tanulás és a szabadidős programok tárgyi feltételeit, az esélyegyenlőség érvényesülését a 

nevelési színterek között, valamint az otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását. A 

nevelőtestület véleményének figyelembevételével meghatározza a nevelőmunka tárgyi feltételeit, a 

munkakörülmények fejlesztési programját, hogy az éves közös költségvetés lehetővé tegye a szükséges 

anyagi eszközök biztosítását. 

− Javaslataival segíti az intézmény gazdálkodásának feladatközpontúságát, hogy a kollégium érdeke 

érvényesüljön a költségvetés elkészítésekor. 

− Törekszik a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére a nevelőtestületen 

belül, valamint az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 

− Elvégzi a kollégium munkájával kapcsolatos adminisztrációt. 

− A vezetés szintjén összehangolja a város középiskolai kollégiumainak (fiú- és leánykollégium) diák 

önkormányzati szintű együttműködési megállapodásait, közös programjait. 

− A kollégium dokumentációiban szabályozza a személy-, egészség- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 

teendőket, kijelöli a felelősöket. 

− Közreműködik a kollégium egyéb célú hasznosításában, engedélyezi a kollégium helyiségeinek 

igénybevételét. 

− Ösztönzi és támogatja a hatékonyságra, innovációra irányuló erőfeszítéseket. 

− A nevelőtanári továbbképzésre irányuló törekvéseket képzési, továbbképzési tervben realizálja, 

támogatja a fokozatos beiskolázást. 

− Az intézmény pedagógiai programja alapján elkészíti a kollégium éves programkínálatát, tervezi a 

kollégium pedagógiai tevékenységét. 

− Együttműködik az intézményvezetéssel (iskolavezetés), az intézmény nevelőtestületével (közös 

értekezletek), a kollégium nevelőtestületével és diákönkormányzatával, és javaslataikat figyelembe veszi 

tervezőmunkájában. 

− Tervezi, irányítja és összehangolja a kollégium kötött és irányított szabadidős programjainak rugalmas 

rendszerét. 

− Minden rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatja az igazgatót, akadályoztatása esetén a 

helyettesítésére kijelölt személyt. 

− A személyiségjogokat érintő (tanári, tanulói, szülői), illetve titkosnak minősített információkat 

megőrzi, a mindenkor hatályos törvények szellemében jár el. 

− Meghatározza és ellenőrzi a nevelőtanárok munka-és foglalkozási rendjét, a nevelőtanári munkavégzés 

adminisztrációját. 

Ellenőrzi a kollégiumban és annak működési területén 

− a biztonságos munkafeltételeket, a minőségbiztosítási tevékenységet, 

− a tűz-, baleset- és vagyonvédelmet, 

− a kollégium rendjét, 

− a közegészségügyi előírások betartását, 

− a minőségbiztosítási tevékenységet. 

− Ellenőrzési jogot gyakorol általában minden olyan területen, amelyet a Szervezeti és Működési 

Szabályzat és egyéb jogszabály igazgatói utasítás hatáskörébe utal. 
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− A kollégium vezetőjeként az intézmény vezetőségének tagja, bekapcsolódik 

− az iskola oktató-nevelő munkájának tevékenységébe, 

− értékelésébe, 

− innovációs törekvéseibe. 

− Szakmai felkészültségéből adódóan módszeres kapcsolatok kiépítését szorgalmazza a város középfokú 

intézményei között. 

− Részt vesz az intézmény vezetőségi ülésein, a nevelőtestületi fórumokon, értekezleteken. 

− Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

 

1.140. A gimnázium szervezeti felépítése 

 

1.141. Az intézmény vezetősége 

 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. A gimnáziumi vezetőség tagjai: 

− az igazgató  

− az intézményi lelkész 

− az igazgatóhelyettes 

− az internátusvezető. 

 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a gimnázium igazgatója és az igazgatóhelyettes 

látja el. 

Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató javaslatára a 

főigazgató adja. 

Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi 

megbízás határozatlan időre szól. Az igazgató távollétében az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel felelős. 

Az igazgatóság hetente megbeszélést tart az aktuális feladatokról. A megbeszélést az igazgató vezeti és 

készíti elő évente rögzített napon és időpontban. 

A gimnáziumi vezetőség javaslatait továbbíthatja a főigazgatónak és a fenntartónak.  

 

Igazgató 

Igazgató-helyettes 

Munkaközösség vezetők 
(Reál, humán, nyelvi, osztályfőnöki) 

Diákönkormányzat-vezető 

Pedagógusok 
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1.142. A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésre jogosultak köre:  

− az igazgató,  

− az igazgatóhelyettes,  

− a szakmai munkaközösségek vezetői,  

− a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadói,  

− a Fenntartó által felkért szaktanácsadók.  

 

Az ellenőrzésre jogosultak a pedagógiai munkát elsősorban a tanév elején elkészített ellenőrzési terv 

alapján hajtják végre. Az ellenőrzési tervet az igazgató készíti el, egyeztetve az ellenőrzésben segítő 

személyekkel. Az ellenőrzési tervet ismertetni kell nevelőtestület tagjaival. Az ellenőrzési tervben 

meghatározott célok és feladatok végrehajtásáért az igazgató felelős.  

 

Az ellenőrzési terv tartalmazza:  

− az ellenőrzés területét,  

− az ellenőrzés idejét,  

− az ellenőrzés formáját.  

 

Az ellenőrzés célja:  

Az ellenőrzés során vizsgálni kell az intézmény tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét. Az 

ellenőrzés eredményeiről következtetéseket vonhat le az igazgató, elemezve a feltárt tényeket.  

Az ellenőrzés során fel kell tárni az esetleges hiányosságokat, az új módszerek alkalmazhatóságát, és az 

elért eredményeket.  

Az ellenőrzés alapját képezi:  

− a Pedagógiai Program,  

− az éves munkaterv,  

− az iskola kitűzött feladatai.  

 

Az ellenőrzés fajtái 

Óralátogatás:  

Az óralátogatás során ellenőrizhető a kötelező és választott órarendi óra, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozás is. Rendszeres óralátogatással kell segíteni a pályakezdő pedagógusok illetve az új pedagógiai 

módszerrel kísérletező pedagógusok munkáját.  

 

Az óralátogatás során vizsgálni kell:  

− az óra célját és tartalmát,  

− az órán alkalmazott módszereket,  

− az óra felépítését és szervezését,  

− a tanulók munkáját és magatartását,  

− a pedagógus munkáját, egyéniségét és magatartását,  

− az elért eredményeket,  

− az esetleges hiányosságokat és hibákat.  

 

Vizsgálat:  
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Az ellenőrzési tervben kell meghatározni a tanév során lefolytatandó vizsgálatokat.  

A vizsgálat célja lehet:  

− egy-egy osztály, tanulócsoport fejlődése,  

− egyes tantárgyak közötti koncentráció,  

− egyes tantárgyak tanításának eredményessége,  

− egyes pedagógusok munkája.  

A vizsgálatról mindig előre tájékoztatni kell az érintett pedagógust.  

A vizsgálat: minősítő jellegű ellenőrzés. 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet köteles ellenőrizni. Közvetlenül ellenőrzi 

az igazgatóhelyettes munkáját. Az igazgatóhelyettes az ellenőrzési tevékenységét a saját területén 

végezheti.  

Az ellenőrzést végzők tapasztalataikról tájékoztatják az iskolavezetést. 

Az osztályozónapló, az igazolt és igazolatlan hiányzások rendszeres ellenőrzésében kiemelt szerepet kap 

a tanulókkal kapcsolatos problémák megelőzése. 

A pedagógusok kötelessége a tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése, érdemjegyek folyamatos 

vezetése a naplóban, az érdemjegyekről a folyamatos tájékoztatás. 

Az iskolai közösséget érintő kérdéseket a tantestület előtt kell megtárgyalni. 

 

1.143. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

1.144. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

Az intézményi SzMSz tartalmazza. 

 

1.145. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

A tankönyvek kiválasztása a munkaközösségek véleménye alapján egységesen történik. 

A könyvtámogatás rendje a mindenkori törvényeknek felel meg.  

A tankönyvek árusítása – átadása a kiírt rend szerint évfolyamonként történik a tanévkezdés előtti 

napokban, melynek időpontjairól a diákokat az évzárón tájékoztatjuk.  

A munkaközösségek vezetőivel a tankönyvfelelős készíti el a tankönyvrendelés tervezetét. Ezt az igazgató 

elé terjeszti, aki azt, konzultálva helyetteseivel, véglegesíti. A tankönyvjegyzékben nem szereplő, de a 

tankönyvrendelésbe felvett könyvek esetében a Diákpresbitérium és a szülői szervezet egyetértése is 

szükséges. 

 

1.146. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.147. Teendők bombariadó, tűz és egyéb rendkívüli események kezelésére 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 
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Tűzvédelmi szabályok 

Minden tanév elején a tűzvédelmi felelős ismerteti a tanulókkal. 

A tanév során tűzriadót kell tartani. 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében az iskola biztosítja 

− A tanulók felkészítését az iskolával, az iskola megközelítésével, a közlekedéssel kapcsolatos 

ismeretekre, tilalmakra. 

− A felkészítés az iskolába kerüléskor, a tanév első napján tartott oktatás keretében történik. Az oktatást 

helyi ismeretekkel rendelkező munkavédelmi és tűzvédelmi szakember tartja. Az oktatott anyagot az 

osztályfőnökök osztályfőnöki órán kötelesek visszakérdezni. Az oktatásról oktatási jegyzőkönyv készül, 

melyet a tanulók aláírnak. 

− A pedagógusok felkészítése a tanulóbalesetek megelőzésére szintén oktatás keretében történik. A 

pedagógusok részére összeállított anyag segítséget nyújt a feladatok ellátásához. 

− Az óraközi ügyelet úgy van megszervezve, hogy az iskola egész területén el legyen látva a tanulók 

felügyelete (elegendő számú ügyeletes van beosztva). A tanulók óra-közi szünetekben nem hagyhatják el 

az iskola területét. 

− A tanulók az iskola területére nem hozhatnak be olyan tárgyakat (szúró, vágó, robbanó stb.), 

amelyekkel egymás egészségét és testi épségét veszélyeztetnék. 

− A tanulók részére tilos (ez oktatás keretében ismertetve van) a veszélyes helyekre történő felügyelet 

nélküli belépés, ill. tartózkodás (pl. kazánház, villamos mérőterem, tornaterem stb.). 

− Követelmény a tanulók veszélytelen öltözéke testnevelés órán, sportfoglalkozás során. 

− Kirándulások, ill. a megszokottól eltérő rendezvények, munkák, stb. előtt a tanulókat ki kell oktatni a 

balesetek megelőzésére. 

 

1.148. A gimnázium munkarendje 

 

1.149. A gimnázium vezetői munkarendjének szabályozása 

 

Az intézményegység vezetősége 

Az intézményegység vezetését az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

Az intézményegység vezetőségének tagjai: 

− igazgató 

− igazgatóhelyettes 

− internátus vezető 

− lelkész. 

 

Az intézményegység felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a főigazgató, valamint az 

intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott 

módon és időtartamra történik. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja.  

A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása 

alapján végzik. A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

Az intézmény vezetősége hetente meghatározott időpontban munkaértekezletet tart. A 

munkaértekezleteket az igazgató vezeti, azokról a nevelőtestület tájékoztatást kap. 

Az intézmény vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. 
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A helyettesítés rendje 

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő ügyek kivételével – teljes 

felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja valamennyi 

hatáskört. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. 

Az igazgató valamint az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a nevelőtestület egy tagjának 

ad írásban megbízást az igazgató. 

Az igazgatóhelyettes öt napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik. 

 

1.150. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.151. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.152. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

A nem pedagógusok munkarendje a MT-ben előírt heti 40 óra, mindenkori beosztásukat a gazdasági 

vezető készíti el. 

Az iskolaorvos a mindenkori rendelési idő szerint működik. 

A technikai dolgozók munkarendjét a gazdasági vezető osztja be. 

 

1.153. Munkaköri leírás-minták 

 

Az intézményi SzMSz tartalmazza. 

 

1.154. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

A tanév helyi rendje 

A tanév rendjét a nevelőtestület – az oktatási miniszter rendelkezése alapján – az éves munkatervben 

határozza meg. 

Az iskolai munkaterv rögzíti: 

− A tanév rendjét 

− A tanításnélküli munkanapok idejét, felhasználását 

− Az iskolai rendezvények, ünnepélyek időpontját, módját és az ezekhez kapcsolódó tantestületi 

feladatokat 

− A nevelőtestületi értekezletek idejét 

− A nevelőtestület tagjainak többletfeladatait az adott tanévben 

− A hagyományápolás alkalmait. 

− A havi teendők pontos időbeosztásáról az iskolavezetés a nevelőtestület tagjait havonta írásban 

tájékoztatja. (havi ütemterv) 

 

A tanítás heti és napi rendje 
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A tanítás heti rendjét órarend rögzíti. A folyosóügyeleti és a helyettesítési rend a heti órarend 

mellékleteként készül el. Mindegyiket az igazgató hagyja jóvá. 

Az oktatás alapegysége a tanóra, amelynek védelmét a lehető legnagyobb mértékben biztosítjuk. Tanárt 

vagy tanulót a tanítási óráról kihívni csak rendkívüli esetben szabad. 

 

A csengetési rend: 

1. óra 8.00 - 8.45 

2. óra 8.55 – 9.40 

3. óra 9.50 – 10.35 

4. óra 10.50 – 11.35 

5. óra 11.45 – 12.30 

6. óra 12.40 – 13.25 

7. óra 13.30 – 14.15 

8. óra 14.35 - 15.20 

9. óra 15.25 – 16.10 

 

Az iskolában a tanítási idő alatt a hivatalos ügyintézés rendje a következő: 

Igazgatósági ügyintézés: Hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.00, pénteken 7.30-15.00 

A vezetőség – lehetőleg előzetes telefonbejelentés után – szívesen fogadja a szülőket és az iskola után 

érdeklődőket. 

Titkársági ügyintézés: Hétfőtől csütörtökig 7.30-15.30, pénteken 7.30-15.00 

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a nagyszünetben vagy tanítás után intézhetik. 

Az igazgatósági ügyelet ideje alatt az igazgató vagy az egyik igazgatóhelyettes az iskolában tartózkodik. 

 

Az intézményi felügyelet szabályai 

Az intézmény évente felügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. A felügyeleti rend 

beosztásáért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes, ill. pedagógus a felelős. A felügyeletre beosztott 

vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős a felügyeleti terület rendjének megtartásáért, 

a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait a felügyeleti rend tartalmazza. 

A felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes állapítja meg a gimnázium órarendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. 

A vezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 

figyelembevételére. 

 

1.155.  Az osztályozó, különbözeti és javító vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények 

 

Jelen vizsgarend az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozó vizsgákra, 

- különbözeti vizsgákra, 

- javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 
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- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 

vizsga letételét írja elő.  

 

Osztályozóvizsga 

 

Osztályozóvizsgát tesz az a tanuló: 

− a nevelőtestület döntése alapján, akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 tanítási 

óra) meghaladja és jegyei alapján nem osztályozható, 

− a nevelőtestület döntése alapján, akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át 

meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást, 

− aki tanulmányait magántanulóként végzi, (beszámoltató vizsgát tehet évente 2 alkalommal, 

osztályozóvizsgát tehet félévi osztályzat megszerzéséhez igény szerint), 

 

Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

- tanulói jogviszony átvétellel való létesítéshez más iskolatípusból kéri felvételét, és 

- eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik. 

 

Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, 

- ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- ha osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időig nem tette le, 

- aki az osztályozó-, vagy pótló vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 

Pótló vizsga 

 

Pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy 

javítóvizsgát tenni az igazgató által kijelölt időpontban. 

 

Vizsgaformák, vizsgarészek 

 

- Szóbeli vizsga, 

- írásbeli vizsga, 

- gyakorlati vizsga [informatika, testnevelés, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene]. 

 

 

Vizsgaidőszakok 
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szept. utolsó hete osztályozóvizsga (az őszi érettségi vizsgához) 

december vége - január eleje 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

április 15-30. 
osztályozóvizsga (elsősorban előrehozott érettségire 

jelentkezőknek) 

május 15-31. 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

utolsó 5 tanítási nap év végi vizsgák 

augusztus 15-31. javítóvizsga – pótló vizsga  

 

Osztályozóvizsga:  

− a tanév rendjében meghatározott négy időszakban, 

− de osztályozóvizsgát az iskola – a jelzett időpontokon kívül – bármikor szervezhet. 

 

Különbözeti vizsga: igazgatói döntés szerint a jelentkezéstől számított legfeljebb egy hónapon belül. 

 

A vizsgák részletes rendje az intézmény Pedagógiai Programjában került szabályozásra  

 

1.156. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

 

Az intézményegységek nyitva tartását a Házirend tartalmazza. 

Iskolánkban a tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 

óra 55-re kell beérkezniük. 

Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Ők 

kötelesek az első tanóra előtt legalább öt perccel korábban megérkezni. 

Tanítási idő alatt a tanulók a Pécsi Református Kollégium területét csak engedéllyel hagyhatják el. 

Lyukasórában köteles a tanuló az intézmény területén tartózkodni. Lehetőség szerint a könyvtárban töltsék 

el az időt. 

Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet az 

iskola udvarán, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el. 

A tanulók szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét. 

 

Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadása 

− Az intézménnyel jogviszonnyal nem álló személy (pl. a tanuló szülője, hozzátartozója, az intézmény 

volt tanulója, üzleti partnerek stb.) belépéskor a portaszolgálatossal közli a nevét, jövetele célját, a keresett 

személy nevét. Ennek alapján a portás útbaigazítást ad. 

− A portás a beléptető füzetbe a fenti adatokat bejegyzi, és felírja a belépés és távozás időpontját is.  

− Tisztázatlannak tűnő esetben a portás értesíti az igazgatót vagy a titkárságot. 

− Rendezvények (pl. szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, ünnepélyek stb.) idején az adott esemény 

szokásos rendje vagy külön rendszabályok érvényesek.  

− A délutáni és hétvégi terembérlők a bérleti szerződés aláírásakor kötelesek az abban foglaltakat 

betartani. A tantermeket a portás a foglalkozás megkezdése előtt nyitja ki. A sportcsarnok bérlői közül az 

elsőként érkező aláírással igazolva veszi fel az öltöző kulcsát. Távozáskor aláírja a portán lévő füzetet, és 

leadja a kulcsot. 

− Az internátusba való belépés szabályait a Házirend tartalmazza. 
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− Az épületben a vendégek csak addig tartózkodhatnak, amíg ügyüket elintézik, utána távozniuk kell. 

 

1.157. A gimnázium létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

− Az iskola rendjéről és tisztaságáról az iskola gazdasági vezetője gondoskodik. 

− Az irodákba és a tanári szobába csak a házirendben előírt módon mehetnek be a tanulók. 

− Az iskola helyiségei elsősorban az iskola tanulóinak nevelésére, oktatására szolgálnak. 

− Előadótermekben, számítógéptermekben, tornateremben, kondicionáló teremben a tanulók csak 

tanárok engedélyével tartózkodhatnak és csak tanári felügyelettel, és a felszereléseket, műszereket, 

gépeket csak a szaktanár irányításával használhatják. 

− A tantermekben délután elsősorban a tanórán kívül szervezett tevékenységek tarthatók. 

− A termek felhasználásának egyeztetését a gazdasági vezető végzi. 

− A tornacsarnok és a sportudvar használati rendjéért a testnevelő tanárok a felelősek. 

 

Az iskola létesítményeinek bérbeadási rendje 

Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – az érintett közösségek 

véleményének kikérésével – a főigazgató dönt. A bérbeadás csak abban az esetben jöhet létre, ha az nem 

veszélyezteti az alapfeladatok ellátását. 

Az intézmény bérleti szerződésében ki kell kötni az épületben tartózkodás rendjét, idejét, a 

rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési felelősségét.  

A terembérlőknek a bérbeadásra kijelölt terem kulcsát a portás adja át a bérleti szerződésben megjelölt 

időtartamra. 

 

Karbantartás és kártérítés 

A gazdaságvezető felelős az iskola területén lévő helyiségek, udvar, stb. balesetmentes 

használhatóságáért, szükség esetén az intézkedés megtételéért. 

Az eszközök, berendezések meghibásodását, a balesetveszélyt hordozó területeket az azt észlelő szaktanár 

köteles jelezni a gazdaságvezetőnek. 

Az intézmény felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell 

térítenie. 

 

1.158. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.159. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 168-169.§-a tartalmazza a tanulóbalesetekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket.  

A tanulók és gyermekek kötelezettségei között fogalmazza meg a NKt. 46.§.12. § /e./ pontja, hogy óvja 

saját és társa épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 

 

Tanuló és gyermekbalesetek megelőzése 

Minden tanév elején az osztályfőnökök balesetvédelmi oktatást tartanak a tanulóknak, akik a 

tudomásulvételt aláírásukkal igazolják. 
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A fokozottan balesetveszélyes foglalkozásokat megelőzően speciális balesetvédelmi oktatást tartanak a 

szaktanárok (testnevelés, kémia, fizika, tanulókísérletek stb.) 

Védőrácsok felszerelése a sportlétesítmények mellett.  

Az ún. „menekülő-útvonalak” kijelölése. 

Megfelelő világítás a napszaknak megfelelően és a fényviszonyok szerint. 

Tanári ügyeleti rendszer működtetése. 

Kollégiumi éjszakai ügyelet. 

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

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

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

baleseteket 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. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló 

adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény 

fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 

megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal 

részére. 

A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől 

érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó 

napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére. 

 A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni Szülő Tanács és az iskolai Diák Presbitérium 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

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

megelőzésére. 

Iskolaorvos, egészségügyi ellátás 

A tanulók egészségügyi ellátását iskolaorvos végzi. Az egészségvédelemben védőnő működik közre. 

Az iskola diákjai rendszeresen részt vesznek az előírásoknak megfelelő szűrővizsgálatokon. 
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Az intézmény felnőtt dolgozóinak üzemorvos biztosít munka alkalmassági- és szűrővizsgálatokat. 

Emellett saját rendelőjében is fogadja üzemorvosi ellátásra az iskola dolgozóit. 

A kisebb sérüléseket az iskolaorvos vagy a védőnő látja el. 

Az orvos távollétében nagyobb balesetek esetén ügyeletes orvost vagy mentőt kell hívni. Első helyen 

felelős a helyszínen tartózkodó felnőtt. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az igazgató 

továbbít a fenntartóhoz és az illetékes hatóságokhoz. 

Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnökök kérésére osztályfőnöki órán egészségfejlesztési 

foglalkozásokat tart. 

A balesetvédelmi szabályokat az osztályfőnökök minden iskolaév elején kötelesek ismertetni. 

 

Az egészségügyi felügyelet és ellátás területei 

Az intézményben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók. Ezen túlmenően a 

védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az iskolaorvosi ellátás a külön 

jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az iskola-egészségügyi 

ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

− a tanulók évfolyamonkénti vizsgálata és ortopédiai szűrése, 

− a könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

− a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

− hallásvizsgálat, 

− tüdőszűrés megszervezése, 

A kötelező orvosi vizsgálatokat, a védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az 

a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemlék 

keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, rendjét és az 

ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 

 

1.160. A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Gimnáziumunk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos testedzést.  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

A 2013/14-es tanévtől kezdődően – felmenő rendszerben megszervezve – a tanulók három délelőtti és két 

délutáni testnevelés órán vesznek részt. 

A délutáni 2 testnevelés óráról – a Köznevelés törvény alapján – felmentést kapnak az amatőr 

sportszerződéssel és versenyengedéllyel vagy sportegyesületi tagsággal rendelkező tanulók. 

Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti fel – szakorvosi 

vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. A tanulók egy részének 

egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon 

elő a számukra. 

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés órákon, de 

bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell végrehajtania. 

Az iskolaorvos – szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat gyógytestnevelési 

foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti. A 

gyógytestnevelési foglalkozásokon az érintett tanulók számára szükséges speciális gyakorlatokat végzik. 
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A mindennapos testedzés lényege, hogy az iskola legalább napi 45 perc időtartamban lehetővé tegye 

minden tanulója részére a mozgási és a sportolási lehetőséget.  

 

Ennek érdekében az alábbi foglalkozásokat tarjuk: 

Heti 3+2 testnevelés óra, 

Az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 

A hét minden napján szervezett sportfoglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy 

alkalomra is bekapcsolódhatnak. 

A mindennapos testedzés foglalkozásain az iskola minden tanulója jogosult részt venni.  

A tanórán kívül szervezett sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy a sportudvar, 

a tornaterem, testnevelő tanár felügyelete mellett, az órarendben meghatározott időben a tanulók számára 

nyitva legyen. 

A programokat az évente külön e feladattal megbízott testnevelő tanárok állítják össze és felügyelik. 

A tanulók edzettségének biztosítására házibajnokságokat szervezünk. 

A tanulók városi, regionális és országosan meghirdetett versenyeken vehetnek részt szaktanári 

felkészítéssel. 

 

1.161. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

A korrepetálás, felzárkóztatás 

Az iskola által szervezett felzárkóztatásnak célja az alapképességek és alapkészségek fejlesztése, a 

tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A felzárkóztatást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja, aki ezért óradíjat kap. Saját tanítványnak ellenszolgáltatás ellenében való külön korrepetálása tilos! 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés  

Az emelt szintű érettségire való felkészítő választása önkéntes a 11. és 12. évfolyamon. A választás 

legalább egy évre szól, a foglalkozás rendes tanórának minősül. Indokolt esetben félévkor a diák leadhatja 

az adott emelt szintű órát. Kérvényt nyújt be a gimnázium igazgatójának, aki annak elbírálása után 

mentesítheti a tanulót az emelt szintű órák látogatása alól. Emelt szintű felkészítés akkor indulhat, ha a 

jelentkezők száma legalább 5 fő. 

 

Szakkörök 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indít az iskola. A 

szakkörök létesítését a szakmai munkaközösség vezetője javasolja, a szakkörök vezetőit az igazgató bízza 

meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a tanulók 

részvételéről szakköri naplót kell vezetni. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalmi és 

szaktárgyi értékelésében. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban. 

A működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell. A szakkörök tudományos, technikai, 

művészi tematikával indulhatnak. Céljuk lehet az általános művelődésen túl a szakmai tanulmányi 

versenyekre való felkészítés. A szakkörök minimális létszáma 5 fő, indokolt esetben az igazgató 

alacsonyabb létszámot is engedélyezhet. 

 

Az énekkar 

Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek, ünnepi istentiszteletek és rendezvények zenei programját. 
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1.162. A gimnázium nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

 

1.163. A gimnázium nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület tagjai: az intézményegység minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja és a 

lelkész. 

 

1.164. A nevelőtestület értekezletei 

 

Nevelőtestületi értekezleten részt vesznek: 

A nevelőtestület tagjai: az intézményegység minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. 

 

Döntési jogkör: 

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

− a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és fogad el  

 

Véleményezési jogkör: 

− az intézményegységi igazgatói megbízással összefüggő ügyekben; 

− az igazgatóhelyettesek megbízásával kapcsolatban; 

− tantárgyfelosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményegység-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és 

a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással 

határoz. 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

Kibővített vezetőségi értekezlet: 

Az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

 

Tagjai: 

− az igazgató és helyettesei, 

− a munkaközösség-vezetők, 
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− az érdekképviselet képviselője. 

 

A munkaközösség-vezetők tájékoztatják egymást, szükség esetén egyeztetnek a munkatervi feladatok 

tervezésével, megvalósításával kapcsolatos kérdésekben. 

A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

A megbeszélésekről írásos emlékeztető készül. 

 

1.165. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei és tevékenysége 

 

A munkaközösségek az intézményegység pedagógusainak önkéntesen szerveződő közösségei. 

Intézményünkben működő szakmai munkaközösségek: 

− reál 

− humán 

− idegen nyelvi 

− osztályfőnöki. 

 

Feladatuk a szakmai munka összehangolása: 

− Elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait. 

− Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát. 

− Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a  

− megyei és országos versenyeket. 

− Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

− Ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 

− Összeállítják a belső vizsga, a felvételi anyagait, lebonyolítják a méréseket. 

− Véleményt nyilvánítanak a pedagógusállásra jelentkezők esetében. 

− Javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra. 

− Támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

− Vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és az 

ellenőrzésben. 

 

Tagjai: az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok 

 

Döntési és véleményezési jogkör: 

− dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról; 

− az iskolai tanulmányi versenyekről; 

− saját működéséről és munkatervéről; 

− a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használ. 

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

Véleményét ki kell kérni szakterületét érintően: 

− a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről, 

− a pedagógiai program elfogadásához, 

− a felvételi követelmények meghatározásához, 

− a tantárgyfelosztásról, 

− új kollégák pályázatáról. 
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−  

A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról 

írásos emlékeztetőt készítenek. 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának és együttműködésének rendje 

A munkaközösség-vezetők tájékoztatják egymást, szükség esetén egyeztetnek a következő kérdésekben: 

− a munkatervi feladatok tervezése, megvalósítása 

− tanulókat érintő programok (pl. versenyek, projektkészítés stb) 

− mérések tartalmi, szervezési kérdései. 

−  

 

1.166. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

 

 

Intézményi SzMSz tartalmazza. 

 

1.167. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

1.168. Az iskolaközösség 

 

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

munkavállalóknak az összessége. 

 

1.169. A munkavállalói közösség 

 

Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozókból áll. 

Az alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, és ehhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

1.170. A szülői munkaközösség, Szülői Tanács 

 

Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.171. Kollégiumi Tanács 

 

Intézményünkben Kollégiumi Tanács működik. Az intézményi SzMSz szabályozza a működését. 

 

1.172. A diákönkormányzat  

 

Diákönkormányzat, diákpresbitérium 

Az iskola tanulóinak közössége, mely ellátja a diákok érdekvédelmét. Patronáló tanár segítségével 

irányítja, szervezi, intézi saját ügyeit. Az egyes osztályok 2-2 tagjából áll a diákpresbitérium. A tanulók 

minden tanévben újraválasztják a két választmányi tagot a tanév első két hetében. 

A Diákpresbitérium felelőssége, hogy az iskola hírnevét, szellemiségét képviselje, és megbízását 

felelősséggel végezze. 
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Diákrendezvényeket, programokat kezdeményez és bonyolít le. 

Szervezi a diákok közösségi életét. 

Szerepet vállal az intézményegységi hagyományok ápolásában; hagyományok kialakítását kezdeményezi. 

Gazdálkodik a rendelkezésére álló pénzzel. 

Részt vesz a szociális támogatások odaítélésében. 

Megvitatja és véleményezi az iskolai dokumentumokat. 

Részt vesz a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésében. 

 

A diákönkormányzat értekezlete 

Tagjai: 

− osztályonként két képviselő; 

− a DÖK-segítő tanár; 

− a témától függően további meghívottak. 

 

Döntési jog: 

− a saját működésének rendjéről; 

− a működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

− egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról; 

− a diákönkormányzati tájékoztatási rendszer létrehozásáról, működtetéséről, a felelősökről; 

− a tisztségviselőkről. 

 

Véleményezési, egyetértési jog:  

− a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben: 

− a tanulók nagyobb közösségeit érintő kérdések meghozatalakor; 

− a helyzetüket elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához; 

− a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez; 

− az iskolai sportkör működési rendjének kialakításakor; 

− a tanórán kívüli tevékenységformáinak meghatározásához; 

− a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához;; 

− az iskola dokumentumairól. 

 

Diákparlament 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákparlament. 

Tagjai: az iskola beírt tanulói, a tantestület tagjai, egyéb meghívottak. 

Évente egy alkalommal kell összehívni. 

Az évi rendes diákparlament összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi 

rendjében meghatározott időben. 

Az évi rendes diákparlamenten a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző 

diákparlament óta eltelt időszak munkájáról. 

Rendkívüli diákparlament összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója 

kezdeményezheti. 

 

A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje 
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− A diákönkormányzat vezetése legalább kéthavonta megbeszélést, személyes konzultációt tart az 

intézményegység igazgatójával a diákönkormányzat hatáskörébe tartozó témákban. A megbeszéléseket 

mindkét fél kezdeményezheti. 

− A diákönkormányzat fórumain az igazgató vagy helyettesei témától függően jelen vannak. 

− Az önkormányzat munkáját megbízott nevelő (DÖK-segítő tanár) segíti. 

− A diákönkormányzat működését az iskola anyagilag a kulturális alapból támogatja 

 

1.173. Az osztályközösségek 

 

Az azonos évfolyamra járó, azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, 

tanulólétszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az 

osztályfőnök áll. Az iskola vezetésével ő tartja a kapcsolatot. 

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

Döntési jogkörébe tartoznak: 

− az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

− küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

− döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői 

értekezletet tart. 

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével. 

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A nevelők és a tanulók 

A tanulókkal a kapcsolatot az igazgató, az osztályfőnökök, a szaktanárok tartják az alábbiak szerint:  
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Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az  igazgató  

Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon valamint a faliújságon elhelyezett hirdetőtáblán 

keresztül tájékoztatják. 

A tanulót egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményegység vezetőségével, nevelőtestületével. 

 

1.174. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

Szülői értekezletek 

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az intézmény szintű információkról a közös 

szülői értekezleten az igazgató tájékoztatja a szülőket. Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök 

tartja Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői 

munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az 

igazgató hívhat össze. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy írásban, illetve elektronikus levéllel történhet.  

Az osztályfőnök az ellenőrzőbe írással vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge 

vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén, továbbá tájékoztatja a 

szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, 

de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 

 

A diákok tájékoztatása  

A tanulók jogairól és kötelességeiről az intézmény Házirendje rendelkezik. 

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

megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal. 

Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

− alapító okirat, 

− pedagógiai program, 

− szervezeti és működési szabályzat, 

− házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján.  A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden 

tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor, illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 
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1.175. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

PRK gimnáziumán kívüli kapcsolattartás 

A gimnázium különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, illetve tagja 

szakmai egyesületeknek. 

Az intézményigazgató, helyettese valamint a gazdasági szervezet vezetője szervezik a kapcsolattartást. 

 

A kapcsolattartás formája és rendje 

Kapcsolat a fenntartóval és az egyházi szervekkel: 

− A gimnázium igazgatója rendszeresen tájékoztatja a fenntartó testületet az iskola ügyeiről, 

eredményeiről, problémáiról. 

− Az iskola kiemelkedő rendezvényeire (évnyitó, évzáró, ballagás, szalagavató, érettségi, ünnepségek) 

meghívást kapnak, illetve azon szerepet vállalnak a fenntartó képviselői.  

− Az intézmény működéséről évente egyszer átfogó jelentés készül a fenntartó számára.  

 

Kapcsolattartás az önkormányzati, állami szervekkel: 

Az intézmény hivatalos és rendszeres kapcsolatban áll a Pécs Városi és a Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatallal, a Baranya Megyei Kormányhivatallal, amely a törvényességi felügyeletet gyakorolja. Ebben a 

viszonyrendszerben törekednünk kell a korrekt kapcsolattartásra, az előírt jelentések, adatszolgáltatások 

pontosságára, a határidők betartására. 

 

A tanulók egészségvédelme érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart a városi gyermekvédelmi 

hálózattal, valamint a városi rendelőintézettel. 

 

Az intézmény fontos feladata, hogy minél szélesebb körben részt vegyen Pécs város oktatási-, kulturális 

rendezvényein, fórumain. 

 

Lehetőséget adunk arra, hogy más iskolák tanulói meglátogassák intézményünket. 

A munka megfelelő irányításának érdekében a gimnázium igazgatóságának állandó munkakapcsolatban 

kell állnia a következő intézményekkel: 

− Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és szakmai Szolgáltatások Központjával, 

− Helyi oktatási intézmények vezetőségével, 

− Egészségügyi szolgálattal, 

− Pályaválasztási tanácsadóval, 

− Munkaügyi Központtal, 

− A helyi felsőoktatási intézményekkel, 

− A helyi általános iskolák igazgatóival. 

Vak és gyengénlátó tanulók integrált oktatásához segítséget nyújtó szervezetek: 

− Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (ezen belül is a Vakok és Gyengénlátók Baranya megyei 

Egyesülete, 7623 Pécs, Móricz Zsigmond u. 8.) 

 

Módszertani Intézmények:  

− Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona,  
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− Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 

valamint ezek képviselőivel, utazótanáraival.  

− Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottsággal. 

 

A kapcsolattartás formái: 

Városi igazgatói értekezleteken keresztül. 

Személyes konzultációk során. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön vagy a vezetőségen keresztül a Gyermekjóléti Szolgálattal ill. a 

gyermekvédelmi feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

Kapcsolattartás a református iskolákkal 

− Az intézmény a református iskolarendszer része, s természetesen vállalja az ezzel járó 

kötelezettségeket és feladatokat, 

− tanulói rendszeresen részt vesznek a református iskolák versenyein, pályázatain, 

− elsősorban a Református Pedagógiai Intézet éves verseny és rendezvény naptárában szereplő 

alkalmakon való részvételt támogatja anyagilag és erkölcsileg, 

− felvállalja versenyek és rendezvények szervezését, 

− támogatja a határon túli magyar református iskolákat. 

 

PRK gimnáziumán belüli kapcsolattartás 

A tanulókkal: 

− A hétfői áhítat előtti hirdetés útján. 

− A diákönkormányzaton keresztül, rendszeres konzultációkkal. 

− A diákönkormányzatot segítő tanáron keresztül - aki tagja a tágabb iskolavezetőségnek. 

− Hirdetményekkel. 

− Diákparlament alkalmával. 

 

A tantestülettel: 

− Hetente egy alkalommal írásbeli tájékoztatóval kiegészített hirdetés. 

− Rendszeres tantestületi értekezleteken, félévi értekezleten, tanév végi értekezleten, tanévnyitó 

értekezleten. 

− Szaktárgyi ügyekben iskolavezetőségi értekezleteken. 

− Személyes konzultációkon. 

 

A szülőkkel: 

− Évenként két szülői értekezleten. 

− Évenként két fogadóórán. 

− A tanulók ellenőrzője útján. 

− Az SzT választmányán keresztül. 

− Személyes konzultációkon. 

− Lehetőség biztosítása a pedagógiai programba való betekintésre. 

 

A technikai dolgozókkal: 

− A gondnokon keresztül. 

− Hirdetmények útján. 
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− Személyes beszélgetések során. 

 

Kapcsolat a PRK intézményegységeivel 

A kapcsolattartás formái: 

− Igazgatótanácsi értekezletek. 

− Kollégiumi Tanácsi értekezletek. 

− Hírlevélen, körtelefonon keresztül. 

− Iskolatitkáron, gondnokon keresztül. 

 

Évente a középfokú beiskolázás időszakában az általános iskolai osztályfőnökök és a gimnáziumi 

vezetőség megbeszélést tart a gimnáziumba jelentkező tanulóink eredményeiről. 

Folyamatos munkakapcsolat jellemzi a gimnázium és a könyvtár (szakirodalmak, kötelező olvasmányok, 

szakfolyóiratok biztosítása, rendezvények), a gimnázium és az általános iskola együttműködését. 

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk az internátussal, ahol tanulóink diákotthoni ellátást kapnak. 

 

Intézményegységi hagyományok 

A hagyományápolás célja: 

− a református keresztyén öntudat fejlesztése és ápolása 

− a hazaszeretet elmélyítése 

− az intézet jó hírnevének megőrzése 

− a helyi hagyományok és a környezet megbecsülése 

 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. 

A gimnázium hagyományos ünnepi és kulturális rendezvényei, megemlékezései a következők: 

− tanévnyitó istentisztelet, 

− október 6-i megemlékezés, 

− október 23-i ünnepség, 

− a Reformáció ünnepével egybekötött fogadalomtétel, 

− adventi istentisztelet, 

− szalagtűző ünnepély, 

− február 25-i megemlékezés, 

− március 15-e megünneplése, 

− április 16-i megemlékezés 

− ballagás, 

− tanévzáró istentisztelet. 

Ezeket a rendezvényeket a kulturális feladatok ellátásával megbízott pedagógusok és a munkaközösségek 

szervezik. Az iskolai központi ünnepségeket a nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon kell 

megtartani. A városi ünnepségeken az iskola vezetői, pedagógusai és tanulók képviseltetik magukat. 

 

A hagyományápolás külsőségei: 

− Az iskola tanulóinak ünnepi viseletét a házirend szabályozza. 

− Az iskola hagyományos sportöltözete: iskola nevével ellátott póló. 

 

Iskolai szintű versenyek: 
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− az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen indulók kiválasztására, 

− sportnap, sportversenyek 

− szavalóverseny. 

 

Egyéb rendezvényeink: 

− gólyaavató, 

− szalagtűző bál, 

− farsang, 

− bankett, 

− tanulmányi kirándulás, 

− színházlátogatás, 

− Filharmóniai hangversenyek, 

− Szülő-tanár bál 

 

1.176. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

1.177. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulók ügyeinek kezelését e kérdésben a gimnázium Házirendje szabályozza. 

 

1.178. Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára 

 

A tanuló a nyelvvizsga napján az óralátogatási kötelezettsége alól mentességet kap. 

 

1.179. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 

Azt a tanulót, aki házi versenyen vett részt az alábbi kedvezmények illetik: 

− amennyiben a verseny tanulási idő alatt van mentesül az aznapi órák látogatása alól 

− szereplésétől függetlenül megilleti az 5 érdemjegy 

− helyezés elérése esetén szaktanári dicséret illeti. 

 

Azt a tanulót, aki intézmények közötti versenyen vett részt az alábbi kedvezmények illetik: 

−  a tanuló a verseny napján és az azt követő napon mentesül a számonkérés alól 

−  amennyiben a verseny tanulási idő alatt van mentesül az aznapi órák látogatása alól 

−  szereplésétől függetlenül megilleti az 5 érdemjegy 

− helyezés elérése esetén igazgatói dicséret illeti.  

 

1.180. A tanulói késések kezelési rendje 

 

1.181. A tanulók ügyeinek kezelését e kérdésben a gimnázium Házirendje szabályozza. 

 

1.182. Tájékoztatás, szülő behívása, értesítése 

 

1.183. Az intézményi SzMSz szabályozza. 
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1.184. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

1.185. Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.186. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

1.187. Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.188. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

1.189. Az intézményi SzMSz szabályozza. 

 

1.190. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

1.191. Az intézményi SzMSz szabályozza. 
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A Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

1.192. Általános rendelkezések 

1.193.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

1.194. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

1.195. Az intézmény alapító okirata, feladatai 

1.196. Az intézmény neve, alapító okirata 

1.197. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátás rendje 

1.198. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

1.199.  Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

1.200.  Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

A fenti pontok tartalma az összintézményi SzMSz-ben vannak rögzítve! 

 

1.201. Az internátus szervezeti felépítése 

 

1.202. Az internátus vezetője 

 

A kollégiumvezető hatás- és jogköre: 

Az intézmény vezetője a kollégiumvezető. A kollégium, mint szervezeti egység működéséért elsősorban 

felelős vezető. A kollégium összes szellemi és erkölcsi értékéért, valamint vagyonáért és javaiért 

személyes felelősséggel tartozik. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai 

munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért. 

Feladatát a Gimnázium igazgatójával folyamatosan egyeztetve végzi. 

Munkáltatója a főigazgató, elsőfokú fegyelmi hatósága az Igazgatótanács. 

A kollégiumvezető feladatkörébe tartozik: 

− a kollégiumi nevelőtestület vezetése, 

− a nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a végrehajtás szakszerű megszervezése és 

ellenőrzése, 

− a személyi feltételek biztosítása, a szervezeti és működési feltételek koordinálása. 

− Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ellátja azon feladatokat, melyek a kollégium 

működéséhez szükségesek. (Szabadság kiadása, minősítés, jutalom és fizetési javaslat megállapítása.)  

− Első fokon dönt a tanulók azon ügyeiben, amelyeket az SZMSZ és egyéb jogszabályok a hatáskörébe 

utalnak. 

− Beszámol a kollégium munkájáról, elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok munkaköri leírását. 

− A nevelőtestület egyetértésével elkészíti a kollégium napirendjét. 

− Tanácsaival segíti, szorgalmazza a diákpresbitériumi tevékenységek kibontakozását, az önkormányzati 

és érdekvédelmi jogok és feladatok érvényesülését és megvalósítását. 

− Az igazgatóhelyettessel és a nevelőtestület tagjaival együtt érvényesíti a gyermeki jogokat, amelyeket 

jogszabályok biztosítanak számára. 

− Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a lehetőségekhez mérten gondoskodik a testedzés és a 

sportolás feltételeiről. 

− Módszeres tanácsokkal segíti a pedagógiai munkavégzés folyamatát. 
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− A jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik a kollégiumi szakmai, a nevelőtanári, a szülői 

és tanulói érdekképviselettel. 

− Biztosítja a tanulás és a szabadidős programok tárgyi feltételeit, az esélyegyenlőség érvényesülését a 

nevelési színterek között, valamint az otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását. A 

nevelőtestület véleményének figyelembevételével meghatározza a nevelőmunka tárgyi feltételeit, a 

munkakörülmények fejlesztési programját, hogy az éves közös költségvetés lehetővé tegye a szükséges 

anyagi eszközök biztosítását. 

− Javaslataival segíti az intézmény gazdálkodásának feladatközpontúságát, hogy a kollégium érdeke 

érvényesüljön a költségvetés elkészítésekor. 

− Törekszik a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére a nevelőtestületen 

belül, valamint az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 

− Elvégzi a kollégium munkájával kapcsolatos adminisztrációt. 

− A vezetés szintjén összehangolja a város középiskolai kollégiumainak (fiú- és leánykollégium) diák 

önkormányzati szintű együttműködési megállapodásait, közös programjait. 

− A kollégium dokumentációiban szabályozza a személy-, egészség- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 

teendőket, kijelöli a felelősöket. 

− Közreműködik a kollégium egyéb célú hasznosításában, engedélyezi a kollégium helyiségeinek 

igénybevételét. 

− Ösztönzi és támogatja a hatékonyságra, innovációra irányuló erőfeszítéseket. 

− A nevelőtanári továbbképzésre irányuló törekvéseket képzési, továbbképzési tervben realizálja, 

támogatja a fokozatos beiskolázást. 

− Az intézmény pedagógiai programja alapján elkészíti a kollégium éves programkínálatát, tervezi a 

kollégium pedagógiai tevékenységét. 

− Együttműködik az intézményvezetéssel (iskolavezetés), az intézmény nevelőtestületével (közös 

értekezletek), a kollégium nevelőtestületével és diákpresbitériumával, és javaslataikat figyelembe veszi 

tervezőmunkájában. 

− Tervezi, irányítja és összehangolja a kollégium kötött és irányított szabadidős programjainak rugalmas 

rendszerét. 

− Minden rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatja az igazgatót, akadályoztatása esetén a 

helyettesítésére kijelölt személyt. 

− A személyiségjogokat érintő (tanári, tanulói, szülői), illetve titkosnak minősített információkat 

megőrzi, a mindenkor hatályos törvények szellemében jár el. 

− Meghatározza és ellenőrzi a nevelőtanárok munka-és foglalkozási rendjét, a nevelőtanári munkavégzés 

adminisztrációját. 

Ellenőrzi a kollégiumban és annak működési területén 

− a biztonságos munkafeltételeket, a minőségbiztosítási tevékenységet, 

− a tűz-, baleset- és vagyonvédelmet, 

− a kollégium rendjét, 

− a közegészségügyi előírások betartását, 

− a minőségbiztosítási tevékenységet. 

− Ellenőrzési jogot gyakorol általában minden olyan területen, amelyet a Szervezeti és Működési 

Szabályzat és egyéb jogszabály igazgatói utasítás hatáskörébe utal. 

A kollégium vezetőjeként az intézmény vezetőségének tagja, bekapcsolódik 

− az iskola oktató-nevelő munkájának tevékenységébe, 

− értékelésébe, 
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− innovációs törekvéseibe. 

− Szakmai felkészültségéből adódóan módszeres kapcsolatok kiépítését szorgalmazza a város középfokú 

intézményei között. 

− Részt vesz az intézmény vezetőségi ülésein, a nevelőtestületi fórumokon, értekezleteken. 

− Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

− Képviseli a kollégiumot a Kollégiumi Tanácson. 

− Előkészíti a kollégium Nevelőtestületének jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi a döntések szakszerű 

végrehajtását. 

−    A vezetői értekezletek után tájékoztatja az irányítása alá tartozó pedagógusokat az őket érintő 

döntésekről, határozatokról való tájékoztatás. 

−   Az irányítása alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatainak közvetíti az 

intézményvezetés, a főigazgató felé. 

− Elkészíti a kollégium működéséről szóló féléves, éves, valamint rendkívüli jelentéseket, beszámolókat, 

a fenntartó, más felettes egyházi hatóság, illetve az állami hatóság számára. 

− Javaslattal él a gimnáziumi tanulók évközi felvételéről és kiköltözéséről. 

− Engedélyezi a hétközi hazautazásokat. 

− Elszámolja a nevelők havi túlóráját. 

Felelőssége: 

A hatás- és jogkörébe utalt feladatok ellátásáért teljes fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.  

 

1.203. Az intézményegység vezetősége 

 

Internátusvezető, intézményi lelkipásztor 

Az intézményegységben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a kollégium vezetője látja el. 

 

1.204. A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

A pedagógiai munkát ellenőrzik: 

− az Igazgató 

− a Internátusvezető 

− a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadói,  

− a Fenntartó által felkért szaktanácsadók.  

Az ellenőrzésre jogosultak a pedagógiai munkát elsősorban a tanév elején elkészített ellenőrzési terv 

alapján hajtják végre. Az ellenőrzési tervet a kollégium vezetője készíti el, egyeztetve az ellenőrzésben 

segítő személyekkel. Az ellenőrzési tervet ismertetni kell nevelőtestület tagjaival. Az ellenőrzési tervben 

meghatározott célok és feladatok végrehajtásáért a kollégium vezetője a felelős.  

 

Az ellenőrzési terv tartalmazza:  

− az ellenőrzés területét,  

− az ellenőrzés idejét,  

− az ellenőrzés formáját. 

 

Az ellenőrzés célja:  
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Az ellenőrzés során vizsgálni kell az intézményegység tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét. 

Az ellenőrzés eredményeiről következtetéseket vonhat le az igazgató, az internátusvezető  elemezve a 

feltárt tényeket.  

Az ellenőrzés során fel kell tárni az esetleges hiányosságokat, az új módszerek alkalmazhatóságát, és az 

elért eredményeket.  

 

Az ellenőrzés alapját képezi:  

− a Pedagógiai Program,  

− az éves munkaterv,  

− az iskola kitűzött feladatai.  

 

Az ellenőrzés fajtái 

Óralátogatás:  

A kollégiumi csoportfoglalkozások látogatása során ellenőrizhető a kötelező és választott kollégiumi 

foglakozás, valamint a kollégiumon kívüli foglalkozás is. Rendszeres óralátogatással kell segíteni a 

pályakezdő pedagógusok illetve az új pedagógiai módszerrel kísérletező pedagógusok munkáját.  

 

Az óralátogatás során vizsgálni kell:  

− a csoportfoglalkozás célját és tartalmát,  

− a foglalkozáson alkalmazott módszereket,  

− a foglalkozás felépítését és szervezését,  

− a tanulók munkáját és magatartását,  

− a pedagógus munkáját, egyéniségét és magatartását,  

− az elért eredményeket,  

− az esetleges hiányosságokat és hibákat.  

Vizsgálat:  

Az ellenőrzési tervben kell meghatározni a tanév során lefolytatandó vizsgálatokat.  

A vizsgálat célja lehet:  

− egy-egy kollégiumi csoport fejlődése 

− a kötelező és szabadon választott foglalkozások eredményessége 

− egyes pedagógusok munkája,  

A vizsgálatról mindig előre tájékoztatni kell az érintett pedagógust.  

A vizsgálat: minősítő jellegű ellenőrzés. 

 

Az internátusvezető az intézményegységben folyó valamennyi tevékenységet köteles ellenőrizni. Az 

ellenőrzést végzők tapasztalataikról tájékoztatják az iskolavezetést. 

Az ügyeleti napló és nevelői feljegyzések, az igazolt és igazolatlan hiányzások rendszeres ellenőrzésében 

kiemelt szerepet kap a tanulókkal kapcsolatos problémák megelőzése. 

A pedagógusok kötelessége a kollégisták munkájának rendszeres ellenőrzése, érdemjegyek folyamatos 

vezetése a naplóban, az érdemjegyekről a folyamatos tájékoztatás. 

Az iskolai közösséget érintő kérdéseket a kollégiumi nevelőtestület előtt kell megtárgyalni. 

 

1.205. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

1.206. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 
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A törvényes működés alapdokumentumairól és egyéb dokumentumairól a Pécsi Református Kollégium 

Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája összintézményi szervezeti és működési szabályzata – a 

továbbiakban PRK összintézményi SzMSz-e az 5.1. pontjában rendelkezik. 

 

1.207. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendjéről a PRK 

összintézményi SzMSz-e külön mellékletben rendelkezik. 

 

1.208. Teendők bombariadó, tűz és egyéb rendkívüli események kezelésére 

 

Teendők bombariadó, tűz és egyéb rendkívüli események kezeléséről a PRK összintézményi SzMSz-e az 

5.4. pontjában rendelkezik. 

 

1.209. Az internátus munkarendje 

 

1.210. Az internátus vezetői munkarendjének szabályozása 

 

Az intézményegység vezetője a kollégiumvezető és az intézmény lelkésze. 

Az intézményegység felelős vezetője a kollégiumvezető, aki munkáját a jogszabályok, a főigazgató, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban 

megfogalmazott módon és időtartamra történik. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja.  

A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása 

alapján végzik. A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

Az intézményegység nevelőtestülete hetente meghatározott időpontban munkaértekezletet tart. A 

munkaértekezleteket a kollégiumvezető. vezeti, azokról az igazgató tájékoztatja. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

− A kollégium vezetője a munkarendje által meghatározott időben köteles az intézményegység területén 

tartózkodni. Amennyiben a kollégium vezetője nincs jelen, az ügyeletes nevelő kötelessége sürgős és 

halaszthatatlan ügyekben döntést hozni és eljárni. Amennyiben ez lehetséges, intézkedése előtt a 

kollégium vezetőjével egyeztetni. Minden esetben köteles az ügyeleti időben történtekről a kollégium 

vezetőjét tájékoztatni, és az eseményeket az ügyeleti naplóba rögzíteni. 

− Amennyiben a kollégium vezetője hosszabb ideig távol van a kollégiumtól, vagy akadályoztatva van 

munkája végzésében köteles írásban megbízni valamely nevelőtanárt, pontosan meghatározva annak 

jogköreit. Ezt az intézkedést a kollégium vezetője köteles a gimnázium vezetője felé is írásban jelezni. 

− Amennyiben a kollégium vezetője tartós távolléte esetén nem tus helyettesítéséről gondoskodni, akkor 

erről a gimnázium igazgatója intézkedik 

 

1.211. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

A pedagógusok munkaidejének hosszáról, beosztásáról szóló általános rendelkezéseket a PRK 

összintézményi SzMSz-e 6.2. pontja tartalmazza. 
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A pedagógus alkalmazottak munkarendje a MT-ben előírt heti 40 óra, melyből a kollégiumban eltöltött 

kötelezettség heti 30óra vagy a törvényben meghatározott óraszám. A fennmaradó időben a Kjt. 7. §. 1-

4, 7. pontok értelmében a kollégium egyéb módon ír elő kötelezettséget. 

A pedagógusok kollégiumi időn kívüli munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a 

kollégiumvezető állapítja meg az igazgató jóváhagyásával. Kérelemre a foglalkozások elcserélését a 

vezető engedélyezheti. 

 

1.212. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírásokról a PRK összintézményi SzMSz-e 6.3. pontja 

rendelkezik. 

 

1.213. Munkaköri leírás-minták 

 

A munkaköri leírás-mintákat a PRK összintézményi SzMSz-e 6.5., illetve a kollégiumi pedagógiai 

programja tartalmazza. 

 

1.214. A kollégiumi foglalkozások közötti szünetek rendje, időtartama 

 

A tanév helyi rendje 

A tanév rendjét a nevelőtestület – az oktatási miniszter rendelkezése alapján – az éves munkatervben 

határozza meg. 

A kollégiumi munkaterv rögzíti: 

− a tanév rendjét, 

− a tanításnélküli munkanapok idejét, felhasználását, 

− a kollégiumi rendezvények, ünnepélyek időpontját, módját és az ezekhez kapcsolódó tantestületi 

feladatokat, 

− a nevelőtestületi értekezletek idejét, 

− a nevelőtestület tagjainak többletfeladatait az adott tanévben, 

− a hagyományápolás alkalmait. 

− A havi teendők pontos időbeosztásáról az iskolavezetés a nevelőtestület tagjait havonta írásban 

tájékoztatja. (havi ütemterv) 

 

A tanítás heti és napi rendje 

A kollégium heti és napi munkarendjét a kollégium házirendje rögzíti. 

 

1.215. Az intézményegység nyitva tartása, a kollégiumban tartózkodás rendje 

 

A kollégium 13.00-tól másnap reggel 8.00-ig van nyitva. Ez idő alatt folyamatos, a kollégium 

munkarendje szerinti nevelői felügyeletet biztosít a kollégisták számára. A kollégium munkarendjével 

kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a kollégium házirendje tartalmazza. 

Nem jogviszonyban állók benntartózkodása, fogadása 

Az intézménnyel jogviszonnyal nem álló személy belépéséről és az intézményben való tartózkodásáról a 

gimnáziumi SzMSz rendelkezik. Ezen rendelkezések a kollégiumra is vonatkoznak.  
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1.216. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

1.217. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjéről a PRK összintézményi 

SzMSz-e illetve a kollégium házirendje rendelkezik. 

 

1.218. A dohányzással kapcsolatos előírások 

A dohányzással kapcsolatos előírásokról a PRK összintézményi SzMSz-e és a kollégium házirendje 

rendelkezik. 

 

1.219. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokról a PRK összintézményi SzMSz-e 6.11. pontja 

és a kollégium házirendje  rendelkezik. 

 

1.220. A kötelező kollégiumi foglalkozásokon kívüli tevékenységek rendje 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozásokon kívüli, a kötelező és szabadon választott foglalkozások, valamint 

szabadidős tevékenységek rendjét a kollégium pedagógiai programja tartalmazza. 

 

1.221. A  kollégium nevelőtestülete és tevékenysége 

 

1.222. A kollégium nevelőtestülete 

 

A kollégium nevelőtestülete  része a gimnázium nevelőtestületének, így erről a PRK összintézményi 

SzMSz-e rendelkezik. 

 

1.223. A nevelőtestület értekezlete 

 

A nevelőtestület általános működési elvét a PRK összintézményi SzMSz-e 7.2. pontjában szabályozza. 

Nevelőtestületi értekezlet tagjai: a lelkész, a kollégiumvezető, valamint az Alapító Okiratban 

meghatározott alaptevékenységre létesített munkakörökben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottak. 

 

Az intézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

− Kollégiumi nevelő 

− Éjszakás nevelő 

 

Döntési jogkör: 

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− tanulói jogviszony létesítése, vagy megszüntetésének kérdései, 

− a tanulók fegyelmi ügyei,  

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 
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− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

− minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és fogad el. 

 

Véleményezési jogkör: 

− az intézményegységi igazgatói megbízással összefüggő ügyekben; 

− az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról, 

− az SZMSZ-ről; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményegység-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és 

a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással 

határoz. 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

1.224. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés szempontjai 

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésről az összintézményi SzMSz 7.5. pontja rendelkezik. 

 

1.225. Az intézményegységi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

1.226. Kollégiumi közösség 

 

A kollégium közösségét a kollégiumban lakó diákok, valamint a kollégiumban foglalkoztatott 

munkavállalók alkotják. 

 

1.227. A munkavállalói közösség 

 

Az intézményegységi alkalmazottak közössége az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozókból áll. 

Az alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, és ehhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

1.228. A diákönkormányzat  

 

Diákönkormányzat, diákpresbitérium 

A kollégiumi diákpresbitérium működését a kollégium házirendje és pedagógiai programja rögzíti.  

 

Diákparlament 

 A kollégium tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákparlament. 

Tagjai: a kollégium beírt tanulói, a kollégiumi nevelőtestület tagjai, egyéb meghívottak. 

Évente egy alkalommal kell összehívni. 
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Az évi rendes diákparlament összehívását a kollégium által delegált rangidős diákpresbiter kezdeményezi, 

a tanév helyi rendjében meghatározott időben. 

Az évi rendes diákparlamenten a diákpresbitérium és a kollégium képviselője beszámol az előző 

diákparlament óta eltelt időszak munkájáról. 

Rendkívüli diákparlament összehívását a diákpresbitériumba delegált rangidős kollégista vagy a 

kollégium vezetője kezdeményezheti. 

 

Az internátusi közösségek legalapvetőbb szervezete, a nevelési folyamat alapvető csoportja.  

Döntési jogkörébe tartoznak: 

− az internátusi küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

− döntés a csoport belügyeiben. 

 

1.229. A internátusi csoportközösségek 

 

Az internátusi csoportban különböző életkorú diákok egy csoportot alkotnak, tanulólétszámuk 

jogszabályban meghatározott.  A kollégiumi csoportok élén pedagógus vezetőként a csoportvezető áll. A 

kollégium vezetőjével ő tartja a kapcsolatot a csoportot érintő kérdésekben. A kollégiumi 

csoportfoglalkozások a vonatkozó rendelet szerint korosztályonként szerveződnek. 

A kollégiumban  

 

Az internátusi csoport vezetője a csoportvezető kollégiumi nevelő 

A csoportvezetőt a kollégium vezetője bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer 

elvét figyelembe véve. 

 

Csoportvezetők feladatai 

−  Ellátja a csoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, nevelői feljegyzések naprakész 

vezetése,  

− Ismerteti, betartja és betartatja a kollégium dokumentumai által meghatározott előírásokat. 

− Nevelő-oktató munkájához csoportfoglalkozási és foglalkozási (szabadon választott foglalkozás, 

szakkör) tervet készít. 

− Ismeri tanítványai személyiségét, figyelembe véve a személyiségfejlődés sajátos jegyeit, a kollégium 

pedagógiai programja szerint neveli csoportjának tanulóit.  

− Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében.  

− Csoportjával jó kapcsolatot ápol. Segíti a jó csoportközösség kialakulását, a kollégium szellemiségének 

megfelelő fejlődését. 

− Együttműködik és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint szakórákat 

látogat. Közvetít az osztályközösség és a szaktanárok között az esetlegesen felmerülő problémákban. 

Észrevételeit és esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. Ha szükségesnek látja, 

tájékoztatja a kollégium vezetőjét. Szükség esetén a kollégium vezetőjénél kezdeményezi szülőkkel és 

szaktanárokkal való közös egyeztetést. 

− Lehetőségekhez mérten pedagógiai kapcsolatot tart fenn a csoportjába tartozók szüleivel, és a tanulók 

életét, tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő pedagógus, védőnő, lelkész, iskolapszichológus). 

Tevékenységüket a csoportot érintő kérdésekben összehangolja.  

− Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint a csoport fegyelmi helyzetét.  

− Az új és a pályakezdő kollégákat segíti a szaktárgyához kötődő adminisztrációban. 
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− Segít az egységes adminisztrációs rendszer kialakításában. 

− Különös gondot fordít a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű tanulók 

segítésére. 

− Félévkor és év végén a csoporttal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és 

szorgalmát. 

− Az nevelői értekezleteken illetve nevelési értekezleten bemutatja csoportját, és minősíti a tanulók 

magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait nevelőtársai elé terjeszti. 

− Szervezi, irányítja, felügyeli, illetve figyelemmel kíséri a csoport tanulóinak iskolán kívüli 

tevékenységét a kollégiumi és csoportszintű szervezett programokon  

− Gondoskodik arról, hogy az információk időben és megfelelő módon eljusson minden tanulóhoz. 

− A diákpresbitérium tagjaival szoros kapcsolatot tart, segíti munkájukat.  

− Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi támogatásban való 

részesítésére. 

− Tagja a csoportjához tartozó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak. 

− Az éves munkatervben vállalt csoportszintű feladatokat vezeti és irányítja 

− Tanév elején tájékoztatja a tanulókat a kollégiumi munka – és balesetvédelmi előírásokról, valamint 

felhívja a figyelmet ezek betartására  

− A hivatali titkokat megőrzi. 

 

A nevelők és a tanulók 

A tanulókkal a kapcsolatot az internátus vezetője, a csoportvezető, és a nevelőtanárok tartják: 

Az internátus egészének életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról az internátus vezetője 

 A csoportvezetők a tanulókat a csoportfoglalkozásokon, valamint a faliújságon elhelyezett hirdetőtáblán 

keresztül tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményegység vezetőségével  nevelőtestületével. 

 

1.230. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

Szülői értekezletek 

Az internátus tanévenként legalább egy szülői értekezletet tart, a 9-es diákok szülei számára külön 

alkalmat szervez. Az intézmény szintű információkról a szülői értekezleten a kollégium vezetője 

tájékoztatja a szülőket. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából a kollégium vezetője vagy 

elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy írásban, illetve elektronikus levéllel történhet.  

Az i n t e rn á tus  vezetője, vagy a csoportvezetők az ellenőrzőbe írással vagy elektronikus levél útján 

értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége 

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

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

 

A diákok tájékoztatása  

A tanulók jogairól és kötelességeiről az intézményegység Házirendje rendelkezik. 
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A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden diákot 

megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon csoportvezetőtől, 

nevelőtanártól vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket kollégiumi gyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

Az internátus vezetője és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal kollégiumi gyűlést tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek a kollégiumi nevelők is. 

 

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézményegy(ség) alapvető dokumentumai az alábbiak: 

− alapító okirat, 

− pedagógiai program, 

− minőségirányítási program, 

− szervezeti és működési szabályzat, 

− házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a kollégiumi nevelői szobában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján.  A fenti dokumentumok 

tartalmáról – munkaidőben – a kollégium vezetője ad felvilágosítást. A házirendet minden tanítványunk 

és szülei számára a beiratkozáskor, illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

1.231. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

A külső kapcsolatok rendszerét és formáját a PRK Gimnáziumi SzMSz-ének 8.9. pontja tartalmazza. 

Intézményegységünk a fentieken túlmenően élő kapcsolatot ápol határon inneni és túli református 

kollégiumokkal, valamint önkormányzati fenntartásban lévő megyei és városi kollégiumokkal. 
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A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 

Azokat a pontokat fejti ki a pécsi általános iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyekben eltér 

az intézményi működéstől. 

 

1.232. Az intézményegység szervezeti felépítése 

 

1.233. Az intézményegység vezetője 

 

Az intézményegység vezetését az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

Az intézményegység vezetőségének tagjai: 

− igazgató 

− igazgatóhelyettes 

− lelkész 

− Üzemi Tanács megbízottja 

− Diákpresbitérium összekötő tanára a témától függően 

 

Az intézményegység felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a főigazgató, valamint az 

intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott 

módon és időtartamra történik. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja.  

A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása 

alapján végzik. A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

 

1.234. Az intézményegység vezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes vagy a tagozatvezető helyettesíti. 

Mindhárom vezető távollétében egy, az igazgató által megbízott pedagógus végzi a helyettesítő munkát. 

Az intézményegység vezetősége hetente tart munkaértekezletet az aktuális feladatokról. A 

munkaértekezleteket az igazgató vezeti, azokról emlékeztető készül 

Az intézményegység vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik. 

 

1.235. Az igazgatóhelyettes 

 

 Az igazgatóhelyettes szervezi és irányítja: 

− a nevelési – oktatási célok éves munkaterv szerinti megvalósulását, 

− program és a helyi tantervek elkészítését és megvalósulását, 

− a helyettesítések rendjét, 

− az alsó tagozat éves munkaterv szerinti működését, 

− a tehetséggondozással kapcsolatos alsó tagozatos munkát, 

− a tanórán kívüli és a napközis foglalkozások megszervezését 

− felügyeli a gyermek és ifjúságvédelmi munkát, 

− koordinálja tagozatán működő munkaközösségek tevékenységét, 

− a fenti pontban írottak szerint ellátja az igazgató helyettesítését 
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− részt vesz a belső ellenőrzésben, 

− előkészíti, megszervezi a nevelőtestületi értekezletek, osztályozó értekezletek, beszámolók tartalmi 

munkáját. 

− ellenőrzi a naplók, bizonyítványok, tájékoztató füzetek rendeltetésszerű, törvényben előírt használatát, 

a törzslap vezetését. 

− vezeti a beírási naplót 

− az első osztályosok beíratásának előkészítését, lebonyolítását, 

− a korai tanulási beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket, 

 

Kapcsolatot tart: 

− a gyermek- és ifjúságvédelem területén működő szervekkel, 

− közművelődési intézményekkel, 

− a város óvodáinak vezetőivel, 

− tagintézményekkel 

4.2.2 Tagozatvezető 

A tagozatvezető szervezi, irányítja: 

− a nevelési – oktatási célok éves munkaterv szerinti megvalósulását, 

− a helyettesítések rendjét 

− a pedagógiai program és a helyi tantervek elkészítését és megvalósulását, 

− a belső ellenőrzést 

− a tanulók továbbtanulásával és pályaválasztásával kapcsolatos feladatok ellátását, 

− előkészíti, megszervezi a nevelőtestületi értekezletek, osztályozó értekezletek, beszámolók tartalmi 

munkáját, 

− a felső tagozat működését, ideértve a tanulószoba működését és a szabadidős tevékenységeket, 

− a tanulási-, beilleszkedési zavarok korrekciójával és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával 

kapcsolatos tevékenységeket, 

− a felső tagozatos munkaközösségek tevékenységét. 

− ellenőrzi a naplók, bizonyítványok, tájékoztató füzetek rendeltetésszerű használatát, a törzslap 

vezetését. 

− vezeti a beírási naplót 

− a fent leírtak szerint ellátja az igazgató helyettesítését. 

Kapcsolatot tart: 

− a továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálattal, 

− szakmai-pedagógiai irányító és egyéb társintézményekkel,  

− a továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálattal, 

− a pedagógiai szakszolgálattal, a szociális és gyermekjóléti intézményekkel, hatóságokkal. 
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1.236. Az intézményegység szervezeti felépítése 

 

1.237. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni! 

Az iskolában a reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak 7,15-re kell érkeznie. 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásáról helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen! 

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra megkezdése előtt 30 perccel jelezni kell az 

igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – 

szakszerűen kell helyettesíteni. 

Ennek érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobájában vagy az osztályteremben kijelölt helyen kell 

tartani! 

 

 Ügyeleti rend 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat követelményeit, 

- fokozottan kell érvényesíteni a tagintézményre bízott gyermekek, tanulók esetében. A tanulók 

biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű kiemelt feladat. 

A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a gyermekek folyamatos, az egész 

nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületekben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Az iskola tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. 

Az ügyelet beosztásáért az igazgató-helyettes, a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért az 

ügyeletes pedagógus a felelős. Konkrét feladataikat az ügyeleti rend tartalmazza a mellékletben. 

Az iskolai ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni időszakokra: 

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát (foglalkozást) 

tartó pedagógus felügyel. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a gyermekfelügyeletet az ügyeletes 

pedagógusok látják el az ügyeleti rend beosztása szerint. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

132 

A felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. 

 

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és nem 

kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő 

további feladatokból áll. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes iskolai 

programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban 

rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a 

nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány 

felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető 

feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – 

ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

6.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

A szüneteket – amennyiben az időjárás megengedi – a tanulóknak az udvaron kell tölteniük. 

A folyósokon, az udvarokon és az előtérben a tanítás kezdete előtt, valamint az óraközi szünetekben, az 

ebédeltetés ideje alatt ügyeleti rendszer működik. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend 

tartalmazza.  

A tanuló a tanítási órák idején csak az osztályfőnöke /távolléte esetén az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes, illetve a részére órát tartó szaktanár/ engedélyével mehet el az iskolából. 

A tanulót óráról elküldeni nem lehet. A tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem szabad. 

 

1.238. Az éves munkaterv 

 

Az intézményegység működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. A PRK Általános 

Iskolájának munkatervét az intézményegység nevelőtestülete fogadja el. A munkatervben kell 

szabályozni a nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek használatát, a vezetők munkaidő beosztását 

és a vezetők fogadóóráit.  

A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

A munkaköri leírásokat az igazgató készíti el és minden év szeptember 15-ig felül kell vizsgálni azokat.  

 

1.239. Nyitva tartás  

 

Az intézményegység a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. 

A hivatalos munkaidő tanítási napokon 8.00 órától 17.00 óráig tart. 

Tanítás előtti gyülekezési idő: 7.15-7.45 óráig. 

Helye: a saját tanterem. 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lenniük. 

Az iskola épületébe illetve az osztálytermekbe reggel 7.30 órától lehet bemenni.  

A tanulóknak 7.45 óráig be kell érkezni az iskolába. 

Szombaton és vasárnap a tagintézmény – rendezvény hiányában – zárva tart. 
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A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a főigazgató vagy az intézményegység-vezető adhat 

engedélyt, kérelem alapján. 

Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az intézmény területe a felügyelete alá tartozó fiatalok számára tanítási idő alatt csak vezetői, vagy 

osztályfőnöki engedéllyel hagyható el! Épületek közötti közlekedés csak az órarend szerint végezhető 

alsó tagozatosoknak felnőtt felügyelettel, a felső tagozatosoknak a tanárok utasítása szerint. 

 

1.240. A tanév helyi rendje 

 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. 

Az általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik. 

A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, 

így meghatározásra kerül: 

− a nevelőtestületi értekezletek időpontja, 

− a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja, 

− a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja, 

− a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti) rendje, 

− a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva), 

− a bemutató órák és foglalkozások rendje, 

− a nyílt napok megtartásának rendje és ideje. 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a titkárság faliújságon 

jelenik meg. 

A tanév helyi rendjét, a munka- és balesetvédelmi oktatással az osztályfőnök az első tanítási héten 

ismerteti a diákokkal. 

A szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor. A tanév rendjének tanulókra vonatkozó 

részét a szülők kezébe adjuk az első szülői értekezleten. A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat a 

tanév végén írásban kapja meg minden tanuló. Az iskola honlapján is megjelenik minden program, 

információ. 

 

1.241. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók. 

 

Riasztás: 

Az alkalmazottaknak az észlelés, tudomásulvétel után azonnal riasztania kell a környezetet 4 folyamatos 

csengőszóval, valamint jeleznie kell az eseményt a rendőrségnek a 107-es számon, a fenntartónak, a 

főigazgatónak. 

 

A jelzéshez szükséges adatok: 

Cím: 7627 Pécs, Engel János u. 15. 

Észlelés ideje, tartalma, módja 

Ki, milyen telefonszámról, honnan jelzi a veszélyt 

A pedagógusoknak katasztrófa, vagy rendkívüli esemény esetén a riasztás után azonnal meg kell 

kezdeniük a mentést az iskolai mentési terv szerint. 
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A mentést évente egy alkalommal próbariadóval kell gyakorolnia az intézménynek, amiről jegyzőkönyv 

készül. 

 

Mentés menete:  

Az osztályokban levő tanárok a tanulókat (értékeikkel együtt) fegyelmezetten kiviszik az iskola épületéből 

az udvarra és azonnal létszámellenőrzést tartanak.  

Az intézményi dolgozók is oda vonulnak a munkahelyükről. Téli időszakban, rossz idő esetén, az iskola 

területén más épületbe vonulnak. 

Az udvarról, a másik épületből csak akkor térhetnek vissza, ha az illetékes szervek elhárítják a veszélyt 

és engedélyt adnak hozzá. 

 

Rosszullét esetén értesíteni kell a háziorvost, iskolaorvost, esetleg a mentőket. 

A rendőrségi szakemberek munkájának elvégzéséig az épületet megközelíteni nem szabad, és csak az ő 

engedélyükkel léphetünk be, illetve térhetünk vissza az osztálytermekbe, irodákba. 

A rendőrség kiérkezésétől az intézmény főigazgatója, vagy az intézményegység igazgatója tartja velük a 

kapcsolatot, az esetleges fejleményekről tájékoztatja a tanulókat, dolgozókat és gondoskodik a tanulók, 

gyermekek szüleinek értesítéséről. 

 

1.242. A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Tanítványaink számára a pedagógiai programban előírtak szerint biztosítjuk a mindennapos testnevelési 

lehetőséget. 

alsó tagozaton heti 1 órát néptáncra használunk fel. 

A többi pontban megegyezik az intézményi SzMSz-szel  

 

1.243. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

A foglalkozások helyét és idejét az igazgató és helyettese órarendben rögzítik. A foglalkozásról naplót 

kell vezetni. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az 

igazgató beleegyezésével lehet. A délutáni foglalkozások időpontját szigorúan tartassák be a nevelők a 

tanulókkal. Ne érkezzenek előbb, mint szükséges. 

A szervezett foglalkozáson kívüli időben az épületben és az udvaron a tanulók felügyelet nélkül nem 

tartózkodhatnak. 

 

Intézményegységünkben az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokat tartunk: 

− napközi otthon 

− szakkörök  

− sportköri foglalkozások 

− énekkar 

− második idegen nyelv 

− továbbtanulásra felkészítő foglalkozások 

− tehetséggondozó foglalkozások 

− felzárkóztató foglalkozások 

− tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
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1.244. Napközi működésének rendje 

 

Mindegyik alsó tagozatos osztályhoz tartozik napközis csoport. A napközi működésének rendjét a 

házirendben szabályozzuk. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetében beírt kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével. A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői 

kérelmeket az igazgatóhelyettes bírálja el.  

 

1.245. Szakkörök, sportkörök rendje 

 

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően a tanulói igény és az adott lehetőség szerint hirdetjük meg. 

Megindításának feltétele, hogy legalább 10 fő jelentkezzék. A szakkörbe  

jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges be. A jelentkezés egész tanévre szól.  

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján 

történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

A szakkörök térítésmentesek. A szakkörök időpontját a tanév első 2 hetében közzétesszük.  

A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni. 

 

1.246. Énekkar rendje 

 

Énekkarba a tanulók jelentkezése alapján az énekkar vezetője vesz fel. Heti 2 énekkari foglalkozás van. 

Az énekkar tagjainak a próbákra, fellépésekre el kell járnia, a karvezető által meghatározott ruhát kell 

viselnie. 

 

1.247. Második idegen nyelvtanulás rendje 

 

Az érdeklődésnek megfelelően indulnak idegen nyelvi órák. A csoport megindításához legalább 10 fő 

jelentkezése szükséges. Csoportnaplót kell vezetni a foglalkozásokról. A tanulók előmenetelét 

osztályzatokkal értékeli a tanár, amely szerepel a félévi értesítőben, bizonyítványban. Az óráról való 

hiányzást igazolni kell. 

 

1.248. Továbbtanulásra felkészítő foglalkozások rendje 

 

Nyolcadikosoknak hirdetjük meg matematika és magyar tantárgyakból a központi írásbeli felvételi 

segítése érdekében. Szeptembertől februárig tart. 

 

1.249. Tehetséggondozó foglalkozások rendje 

 

Általában tanulmányi versenyekre készít fel. A foglalkozásokon való részvétel abban az esetben kötelező, 

ha a tanuló vállalta a versenyen való indulást. A verseny után általában befejeződnek a foglalkozások. 

 

1.250. Felzárkóztatás, fejlesztés rendje 

 

Felzárkóztatásra azok járnak rendszeresen, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amelyben a 

fejlesztést számukra előírták. A felzárkóztatás hetente több alkalommal is történhet. Célja, hogy az 
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alapképességek egyéni vagy kiscsoportos fejlesztése révén biztosítani tudjuk a tanuló együtt haladását 

társaival. A fejlesztő pedagógus a fejlesztés időpontját órarendben rögzíti.  

SNI-s tanulóink a Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján részesülnek fejlesztésben. 

A törvényi előírásnak megfelelő mennyiségű fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. (1-6. évfolyamon heti 

3, 7-8. évfolyamon heti 4 órában) 

 

1.251. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások rendje 

 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melynek célja- a pedagógiai program 

célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségeinek megismerése és az osztályok 

közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján a tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben 

szervezhetők  

Tanítási napon is szervezhető kirándulás, ha iskolán kívül megvalósítandó tananyag szerepel a 

követelményekben. pl. Komplex tanulmányi nap. 

Az osztálykirándulások tervezetét írásban kell leadni az igazgatónak. 

A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. Szülői 

értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás várható költségeit, szervezési 

kérdéseit. A tanuló szociális helyzetétől függően a kirándulás költségeihez az iskola is hozzájárulhat.  

A kiránduláshoz annyi kísérő tanárt kell biztosítani, vagy szülőt kell kérni, amennyi a program zavartalan 

lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésről is. 

 

1.252. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport vagy más rendezvény - a z igazgató 

engedélye szükséges.  

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldi utazásért felelős csoport 

vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási 

kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyeket, a résztvevő 

tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 

 

1.253. Kulturális intézmények látogatása 

 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül 

bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanulási időben 

történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 

 

1.254. Egyéb rendezvények 

 

Az iskola tanulói közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények 

lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola 

helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítást. 
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1.255. Tanfolyamok, oktatások 

 

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának 

függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a 

tanfolyamvezetőtől. A tanfolyam lehet térítésmentes illetve térítéses. Térítés esetén a tanfolyamvezető 

írásban értesíti a szülőket a tandíjak mértékétől és a befizetés módjáról, időpontjáról. 

 

1.256. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az 

iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő 

pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A 

munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső 

értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. 

A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a 

munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a 

tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.  

A PRK Általános Iskolájában a következő munkaközösségek vannak: 

− Hittan 

− Reál 

− Humán 

− Osztályfőnöki 

− Alsós 

A munkaközösség vezetőket évenként választják, vagy megerősítik, megbízása az igazgató jogköre. 

 

1.257. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel 

összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. 

Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak 

egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 

gyakorisággal beszámoltatja. 

A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka 

belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 

Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat;  

Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos 

versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 
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Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. 

Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot tesznek 

az iskolában gyakorló tanítást végző hallgatók szakirányításának ellátására. 

Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort 

biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az 

intézmény vezetőinek. 

Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai 

vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

Melléklet: Ügyeleti rend 

 

A szünetek rendje: 

A tanulók az első két szünetben a tanteremben is tartózkodhatnak. 3. tanóra után (nagyszünettől) a tanulók 

a szüneteket az udvaron töltik. Minden tanár feladata, hogy a 3. órától a tanulókat az udvarra küldje, 

megvárja, míg a tanulók elhagyják a termet. A tanár a termet utolsónak hagyja el. A heteseket felszólítja 

teendőik elvégzésére.  

Ügyeletet a csűrben (D épület), bérleményben (E épület) és a gimnázium (C épület) földszintjén is 

biztosítunk.  

  

Az ügyeletes feladatai:  

− A reggeli ügyeletes (7.15 – 7.50) a portáról/tanári szobából veszi fel a bérlemény/csűr bejárati ajtójának 

illetve a tantermeknek a kulcsait és nyitja az épületet. 

− Ha rendellenességeket, meghibásodásokat vagy rongálásokat jelzi a karbantartónak vagy a portán 

beírja a hibabejelentő füzetbe. 

− Szünetekben felügyeli a folyosó és a tantermek rendjét. 

− Betartatja az iskola nevelési elvárásainak megfelelő viselkedési normákat. 

− Becsengetéskor gondoskodik arról, hogy a tanulók bemenjenek a tanterembe, a szakterem előtt 

várakozókat csendre inti. 

− Felügyeli, hogy poharas italokat lehetőleg ne vigyenek a tantermekbe, ha kiömlik, gondoskodik annak 

feltakaríttatásáról. 

− Különösen ügyel az épület tisztaságára. 

− Ha ügyelete alatt említésre érdemes esemény történt, arról tájékoztatja az iskolavezetést. 

− A nagyszünettől kezdve minden szünetben a tanulókat az udvarra küldi. Ellenőrzi, hogy mindenki 

kiment-e az udvarra. Ha az osztálytermek üresek, akkor az udvarra megy, és ott felügyeli a rendet.  

− Ellenőrzi, hogy a foci pályán a tanulók „egyetértésben” sportolnak-e, ha nem betartatja a kijelölt rendet. 

(Kisiskola ajtajára van kifüggesztve.) 

− Becsengetéskor a tanulókat a tanórára küldi. 

− Ha az udvaron szemetet lát, felszedeti. 

− A csűrben/gimnáziumban ügyelő tanár az épületben és az udvaron is ügyel. 

− A bérleményben az ügyeletes egész szünetben az udvaron teljesíti feladatát. 

 

Ebédeltetés rendje: 

− Ha valaki a tanóráját a kicsöngetés előtt befejezi, köteles az osztályt az ebédlőbe kísérni és ügyelni az 

osztály ebédelésére addig, míg az ügyeletes tanár megérkezik. 
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− Az ebédeltetést felügyelő tanár a kicsöngetés után azonnal menjen az ebédlőbe.  

− Az ügyeletes figyeljen, hogy a tanulók ebédlő előterében a táskájukat és a kabátjukat rendben tegyék 

le. 

− A tanulók az ebédlő előterében, oszlopban sorakozzanak. 

− A tanár a tanulókat maximum négyesével engedje a kiszolgáló pulthoz, hogy az üres tányérok 

visszavitele ne okozzon gondot a gyermekeknek. 

− Az ügyeletes tanár ügyeljen, hogy a tanulók ebédelés után az asztalukat rendben hagyják el, és 

megterítsenek a következő turnusnak. (13.00 –ig) 

− A felső tagozatosok az ebédlő hátsó részében levő asztalokhoz üljenek. Az alsó tagozatosoknak minden 

esetben hagyjuk üresen a tanári asztal melletti asztalt. 
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PRK CSIKESZ SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

A Pécsi Református Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 1-3. pontja a tagintézményre is 

érvényes.  

 

1.258. A tagintézmény szervezeti felépítése  

 

1.259. A tagintézmény vezetője 

 

A tagintézmény vezetését az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

A tagintézmény vezetőségének tagjai: 

− igazgató 

− igazgatóhelyettes 

− lelkész 

− munkaközösség-vezető / osztályfőnöki/ 

− diákpresbitérium tanár elnöke 

 

A tagintézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a főigazgató, valamint az 

intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott 

módon és időtartamra történik. A munkáltatói jogokat  felette a főigazgató gyakorolja.  

A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása 

alapján végzik. A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes vagy a lelkész helyettesíti. 

Mindhárom vezető távollétében egy, az igazgató által megbízott pedagógus végzi a helyettesítő munkát. 

A tagintézmény vezetősége havonta a Kollégiumi Tanács ülését követő szerdán tart munkaértekezletet az 

aktuális feladatokról. A munkaértekezleteket az igazgató vezeti, azokról emlékeztető készül 

A tagintézmény vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. 

 

1.260. A tagintézmény dolgozói 

 

A tagintézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján 

megállapított munkakörökre az intézmény főigazgatója alkalmazza. 

A tagintézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

Jelenleg az intézményben dolgozó alkalmazottak: 

Pedagógusok:  

− szaktanárok 

− tanítók 

− napközis nevelők     

− mentor tanár                                      

Kisegítő dolgozók:   

− takarító    

− fűtő-karbantartó    
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1.261. A tagintézmény szerkezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.262.  A tagintézmény döntéshozatali fórumai 

 

1.263. Az alkalmazotti értekezlet 

 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők és a technikai dolgozók. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az 

értekezletről jegyzőkönyv készül. 

Döntési jogköre:Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt 

dokumentumainak elfogadásáról, az intézmény érdekképviselőinek megválasztásáról. 

Igazgató 
Lelkész 

 

Az intézmények 

hitéletének 

vezetője, irányítója 
Igazgató helyettes 

Munkaközösség-

vezető (osztályfőnöki, 

humán)  

 

Tanítók 

Szaktanárok 

Osztályfőnökök 

Napközis 

nevelők 

 

IPR  

menedzsment 
 

Technikai 

 dolgozók 
 

Diák-

presbitérium 
 

Könyvtár-

vezető 
 

Iskolai és községi 

könyvtár 

fejlesztése, 

vezetése 

Intézmény 
fenntartásával 

kapcsolatos 

technikai feladatok 

Átmeneteket 

segítő csoport 
(óvoda-iskola, 

általános iskola-

középiskola) 

 

Fejlesztő 

csoport 

 

Külső 

kapcsolatokért 

felelős csoport 

 

 

 

 

 

Szülő Tanács 

 

Diák 

Presbitérium 

 

Diák-szülő 

érdekképviselet 
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Véleményezési jogköre:Az intézményegység igazgatójának megbízásával és a megbízás visszavonásával 

kapcsolatos kérdésekben. 

Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó 

minden kérdésben össze kell hívni. 

 

1.264. Tagintézményi nevelőtestületi értekezlet 

 

Tagjai: a tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, a lelkész 

A tagintézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

− fejlesztő pedagógus 

− gyógypedagógus 

−  tanító 

−  tanár 

−  mentor tanár 

−  könyvtáros 

 

 

Döntési jogkör: 

− A tagintézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. 

− A tagintézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása. 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

− a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

 

Véleményezési jogkör: 

− az igazgatói, főigazgatói megbízással kapcsolatban; 

− az igazgató-helyettesek megbízásával kapcsolatban; 

− tantárgyfelosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A tagintézményi  nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az 

tagintézmény igazgatója vagy a pedagógusok egyharmada kéri. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A főigazgatói, igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és 

a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással 

határoz. 
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Amennyiben a nevelőtestületi  értekezlet a tagintézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt 

nyilvánít vagy javaslatot tesz, az igazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül indokolással ellátott 

írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az igazgató gondoskodik. A nevelőtestületi értekezlet üléseiről 

jegyzőkönyv készül 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

 

1.265. Tagintézményi vezetői értekezlet 

 

Az intézményegység döntést előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

Tagjai: 

− az intézményegység igazgatója és helyettese, 

− tagintézményi lelkész, 

− kibővített vezetői értekezleten a munkaközösség-vezető, diákpresbitérium tanárelnöke 

A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

 

1.266. Munkaközösségi értekezlet 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség az intézményegység osztályfőnökeinek szakmai alapon szerveződő 

közössége. 

Tagjai: az osztályfőnökök 

Feladatai:  

− Feladata a szakmai munka összehangolása: 

− Elvégzi és koordinálja a pedagógiai program feladatait. 

− Fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát. 

− Kezdeményezi a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálja a megyei és országos 

versenyeket. 

− Felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét. 

− Ellátja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 

− Összeállítja a belső vizsga, a felvételi anyagait, lebonyolítják a méréseket. 

− Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra. 

− Támogatja az új kollégák munkáját, fejleszti a munkatársi közösséget. 

− Vezetője részt vesz az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és az ellenőrzésben. 

 

Döntési és véleményezési jogkör: 

− dönt a munkaközösséget érintő továbbképzési programról; 

− az iskolai tanulmányi versenyekről; 

− saját működéséről és munkatervéről; 

− a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használ. 

 

Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: 

− a pedagógiai program elfogadásához, 

− a tantárgyfelosztásról, 

− új kollégák pályázatáról. 
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A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról 

írásos emlékeztetőt készítenek 

 

1.267. Képviseleti jog 

 

1.268. A tagintézmény képviselete 

 

Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az 

intézményegység illetékességét az intézményegység igazgatója látja el. 

A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

− akadályoztatása esetén helyettesére 

− képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára. 

 

1.269. Az aláírási jogkör gyakorlása 

 

Az igazgató aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, 

a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó 

ügyekre terjed ki. 

 

1.270. A vezetők közötti feladatmegosztás  és helyettesítés rendje 

 

1.271. Igazgató 

 

Megbízásáról és a megbízás visszavonásáról a főigazgató véleményének meghallgatása után az 

Igazgatótanács dönt. A főigazgató gyakorolja a további munkáltatói jogokat. 

− Irányítja, szervezi intézményegysége szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az 

intézményegységet. 

− Dönt az intézményegysége működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek 

előzetes egyeztetése nem tartozik a PRK intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az 

intézményegység más közösségének hatáskörébe. 

− A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt 

kötelezettségeit. 

− Gondoskodik a jogkörébe tartozó munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztet a 

főigazgatóval. 

− Az intézményigazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodási és munkáltatói jogkörrel 

rendelkeznek,  ezek során a gazdasági vezetővel egyeztet 

− A Pedagógiai Program és a PRK belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen 

együttműködik az intézmény vezetőségével. 

− Gyakorolja az egyeztetési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott 

pályázat elbírálásakor. 

− Szervezi az együttműködést a külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

− Szorosan együttműködik a többi tagintézmény igazgatójával. 

− Végzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban 

előírt ellenőrzéseket. 
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− Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység belső 

működési szabályzatának megfelelően. 

− Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felméri és a 

gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatja az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű 

igényeit, melyet Kollégiumi Tanácson egyeztetnek. 

− Felel feladataik ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért és korlátozott 

gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért. 

− Elkészíti az éves munkatervet. 

 

1.272. Tagintézményi lelkész 

 

A tagintézményi lelkész a tagintézmény hitéletének vezetője és a hit- és erkölcstanoktatás irányítója. A 

tagintézmény lelkésze az intézményegységen belül a fenntartó egyház spirituális érdekeinek legmagasabb 

szintű képviselője, ennél fogva hivatalból tagja a tagintézmény vezetőségének, továbbá a pedagógiai vagy 

fegyelmi kérdésekkel foglalkozó nevelőtestületi bizottságoknak. 

A tagintézményi lelkésszel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Baranyai Református Egyházmegye 

gyakorolja. 

− A tagintézményi lelkipásztor a tagintézménynek, mint gyülekezetnek az irányítója és az iskolaközösség 

lelki életének gondozója. 

− Felelős a tagintézményben a református szellemben történő nevelésért, 

− Felelős a  tagintézményi hitoktatás tartalmáért és színvonaláért, 

− Felelős a tagintézményi közösség rendszeres hitéletének formai és tartalmi rendjéért, és időpontjainak 

összehangolásáért. 

 

A tagintézményi lelkész további feladatait, kötelességeit és jogait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

1.273. Az igazgatóhelyettes 

 

− Részt vesz a munkatervben szereplő feladatok előkészítésében 

− Ellenőrzi az iskolai élet dokumentumait 

− Gyakorolja az elsőfokú tanügy-igazgatási feladatokat. 

− Az igazgató megbízásának megfelelően részt vesz a tanévnyitó, tanévzáró valamint nevelési 

értekezletek megtartásában. 

− Az igazgatóval közösen elkészíti a tantárgyfelosztást 

− Elkészíti az iskola órarendjét. 

− Felel az iskolai adminisztrációért 

− Elvégzi a túlóra és az útiköltség elszámolásokat, 

− Összeállítja a tanórákhoz kapcsolódó és tanórán kívüli foglalkozások tervét. 

− Elvégzi a helyettesítések beosztását. 

− Részt vesz a tagintézmény pályázatainak elkészítésében 

− Az Integrációs menedzsment tagjaként az igazgatóval felel az IPR pályázat adminisztrációjáért 

− Ütemezés alapján óralátogatásokat végez. 

− A munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles eljárni mindenben. 

− A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekekről nyilvántartást vezet, a gyermekek 

−    életét figyelemmel kíséri, segítségnyújtásban közreműködik 
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− Munkáját az igazgató ellenőrzi és neki tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 

1.274. Munkaközösség-vezető  

 

− Köteles gondoskodni az év elején elkészített munkatervben rögzített feladatok, programok 

teljesítéséről 

− Rendszeres kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, a szülői  munkaközösséggel,  a helyi körjegyzőség 

gyámügyi előadójával, és a területileg illetékes gyámhatósággal a HHH, HH   ill. veszélyeztetett gyerekek 

esetében 

− Kéthavonként köteles a tartalmi feladatok végrehajtásáról, a tapasztalatok átadásáról gondoskodni. A 

munkaköri leírásban részletesen kifejtettek betartásáért felelősséggel tartozik. Munkáját az igazgató 

ellenőrzi, neki tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 

1.275. A helyettesítés rendje 

 

Az igazgató tartós akadályoztatása esetén (akadályoztatásnak tekintendő: baleset, tartós betegség, külföldi 

tartózkodás) a helyettesítési feladatokat az igazgató-helyettes látja el. Ez esetben a helyettesítő felelőssége 

és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Mindkét vezető távollétében egy, az igazgató által megbízott 

pedagógus végzi a helyettesítő munkát. 

 

A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! Ezért a 

tagintézmény-vezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az éves 

munkarend és az éves közzétételei lista tartalmazza a benntartózkodás konkrét rendjét. 

 

1.276. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

1.277. A tagintézmény belső ellenőrzési feladatai: 

 

− biztosítsa a tagintézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb 

belső szabályzataiban előírt) működését; 

− segítse elő a tagintézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát; 

− segítse elő a tagintézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

− a tagintézmény vezetése számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

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

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt; 

− szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt a tagintézmény működésével kapcsolatos belső és külső 

értékelések elkészítéséhez. 

 

1.278. A  belső ellenőrzésére jogosult  személyek 

 

− A PRK főigazgatója 

− Gazdasági vezető 

− A tagintézmény igazgatója, helyettese, munkaközösség-vezetője 
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A vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

Az igazgató közvetlenül ellenőrzi a helyettes, a lelkész, a munkaközösség-vezető szakmai munkáját. 

 

1.279. Az ellenőrzés formái: 

− beszámoltatás 

− célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel kell megbeszélni 

− dokumentumelemzés 

− értekezleteken való részvétel 

− tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

− az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése 

 

1.280. A visszacsatolás formái és fórumai: 

− A lelkész ,a z igazgató-helyettes, munkaközösség-vezető tájékoztatása 

− Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

− Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel 

− A PRK főigazgatója az intézményegységekben a szakmai munka ellenőrzését az igazgatókkal való 

egyeztetés alapján végzi. 

 

1.281. A tanóra ellenőrzésének három szakasza 

− Az ellenőrzést megelőző információgyűjtés, tájékozódás 

− A tanóra ellenőrzése 

− A tanóra elemzése, értékelése, további feladatok megjelölése 

 

Az ellenőrzést megelőző információgyűjtés, tájékozódás 

− újból áttanulmányozhatjuk a célul kitűzött tantárgy cél-, feladat-, követelmény- és eszközrendszerét, a 

szaktanár tanmenetét, 

− tájékozódjunk a tantervi követelményeknek megfelelően a tanulók tantárgyban nyújtott tudásszintjéről, 

a tanár által végzett tudásvizsgálatokról, 

− felelevenítjük a látogatott pedagógus eddigi tanóráiról szerzett ismereteinket, feljegyzéseinket, 

− leginkább támaszkodunk azonban: a szaktanárra, akit tájékoztatunk tervezett látogatásunkról és 

megismerjük előzetes értékelését a tanulókkal közösen végzett munka eredményéről. 

 

A tanóra ellenőrzése  

− az adott tanóra témájának, céljának meghatározottsága, helye, szerepe a tantervi egységben, 

− az óra konkrét tananyaga, hogyan épít a tanulók előzetes ismeretanyagára és miben fejlesztette azt 

tovább, 

− az ismeretek bővítésének tartalmi elemei, módjai, 

− a fejlesztést elősegítő, az óra anyagára épülő továbbvivő feladatok adása, azok tartalma, esetleges 

hiánya, 

− a tanulói tevékenykedtetése hasznosulása, előbbre vivő-e a munkáltatás? 

− milyen szintű a rendelkezésre álló eszközök és alkalmazott módszerek ismerete, hasznosíthatósága a 

tanítás-tanulás folyamatában, 

− az adott tanóra felépítése, az egyes mozzanatok egymáshoz való viszonya, arányai: 

− egyéni foglalkozás, 
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− csoportos foglalkozás, 

− heterogén vagy homogén a csoport, 

− differenciált csoportokban, differenciált foglalkozás. 

− frontális munka, 

− tanulói tevékenykedtetést kiváltó mozzanatok jellege: 

− tanári utasítás, 

− munkafüzet, 

− programozott feladatsor, 

− tankönyvi anyag feladatai, 

− forrásmunkák feladatai, 

− az alkalmazott módszerek és eszközök egymáshoz való viszonya, fajtája (tankönyv, munkafüzet, 

feladatlap, film, dia, diamagnó, magnetofon, ábra, grafikon, irodalom, szemelvény, demonstrációs 

eszközök, kísérleti eszközök stb.) kérdés-felelet, kiselőadás, önálló feladatmegoldás, csoportos 

feladatmegoldás, elemzés, memoriter  

− van-e ellenőrzés vagy nincs (ha nincs, miért nincs?) 

− az ellenőrzés szakaszossága, s ennek módja, formája, 

− az ellenőrzés folyamatossága, jellege, formája, 

− van-e értékelés, 

− az értékelés formái, érzékelhető következményei, 

− a házi feladatok ellenőrzésének, értékelésének formái, módjai, 

− a házi feladat adásának jellege, előbbre vivő szerepe. 

 

A tanóra elemzése, értékelése, további feladatok megjelölése 

A látogatást végző személy törekedjen a látogatott óra értékelését az ellenőrzött kollegával a legrövidebb 

időn belül elemezni, a további feladatokat megjelölni, azok ellenőrzését meghatározni. 

 

1.282. A tagintézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok a PRK intézményi SZMSZ-ben 

kerültek meghatározásra az alábbi pontok szerint 

 

1.283.  A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok 

1.284. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

1.285. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

1.286. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén. 

 

1.287. A Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolájának munkarendje 

 

1.288. A tagintézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az 

időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi 

foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.20 

és 16.00 óra között, pénteken 7.20 és 14.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják 

el.  
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1.289. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása. 

 

Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét 

első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek 

heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, 

ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes 

munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 

 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem 

előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezletek, fogadóórák napjain a napi átlagban 

8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre 

vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos 

módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást 

egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

A pedagógusok tanórán kívüli munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató- helyettes 

állapítja meg, az igazgató jóváhagyásával. Kérelemre a tanórák (foglalkozások) elcserélését a vezető 

engedélyezheti. 

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése valamint a munkaidő többi részében ellátott feladatok, az 

intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok a PRK intézményi SZMSZ-ben kerültek 

meghatározásra 

 

1.290. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 

A pedagógusok általános munkarendje 

A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni! 

Az iskolában a reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak 7,30-ra kell érkeznie. 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásáról helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen! 

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra megkezdése előtt 30 perccel jelezni kell az 

igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – 

szakszerűen kell helyettesíteni. 

Ennek érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobájában vagy az osztályteremben kijelölt helyen kell 

tartani! 

 

 Ügyeleti  rend 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat követelményeit, 

- fokozottan kell érvényesíteni a tagintézményre bízott gyermekek, tanulók esetében. A fiatalok, 

gyermekek biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű kiemelt feladat. 
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1.291. A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a gyermekek folyamatos, az egész 

nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Az iskola tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. 

Az ügyelet beosztásáért az igazgató-helyettes, a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért az 

ügyeletes pedagógus a felelős. Konkrét feladataikat az ügyeleti rend tartalmazza a házirendben. 

Az iskolai ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni  időszakokra: 

Reggel 730 órától 1330 óráig:  pedagógus 

Délután 1330 órától 1700 óráig:  pedagógus (napközis, szakkörvezetők)  

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát (foglalkozást) 

tartó pedagógus felügyel. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a gyermekfelügyeletet az ügyeletes 

pedagógusok és ügyeletes diákok látják el az ügyeleti rend beosztása szerint. 

A tagintézményi felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. 

Az ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, melynek szabályai a házirendben 

találhatók 

 

1.292. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és nem 

kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő 

további feladatokból áll. 

 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes iskolai 

programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban 

rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a 

nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány 

felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető 

feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – 

ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.  

 

1.293. A tagintézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét a vonatkozó szabályok betartásával   az 

igazgató - helyettes állapítja meg, az igazgató  jóváhagyásával. 

A napi munkabeosztásánál figyelemben kell venni a feladatok zökkenőmentes ellátását. 

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell a munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az igazgatót vagy az igazgató - helyettest . 

A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak időszakos 

ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. 
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1.294. Munkaköri leírás-mintákat az intézményi Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza. 

 

1.295. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

− Az intézményben a pedagógiai foglalkozások az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően az 

órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével történik. 

− A napi tanítási idő: 8.00 órától 13.25 óráig tart heti órarend alapján. 

− Az első tanítási óra reggel 8.00 órakor kezdődik. (0.óra csak külön engedéllyel tartható!) 

− A fakultációs tanórákat 15.30 óráig be kell fejezni. 

− Az igazgató szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

− A tanítási órák időtartama: 45 perc. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Egyéb esetekben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt! A tanítási órák kezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt az igazgató és a vezető helyettesek tehetnek! 

− A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

− Az óraközi szünetek legkisebb időtartama 10 perc, tízórai szünet 20 perc. 

− Az óraközi szünetek ideje (önkéntesen) nem rövidíthető. 

− Minden óraközi szünetben  a tantermeket szellőztetni kell! 

− Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók – egészségük érdekében – lehetőség szerint 

a szabad levegőn – az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

− Az étkezést 12.35 és 14.30 óra között kell lebonyolítani. 

 

1.296. Az osztályozó és egyéb vizsgák rendje az intézményi SZMSZ-ben valamint a Pedagógiai 

Programban kerültek meghatározásra. 

 

1.297. A tagintézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

 

1.298. Az éves munkaterv 

 

A tagintézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. A PRK Csikesz Sándor 

Általános Iskolájának munkatervét a tagintézmény nevelőtestülete fogadja el. A munkatervben kell 

szabályozni a nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek használatát, a vezetők munkaidő beosztását 

és a vezetők fogadóóráit.  

A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

A munkaköri leírásokat az igazgató készíti el és  minden év szeptember 15-ig felül kell vizsgálni azokat.  

 

1.299.  Nyitva tartás  

 

A tagintézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 700 órától 1800 óráig tart nyitva. 

A hivatalos munkaidő tanítási napokon 800 órától 1700 óráig tart. 

Tanítás előtti gyülekezési idő: 730-745 óráig. 

Helye:  saját tanterem. 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lenniük. 

Az iskola épületébe illetve az osztálytermekbe reggel 730 órától lehet bemenni.  

A tanulóknak 745 óráig kötelező az iskolába beérkezni! 
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Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: bejárati ajtó előtt, esős időben a folyosón, a 

bejárati ajtó előtt. 

Szombaton és vasárnap a tagintézmény – rendezvény hiányában – zárva tart. 

A zárásért a takarítók a felelősek. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a tagintézmény-vezető adhat engedélyt, kérelem alapján. 

A tagintézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

A tagintézmény területe a felügyelete alá tartozó fiatalok számára tanítási idő alatt csak vezetői, vagy 

osztályfőnöki engedéllyel hagyható el! 

 

1.300.  A tanév helyi rendje 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. 

Az általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik. 

A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, 

így meghatározásra kerül: 

− a nevelőtestületi értekezletek időpontja, 

− a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja, 

− a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja, 

− a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti) rendje, 

− a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva), 

− a bemutató órák és foglalkozások rendje, 

− a nyílt napok megtartásának rendje és ideje. 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanári faliújságon is 

meg kell jeleníteni. 

A tanév helyi rendjét a munka és balesetvédelmi oktatással az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti 

a diákokkal. 

A szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor. 

 

 

1.301. A tagintézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

  

A iskola  épületét címtáblával és a magyar zászlóval  kell ellátnia. 

Az intézmény vagyonának és a tanulók, gyermekek jogainak védelme érdekében az intézmény 

létesítményeinek, helyiségeinek használati rendjét az alábbiak foglalják össze: 

 

A tagintézménynek a következő létesítményei vannak: 

− Épületek: iskola  

− Külső létesítmények: sportpálya 

 

  

Az iskola vagyona 

− berendezés, 

− felszerelés, 

− eszközök a leltárívek alapján. 

 

Az intézmény minden tanulója és dolgozója felelős: 
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− a közösségi tulajdon védelméért 

− az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

− energiafelhasználással kapcsolatos takarékosságért. 

 

Az intézmény dolgozói az iskola létesítményeit,  helyiségeit   kötelesek rendeltetésszerűen használni. 

Nem iskolai célra történő használathoz az igazgató és a fenntartó engedélye szükséges. 

A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet. 

 

1.302. Helyiségek használati rendje 

 

Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben csak úgy használhatják, hogy ne 

zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény más feladatainak ellátását. Kötelesek betartani 

mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat előírásait. 

Ha az intézmény alkalmazottja nyitvatartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget, ezt a 

tagintézmény vezetőjétől írásban kérheti, a használati cél és időpont megjelölésével. 

A tanulók az iskola létesítményei, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is kizárólag 

pedagógusi felügyelet mellett vehetik igénybe. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat 

az iskolában a házirend betartásával. 

 

 

Berendezések és felszerelések használata 

A tantermek felszerelési tárgyainak használata- oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések stb. 

- csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Az intézmény helyiségeinek berendezési tárgyait, felszereléseit nem lehet elvinni abból a teremből, 

amelynek helyiségleltárába tartoznak. 

Indokolt esetben a székek, padok másik terembe való átvitele engedéllyel lehetséges, de a bútorokat 

épségben, eredeti helyükre kell visszavinni. 

Ha az alkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt 

köteles aláírni. A kiviteli engedély csak kölcsönzési határidővel, az igazgató aláírásával érvényes. 

 

Az intézmény haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytat, melynek fő formája a vagyon 

bérbeadása. A helyiségek, létesítmények, berendezések bérbeadásáról – nem veszélyeztetve az 

alapfeladatok ellátását  -  a vezető gondoskodik az érintett véleményének kikérésével. A konkrét esetekben 

a tagintézmény-vezető bérleti szerződés aláírásával dönt a körülményekről. 

 

A bérleti szerződésekben ki kell kötni a bérlő számára az épületben tartózkodás idejét, a bérleti díjat, a 

rendeltetésszerű használat módját, a bérlő kártérítési kötelezettségét, a beengedés módját (felelősét). 

Általában a terembérlőknek a bérbeadásra kijelölt termek kulcsát (ha van) az igazgató adja át a  bérleti 

szerződében megjelölt időtartamra. 
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1.303. Karbantartás és kártérítés 

 

A nevelők felelősek a tantermek és más helyiségek balesetmentes használatáért és az eszközök 

karbantartásáért. Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a vezető tudomására hozni. 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket ki kell selejtezni. 

Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke maximum a havi minimálbér 50%-a 

Szándékos károkozás esetén a javítás teljes költsége. 

 

 

1.304. A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök gépek 

 

− pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép bármely korosztály számára 

− minden villamossági gép, eszköz, taneszköz csak pedagógus felügyelete mellett használható. 

 

 

1.305. A dohányzással kapcsolatos előírások  

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az iskola 

parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az 

egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy 

megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.  

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szóló  törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

 

1.306. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok.  Az iskola rendkívüli esemény esetére 

vonatkozó rendelkezések 

 

A20/2012 ( VIII.31.) EMMI rendelet 168-169.§   tartalmaz a tanulóbalesetekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket.  

A tanulók és gyermekek kötelezettségei között fogalmazza meg a NKt. 46.§.12. § /e./ pontja, hogy óvja 

saját és társa épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 

    

1.307. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

Ennek érdekében minden pedagógusnak a tanórai és az egyéb foglalkozások során át kell adni a baleset-

megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az 

áramütés, valamint az esés témakörében, fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő 

viselkedését. 
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A  testnevelés, technika, kémia, fizika, osztályfőnöki tantárgyak esetén a szorgalmi időszak 

megkezdésekor, valamint szükség esetén, ismertetni kell a baleset- megelőzéssel kapcsolatos 

tudnivalókat. 

 

Az ismertetés tartalmát és tényét dokumentálni kell a naplóba való beírással. 

 

A pedagógusok tanórán és tanórán kívül a gyerekekkel történő érintkezés során kötelesek felelősséget 

vállalni a tanuló testi épségének megőrzése érdekében. 

 

Tanórán kívüli esetek: 

− az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelő (a többi nevelő is, ha lát valami rendellenességet) köteles 

közbeavatkozni a baleset, sérülés elkerülése érdekében. 

− Iskolán kívül a kísérő pedagógusok felelnek a tanulóbalesetek elkerüléséért a szervezet rendezvények, 

tanulmányi kirándulások, sportprogramok, versenyek, vetélkedők, séták, napközis foglalkozások, 

szakkörök, egyéb foglalkozások során. 

 

A törvény fent jelzett pontja rendelkezik még arról is, hogy a tanuló haladéktalanul jelentse a felügyeletét 

ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak a saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetőleg, ha balesetet vagy sérülést észlel. 

 

A pedagógusok kötelezettségei között szerepel, hogy a tanulók, gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha 

észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges 

intézkedéseket: 

− értesíti a vezetőt, a szülőket, orvost, 

− értesíti az illetékes szerveket: mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

− elsősegélyben részesíti a sérültet., 

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

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

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

baleseteket 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. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló 

adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény 
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fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset amely: 

− halált 

− érzékszerv elvesztését, károsodását 

− életveszélyes sérülést, egészségkárosodást 

− súlyos csonkulást 

− beszélőképesség elvesztését 

− bénulást 

− elmezavart okozott. 

 A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 

megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal 

részére. 

A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől 

érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó 

napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére. 

 A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni  a Szülő Tanács és az iskolai Diák Presbitérium  

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

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

megelőzésére. 

 

1.308. Az iskola  rendkívüli esemény esetére vonatkozó rendelkezések 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók. 

 

Riasztás: 

Az alkalmazottaknak az  észlelés, tudomásulvétel után azonnal riasztania kell a környezetet 4 folyamatos  

csengőszóval,  valamint  jeleznie kell az eseményt  a rendőrségnek  Szigetváron a 107-es számon,  a 

fenntartónak ., a főigazgatójának 

 

A jelzéshez szükséges adatok: 

− Cím: Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok Fő utca 28. 

− Észlelés ideje, tartalma, módja 

− Ki, milyen telefonszámról, honnan jelzi a veszélyt 

A pedagógusoknak katasztrófa, vagy rendkívüli esemény esetén a riasztás után azonnal meg kell 

kezdeniük a mentést az iskolai mentési terv szerint. 

 

A mentést évente egy alkalommal próbariadóval kell gyakorolnia az intézménynek, amiről jegyzőkönyv 

készül. 
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Mentés menete:  

− Az osztályokban levő tanárok  a tanulókat ( értékeikkel együtt) fegyelmezetten kiviszik az iskola  

épületéből az udvarra és azonnal létszámellenőrzést tartanak.  

− Az intézményi dolgozók is oda vonulnak a munkahelyükről.  Téli időszakban, rossz idő esetén a 

Drávafoki Református Egyház gyülekezeti termébe vonulnak. 

− Az udvarról, a  gyülekezeti teremből csak akkor térhetnek vissza, ha az illetékes szervek elhárítják a 

veszélyt és engedélyt adnak hozzá. 

 

Rosszullét esetén értesíteni kell a háziorvost, iskolaorvost, esetleg a mentőket. 

A rendőrségi szakemberek munkájának elvégzéséig az épületet megközelíteni nem szabad, és csak az ő 

engedélyükkel léphetünk be illetve térhetünk vissza az osztálytermekbe, irodákba. 

A rendőrség kiérkezésétől a tagintézmény igazgatója tartja velük a kapcsolatot, az esetleges 

fejleményekről tájékoztatja a tanulókat, dolgozókat és gondoskodik a tanulók, gyermekek szüleinek 

értesítéséről. 

 

1.309. A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Intézményünk a tanulók, gyermekek egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot: azon 

belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük – a kötelező és nem 

kötelező tanórai foglalkozások keretében – a szervezett testmozgást, tekintettel az intenzív testi 

fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére. 

 Biztosítjuk: 

− a tanulók, gyermekek mindennapi testedzését, 

− a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

− az iskolai sportkörök működését – kézilabda, labdarúgás  

− a gyógytestnevelést a rászorulóknak 

− a téli időszakban az asztalitenisz oktatást 

 

A tanulók hetente az órarendbe illesztett 5 testnevelés órán vesznek részt, melyből 2 órát sportköri 

foglalkozással, tánccal ki lehet váltani  

Intézményünkben kézilabda és labdarúgás sportköri foglakozáson vehetnek részt tanulóink, valamint a 

néptánc oktatás  is része a mindennapos testmozgásnak  

A gyerekeket testnevelés órákról – szakorvosi vélemény alapján – az iskolaorvos mentheti fel. Az írásos 

felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

 

1.310. A mindennapos testnevelés minimális feltételei: 

 

A mindennapos testnevelési foglalkozásokat hetenkénti beosztásban kell megszervezni úgy, hogy 

legalább három testnevelési foglalkozás a délelőtti tanórai rendben, további kettő a délutáni foglalkozások 

rendjében, akár egyéb foglalkozásként, és akár összevont (tömbösített) dupla órás foglalkozásként (pl. 

diáksportkör, sportági foglalkozások, egyéb testmozgásformák – pl. tánc) kerülnek megtartásra.  

A délutáni foglalkozásokon való részvétel alól mentesíthető az az igazolt, versenyszerűen sportoló diák, 

akinek legalább heti két sportfoglalkozásáról sportegyesülete igazolást ad.  

 

Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 
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A tanulók egy részének – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési 

foglalkozást írhat elő. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi órákon, de 

bizonyos testmozgásokat nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozás keretén belül biztosítja a 

megfelelő gyakorlatok elvégzését. 

 

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, amelyet az 

iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok megoldásához figyelembe 

veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges 

feltételeket.  A diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője 

 

1.311. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

 

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

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Tagintézményünk az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokat működtetheti:  

− napközi otthon  

− szakkörök  

− énekkar  

− iskolai sportköri foglalkozások  

− felzárkóztató foglalkozások  

− egyéni foglalkozások  

− tehetséggondozó foglalkoztatások  

− továbbtanulásra felkészítő foglalkozások, és szükség szerint más jelenleg nem ismert feladatok 

ellátásához kialakítandó szervezeti egység.  

 

1.312.  A napközi működésének rendje 

 

A napközi működésének rendjét a napközis nevelő dolgozza ki és rögzíti a házirendben. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetében beírt kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével. A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői 

kérelmeket az igazgatóhelyettes bírálja el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a gyermek 

iskolai előmenetelét és magatartását. 

A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni. 

 

1.313. Szakkörök rendje 

 

Szakköröket  a tanulók érdeklődésétől függően a tanulói igény és az adott lehetőség összhangjának, az 

iskolai tantárgyfelosztás figyelembevételével lehet indítani. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői 

hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól. 

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika  alapján 

történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 
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A szakkörök térítésmentesek. A szakkörök időpontja a tanévnyitó értekezleten kerül meghatározásra, a 

tanév rendjében kerül rögzítésre, a közzétételi listán tekinthető meg az iskola honlapján. 

 

1.314. Felzárkóztatás, fejlesztés rendje 

 

A képességfejlesztés célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez  

való felzárkóztatás vagy a kimagasló  képességek   további fejlesztése.                               

A képességfejlesztés, differenciált foglalkoztatás egyes tanulókra vagy csoportokra heti  több  órában is  

történhet., amennyiben a tagintézmény ehhez lehetőséget tud biztosítani. 

A képességfejlesztés  ingyenes. A fejlesztő foglalkozások  időpontja a tanévnyitó értekezleten kerül 

meghatározásra, a tanév rendjében kerül rögzítésre, a közzétételi listán tekinthető meg az iskola honlapján. 

 

Iskolánkban van:  

− integrált felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 

− sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése a Szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

− beszédfogyatékos,  

− enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 

 

Az integrált felkészítés a mindenkori IPR cselekvési ütemterv szerint történik: 

 

− korrepetálással 

− mentor tanári fejlesztéssel 

− fejlesztő pedagógus segítségével 

− logopédiai rásegítéssel 

− differenciált óravezetéssel 

− versenyeztetéssel 

− szakköri, sportköri munkába való irányítással 

 

Az SNI-s tanulók felzárkóztatása 

− a törvényi előírásoknak megfelelően 1-6. évfolyamon heti 3 órában; 7-8. évfolyamon heti 4 órában 

− gyógypedagógus órán nyújt segítséget  

 

1.315. Versenyeztetés rendje 

 

A  tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézmény, a környező település és az országosan meghirdetett versenyeken vehetnek rész, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 

1.316. Könyvtár 

 

A tagintézmény  könyvtára nyitvatartási idejében, valamint a  könyvtári órákon áll a tanulók  

rendelkezésére. 
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A könyvtár használati rendje: 

Nyitvatartási ideje: 

     Hétfő:       7,30 - 8-ig 

     Kedd:        7,30 - 8-ig 

     Szerda:     7,30 - 8-ig 

     Csütörtök: 7,30 - 8-ig és 14 - 17-ig  

     Péntek:      7,30 – 8-ig 

  

Az könyvállományból csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet. Az olvasóterem, valamint a  könyvtári 

rendezvényeken való részvétel minden állampolgár joga. 

A beiratkozás naptári évre szól, s azt minden év elején meg kell újítani. 

 

A beiratkozás szabályai: 

−  beiratkozáskor az olvasónak igazolnia kell személyazonosságát 

−  beiratkozáskor az olvasó nyilatkozik, hogy a könyvtár szabályait betartja 

−  a beiratkozás és a könyvtár használata ingyenes 

 

Egy kölcsönzés alkalommal egy olvasó legfeljebb 4 db dokumentumot kölcsönözhet. 

A kölcsönzési idő négy hét, ami kívánságra meghosszabbítható. 

Ha egy dokumentum nincs a könyvtár tulajdonában a kölcsönző kérhet könyvtárközi  kölcsönzést. 

A kölcsönzött dokumentumok elvesztése, megrongálása esetén az olvasó kártérítést fizet az alábbiak 

szerint: 

− az elveszett dokumentumot egy másik, azonos, vagy hasonló kiadású példánnyal pótolhatja 

− ha a dokumentum nem pótolható, az olvasó a mindenkori kereskedelmi értékének megfizetésére 

köteles 

− ha a dokumentumot háromszori felszólítás után sem hozza vissza, úgy a követelést polgári peres úton 

kell érvényesíteni 

 

1.317. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások rendje 

 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melynek célja – a pedagógiai program 

célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségeinek megismerése és az osztályok 

közösségi életének fejlesztése. 

 A kirándulások az iskola munkaterve alapján a tanítás nélküli munkanapon, vagy  tanítási szünetben 

szervezhetők.  

Tanítási napon is szervezhető kirándulás, ha iskolán  kívül megvalósítandó tananyag szerepel a 

követelményekben. 

Az osztálykirándulások tervezetét írásban kell leadni az igazgatónak. 

A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell   tervezni. 

Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás várható költségeit, 

szervezési kérdéseit. A tanuló szociális helyzetétől függően a kirándulás költségeihez az iskola is 

hozzájárulhat.  

A kiránduláshoz annyi kísérő tanárt kell biztosítani, vagy szülőt kell kérni, amennyi a  program  zavartalan 

lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésről is. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 

 

161 

                                                            

1.318. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport vagy más rendezvény - a z igazgató 

engedélye szükséges.  

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldi utazásért felelős csoport 

vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási 

kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyeket, a résztvevő 

tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 

 

1.319. Kulturális intézmények látogatása 

 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül 

bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanulási időben 

történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 

 

1.320. Egyéb rendezvények 

 

Az iskola tanulói közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények 

lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola 

helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítást. 

 

1.321. Tanfolyamok, oktatások 

 

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának 

függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a 

tanfolyamvezetőtől. A tanfolyam lehet térítésmentes  illetve térítéses. Térítés esetén a tanfolyamvezető 

írásban értesíti a szülőket a tandíjak mértékétől és a befizetés módjáról, időpontjáról. 

 

1.322. A tagintézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei 

 

1.323. A tagintézmény nevelőtestülete 

 

Tagjai: a tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja és a lelkész. 

A tagintézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

− fejlesztő pedagógus 

− gyógypedagógus 

− tanító 

− tanár 

− mentor tanár 

− könyvtáros 

 

 

A  tagintézmény vezetősége és a nevelőtestület 
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A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

      

  A kapcsolattartás fórumai: 

− az iskolavezetőség ülései, 

− értekezletek 

− megbeszélések. 

 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

A tagintézmény vezetősége az aktuális feladatokról a nevelői irodában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül is értesíti a nevelőket. 

 

A tagintézmény vezetői  kötelesek: 

− A Kollégiumi Tanács, az Igazgatótanács 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 felé, 

− a nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 

Tagintézményi vezetői értekezlet 

Az intézményegység döntést előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

Tagjai: 

− az intézményegység igazgatója és helyettese, 

− tagintézményi lelkész, 

− kibővített vezetői értekezleten a munkaközösség-vezető, diákpresbitérium tanárelnöke 

A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

 

1.324. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei  

                                                             

1.325. Tagintézményi nevelőtestületi értekezlet 

 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

− Tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

− Félévi és év végi osztályozó értekezlet 

− Két alkalommal nevelési értekezlet 

 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

− A nevelőtestületi értekezlet határozatképes, ha azon tagjainak 50%-a jelen van, ha a jogszabályok 

másképpen nem rendelkeznek.  

− A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály illetve az SZMSZ nem rendelkezik – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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A tagintézményi  nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az 

tagintézmény igazgatója vagy a pedagógusok egyharmada kéri. 

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére -   titkos  

 szavazással is dönthet. 

 

A félévi, tanévnyitó, tanévzáró értekezletekről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell  

 vezetni. 

 

A nevelőtestület tagjai az értekezletekről csak orvosi igazolással illetve az intézmény  

vezetőjének előzetes engedélyével maradhatnak távol. 

 

Tagjai: a tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, a lelkész 

 

A tagintézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

− fejlesztő pedagógus 

− gyógypedagógus 

− tanító 

− tanár 

− mentor tanár 

− könyvtáros 

 

Döntési jogkör: 

− A tagintézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. 

− A tagintézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása. 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

− a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

 

Véleményezési jogkör: 

− az igazgatói, főigazgatói megbízással kapcsolatban; 

− az igazgató-helyettesek megbízásával kapcsolatban; 

− tantárgyfelosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A főigazgatói, igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és 

a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással 

határoz. 
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Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet a tagintézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt 

nyilvánít vagy javaslatot tesz, az igazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül indokolással ellátott 

írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az igazgató gondoskodik. A nevelőtestületi értekezlet üléseiről 

jegyzőkönyv készül. A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten 

történik. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 33 %-a kéri, illetve 

ha az iskola igazgatója vagy vezetősége kezdeményezi. 

Ezen kívül nevelőtestületi értekezletet kell összehívni igazgatói pályázat elbírálása, minősítése esetén. 

 

1.326. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 

A tagintézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 

− Humán munkaközösség  

− Osztályfőnöki munkaközösség  

 

A szakmai munkaközösségek három évre megválasztják vezetőit. 

A szakmai munkaközösség-vezetők minden tanév elején elkészítik az éves tanóra-látogatási tervet. 

 

1.327. A szakmai munkaközösségek  tevékenységei 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 

− Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját 

− Részt vesznek az oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés) 

− Egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók , gyermekek ismeretszintjének folyamatos 

mérése, értékelése 

− Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása 

− Segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, továbbképzéséhez 

− Javaslatot tesznek vagy döntenek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására 

− Segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 

− Házi bemutatókat szerveznek 

− A tervező, elemző, értékelő tevékenységben aktívan részt vállalnak 

− A munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek 

− A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja 

− A munkaközösség-vezetők munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik 

 

A szakmai munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok: 

Az osztályfőnöki munkaközösségre átruházott feladatok: 

 

− a tanulók fegyelmi ügyében való döntés 

− a tanulók továbbhaladásának ügyében    
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− a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása 

 

Véleményezési területen átruházott jogkörök: 

 

− a pedagógusok továbbképzésében való részvételének tervezésében, tanfolyamra való beiskoláztatás, a 

továbbképzés erkölcsi és anyagi elismerésében. 

− Nevelők szakmai munkájáról véleményalkotás. 

 

1.328. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület vagy a tagintézmény vezetőségének döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a tagintézmény vezetősége  hozza létre, erről tájékoztatnia kell 

a nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg,   

munkájukról  megbízójuknak tartoznak beszámolással. 

Az IPR munkacsoportokkal a kapcsolatot az IPR menedzsment és az igazgató tartja.        

 

1.329. IPR munkacsoportok 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése és oktatása érdekében a tagintézményben az 

alábbi IPR munkacsoportok működnek:  

 

− IPR Menedzsment 

− Átmeneteket (óvoda-iskola; iskola-középiskola) támogató munkacsoport 

− Fejlesztő munkacsoport 

− Külső kapcsolatokat tartó munkacsoport 

 

1.330. IPR munkacsoportok struktúrája 

 

IPR Menedzsment 

Átmeneteket 

támogató munkacsoport 

- óvoda-iskola 

- általános iskola-középiskola 

Fejlesztő munkacsoport 

 

Külső kapcsolatokat 

tartó munkacsoport 

 

 

1.331. Az IPR munkacsoportok feladata 

 

Feladatuk a tagintézmény hhh, hh tanulóinak felzárkóztatása, fejlesztése. Különösen nagy gondot kell 

fordítani az óvoda-iskola átmenetre, a korai fejlesztésre. Kiemelt cél a hhh, hh tanulók érettségit adó 

intézményben való továbbtanulásának segítése. (részletesen lásd az Integrációs Munkatervben) 

− Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. 
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− Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 

− Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg, akik 

munkájukról megbízójuknak tartoznak beszámolással. 

   

1.332. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai az intézményi SZMSZ-ben 

kerültek meghatározásra. 

 

1.333. A  tagintézményi közösségek kapcsolattartási formái, rendje 

      

1.334. Az iskolaközösség 

 

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

− Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat érvényesíthetik. 

− Részletezését lásd a tagintézményi közösségeknél   

 

1.335. A munkavállalói közösség 

 

Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozókból áll. Az 

alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt,  és ehhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

1.336. A szülői szervezet (Kollégiumi Szülői Munkaközösség) 

 

1.337. Szülők tagintézményben való tartózkodásának rendje 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai rendezvények ideje alatt a szülők  beléphetnek és bent 

tartózkodhatnak az intézményben. Nyílt héten, bármely órán a szülő látogatást tehet saját gyermeke 

osztályában. Hivatalos munkaidő alatt a szülők felkereshetik a pedagógust gyermekük iskolai ügyeinek 

intézése céljából. 

 

1.338. A szülők érdekképviselete 

 

Az iskolában Szülő Tanács működik. Az iskolai Szülő Tanács legmagasabb szintű döntéshozó szervei az 

iskolai  szülői értekezletek. Az iskolai SZT választmánya a szülői értekezleten a szülők javaslatai alapján 

megválasztja     az iskolai SZT alábbi tisztségviselőit: 

− elnök, 

− elnökhelyettes, 

Az iskolai SZT elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 

Az iskolai SZT választmánya vagy szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 

mint 50%-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskolai SZT választmányát  az iskola igazgatójának tanévenként, a szülők és a nevelők kérése alapján, 

félévenként kell összehívni, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatiról, tevékenységéről.                                                      

− Nyílt napokon 

− Nyilvános ünnepélyeken 
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− Családlátogatásokon 

− Szülői értekezleten 

− Faliújságra helyezett információkon keresztül 

 

A tagintézményi SZT-t Az Nkt. 72. § (5) alapján az alábbi jogok illetik meg: 

− megválasztják saját tisztségviselőiket 

− kialakítják saját működési rendjüket 

− képviselik a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 

− egyetértési jogot gyakorolnak a pedagógiai programot, házirendet, munkatervet, valamint az SZMSZ 

azon pontjait illetően, amelyek a szülőkkel illetve a tanulókkal, gyerekekkel kapcsolatosak 

− véleményt nyilvánítanak, javaslattal élhetnek a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben 

− figyelemmel kísérik a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét 

− tájékoztatást kérhetnek a tagintézmény vezetőjétől 

 

 

1.339. A diákönkormányzat 

 

Diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

 

A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésen 

az igazgató és a diákpresbitérium vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről, érvényesítéséről. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik 

tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait személyesen vagy küldöttei útján. A tanulók 

kérdéseket intézhetnek a vezetőséghez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 

30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

 

Diákpresbitérium   szervezete és működési feltételei 

 

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákpresbitériumot hozhatnak létre. A 

diákpresbitérium tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Minden osztályközösség megválasztja az Osztály Diákpresbitériumot (ODP) és annak vezetőjét. A 

tanulóközösségek döntenek diákképviseletükről: küldöttet delegálhatnak a tagintézmény 

diákvezetőségébe. 

A teljes tanulóközösségnek érdekképviseletét a választott tagintézményi Diákpresbitérium (DP) látja el. 

A DP tagjai alkotják a diákok vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolják jogaikat. 

A diákpresbitérium munkáját nagykorú személy segíti, aki  a diákpresbitérium megbízásával eljárhat a 

tagintézményi DP képviseletében. A DP képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval. A 

tagintézményi DP megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi és a nevelőtestületi 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az osztályközösség problémáinak megoldásában az Osztály 

DP (ODP) 

A tagintézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a DP zavartalan működésének feltételit. 

A DP az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend használati szabályai szerint 

térítésmentesen veheti igénybe. Anyagi támogatásra az évenként megrendezésre kerülő farsangi bál 

bevétele szolgál. A tanév során kihelyezett persely bevétele felett szintén a DP dönt. 
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Diákpresbitérium jogai 

 

A DP véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

A DP egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

− A tagintézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor a rájuk vonatkozó kérdésekben, 

− a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

− a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

 

Döntési joga van a közoktatási törvény 63.§ (3) bekezdésében leírtak alapján: 

− saját anyagi eszközök felhasználásáról, 

− egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

− DP tájékoztatási rendszer létrehozásáról, működtetéséről, ennek a tanulói vezetőjét, munkatársait 

megbízhatja. 

 

1.340. Osztályközösségek és tanulócsoportok 

 

Az azonos évfolyamra járó, azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, 

tanulólétszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az 

osztályfőnök áll. Az iskola vezetésével ő tartja a kapcsolatot. 

 

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

jogkörébe tartoznak: 

− az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

− küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

− döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

1.341. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

− Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

− Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

− Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

− Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői 

értekezletet tart. 
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− Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

− Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

− Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével. 

− Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

− Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

− Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A nevelők és a tanulók 

A tanulókkal a kapcsolatot az igazgató, az osztályfőnökök, a szaktanárok tartják az alábbiak szerint:  

− Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató  

− Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon valamint a faliújságon elhelyezett hirdetőtáblán 

keresztül tájékoztatják. 

− A tanulót egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

− A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagintézmény vezetőségével  nevelőtestületéve 

 

 

1.342. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

1.343. Szülői értekezletek 

 

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az intézmény szintű információkról a közös 

szülői értekezleten az igazgató tájékoztatja a szülőket. Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök 

tartja Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői 

munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az 

igazgató hívhat össze. 

 

1.344. IPR esetmegbeszélések  

 

Az iskola háromhavonta tart IPR esetmegbeszéléseket. Ezeken részt vesz az osztályfőnök, a fejlesztő 

pedagógus, egy  szaktanár. Erről jelenléti ívet vezetünk, ill. emlékeztető készül.  

Amennyiben a szülő, gondviselő ezen kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor 

erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-

egyeztetés után kerülhet sor. 

 

1.345. A szülők írásbeli tájékoztatása 

 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy írásban, illetve elektronikus levéllel történhet.  
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Az osztályfőnök az üzenő füzetbe írással vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge 

vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális 

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

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

 

1.346. A diákok tájékoztatása  

 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 

értékelése céljából havonta  minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámának megfelelő  osztályzatot 

adunk. A heti egy órás tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának 

időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon 

maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen 

osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 10 

munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

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

megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal. 

Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

1.347. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

− alapító okirat, 

− pedagógiai program, 

− minőségirányítási program, 

− szervezeti és működési szabályzat, 

− házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján.  A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden 

tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

 

 

1.348. Külső kapcsolatok rendszere és formái 
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Tagintézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében, egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot 

tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. Az iskola rendszeres, és személyes kapcsolatot 

tart a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival. A tagintézményt a külső kapcsolatokban az 

igazgató vagy megbízottja képviseli. 

 

A tagintézmény kapcsolatot tart: 

 

Szervezet megnevezése Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 

Felsőbb szakmai szervekkel:   

Nemzeti Erőforrás Minisztérium levél, e.mail eseti 

Oktatási Hivatal levél, e-mail eseti 

Református Pedagógiai Intézet levél, email. 

telefon, 

továbbképzés 

eseti 

Zsinat Oktatási Bizottsága levél,e-mail, 

telefon 

szükség szerint 

Sellyei Tankerület vezetője személyes, levél, 

telefon 

szükség szerint 

Fenntartóval   

Esperesi Hivatal levél,e-mail, 

telefon 

szükség szerint 

Igazgató Tanács értekezlet 3x/év 

Esperes, gondnok látogatás, 

istentisztelet 

programok 

3-4x/év 

Önkormányzatokkal látogatás, 

istentisztelet, 

programok 

6-8x/év 

Szakmai szervezetekkel   

Baranya Megyei Pedagógiai Intézet programok 

szolgáltatások 

1-2x/év 

Igazgatói Munkaközösség találkozások, 

előadás 

e-mail 

telefon 

8-10x/év 

Középiskolákkal látogatás 2x/év 

Általános iskolákkal versenyek, közös 

programok 

10x/év 

Óvoda Programok, 

bemutatók, 

iskolanyitogató 

telefon 

8-10x/év 
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levél, e-mail 

Szakszolgálatokkal   

Nevelési Tanácsadó Sellye vizsgálat 

szolgáltatás 

Szükség szerint 

Logopédus szolgáltatás 1x/hét 

Pszichológus vizsgálat 

kezelés 

szükség szerint 

Rehabilitációs Bizottság vizsgálat, 

szolgáltatás 

levél 

 

szükség szerint 

Gyermekvédelmi szervekkel   

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal 

( Sellye) 

találkozók 

megbeszélések 

levél 

telefon 

szükség szerint 

GYIVI Pécs találkozók 

megbeszélések 

levél 

telefon 

szükség szerint 

Egészségügyi szervekkel   

Iskolaorvos vizsgálatok 

előadások 

programok 

1-2x/hó 

Védőnő vizsgálatok 

előadások 

programok 

2-3x/hó 

Fogorvos vizsgálat 1x/év 

   

Civilszervezetekkel   

Református Egyház Istentisztelet,hittan, 

programok,közös 

munkák, 

csendesnap 

folyamatos 

Katolikus egyház Istentisztelet, hittan folyamtos 

Ormánság Alapítvány programok 3-4x/év 

CKÖ,HKÖ programok 2-3x/év 

Művelődési ház, könyvtár programok folyamatos 

 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek 

végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok 
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koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítása érdekében. 

     

  A Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Rehabilitációs intézményekkel, Nevelési Tanácsadóval az alábbiak 

szerint tartja a tagintézmény a kapcsolatot: 

 

−  Beiskolázás előtt az óvoda kéri a vizsgálatot 

−  Problémás gyerekek esetén az osztályfőnökök (szaktanári javaslattal) ill. szülő 

−  SNI-s gyerekek felülvizsgálat kérése  a törvénynek megfelelően júniusban. 

−  Logopédiai problémák feltárása éves szűrés során, szolgáltatás heti egy alkalom, helyben. 

 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, 

a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, 

az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző 

ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

munkájában felhasználja. 

Munkaidejét munkáltatója határozza meg. 

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 A részletes beosztásokat az éves védőnői és iskolaorvosi munkaterv tartalmazza. 
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1.349. A tanulók ügyeinek  kezelésével  kapcsolatos szabályok az intézményi SZMSZ-ben kerültek 

szabályozásra 

 

1.350. A tanulói hiányzás igazolása 

1.351. Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára 

1.352. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

1.353. A tanulói késések kezelési rendje 

1.354. Tájékoztatás a szülő behívása értesítése 

1.355. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

1.356. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

1.357. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

1.358. A tagintézményi   könyvtár működési szabályzata 

 

1.359. A működési szabályzat alapdokumentumai: 

           

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

intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165. §, 166. §, 167. § valamint a 

Felszerelési jegyzék) 

− 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

− 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

− 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Módosításáról 

− 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

1.360. A könyvtár azonosító adatai: 

 

A Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája Drávafok könyvtárának működését az 

érvényes törvényi szabályozással összhangban a következők szerint szabályozom. 

 

A Könyvtári Szabályzat intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.  

 

Az iskolai – községi könyvtárra vonatkozó általános adatok: 

 

− A könyvtár neve: Községi Könyvtár Drávafok 

− A könyvtár címe, telefonszáma: 7967, Drávafok, Fő u. 28. 06-73-352-013 

− A könyvtár fenntartójának neve: Önkormányzat Drávafok 

− A könyvtár fenntartójának címe: 7967, Drávafok, Fő u. 1. 

− A könyvtár jellege: nyilvános kettős funkciójú iskolai könyvtár és közkönyvtár 

− A könyvtár elhelyezkedése: az iskola osztályterem helyiségében működik 

− A könyvtár használata: ingyenes 

 

1.361. A kettős funkciójú könyvtár ellátásnak célja: 
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− A rendelkezésre álló szakkönyvek segítségével a szakmai munka segítése, az oktató-nevelő munka 

színvonalának szinten tartása, fejlesztése 

− Az iskola nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátása 

− A közkönyvtári funkció ellátása érdekében lehetőségeihez képest biztosítja az itt élő lakosok tanulási, 

művelődési igényeit. 

 

1.362. A könyvtár feladata: 

      

Iskolai könyvtári feladatai: 

− Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát 

− Elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok 

helyi megvalósítását 

− Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, 

ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok,  audiovizuális eszközök) 

− Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja 

− Rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 

− Fontos szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának  a kialakításában 

− Részt vesz az iskola helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységekben (tanóra tartása a 

könyvtárban, bevezetés  a könyvtárhasználatba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők 

szervezése) 

− Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanórák, szakköri, napközis foglalkozások előkészítésében 

és megtartásában 

− A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

Közkönyvtári feladatai: 

− Könyvtári szolgáltatásait a lakosság érdekeit figyelembe véve szervezi meg, törekszik annak tanulási, 

művelődési, információs igényeinek kielégítésére 

− Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatatásainak a 

hozzáférhetőségét. 

− A fejlesztés kiegészítéseképpen a lakosság igényeit a Sellyei Kistérségi Könyvtárral való 

együttműködés keretében tartós letétben lévő állománnyal elégíti ki, gondoskodik a letéti állomány 

folyamatos cseréjéről.  

 

Szakmai feladatai: 

− Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, 

nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és igényeit 

− Az állomány gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere) gyűjtőköri szabályzatának megfelelően, az éves 

munkatervben foglaltak alapján, a beszerzési keret figyelembevételével végzi 

− A megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat 8 napon belül bevételezi és leltárba veszi 

− Naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó könyvet, valamint az összesített állomány-

nyilvántartást (csoportos leltárkönyvet) 

− A tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsa avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún.  brosúra-

nyilvántartást vezet 

− Az elavult, feleslegessé váló vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, vagy az olvasók 

által elvesztett könyveket az állományból kivonja, és az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi.  
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− A könyvek elhelyezése és tagolása azok tartalmának és jellegének megfelelő legyen 

− Kézi könyvtár (olvasótermi könyvtár) 

− Segédkönyvtár (melyek tanárok, iskolai dolgozók részére kikölcsönzött könyvekből áll) 

− Kölcsönözhető állomány 

− Időszaki kiadványok (folyóiratok, szaklapok) 

− Nevelői, oktatói kéziratok (tankönyvek, tantervek, útmutatók) 

− A könyvtárból kihelyezett dokumentumok az ún. letétek, melyek szaktantermekben, igazgatói és tanári 

irodában kapnak helyet 

− A könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak megfelelően alakítja és tartja 

karban 

− Gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről 

− Rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt 

 

1.363. A könyvtár gazdálkodása: 

 

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés 

alapján kell kialakítani.  

Az ellátmány csak az alábbi célokra fordítható: 

− Szakkönyvek vásárlása 

− Könyvtárban szükséges információhordozók beszerzése 

− Nyomtatványok beszerzése 

− Egyéb: rendezvények költségei 

 

A fenntartó önkormányzat által biztosított keret felhasználása ugyancsak költségvetési terv alapján 

történik, amely beszerzésekor figyelembe veszi a Sellyei Kistérségi Könyvtár által biztosított letéti 

állomány anyagát is.  

 

1.364. A könyvtár használata: 

 

− A könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-

nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse, és mint községi könyvtár, a lakosság könyvtári 

igényeit kielégítse. A könyvtárhasználót segíti tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához 

kapcsolódó és egyéb irodalom felkutatásával 

− A könyvtárhasználó részére a megfelelő dokumentumokat kölcsönzéssel, illetve helyi olvasás lehetővé 

tételével biztosítja 

− Amennyiben a keresett anyag a könyvtárban nem áll rendelkezésére, akkor  a könyvtár törekedik az 

előjegyzés, másolatkészítés, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítani 

− A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni 

− A kikölcsönzött dokumentumokról (kiadástól a visszavételig) nyilvántartást kell vezetni 

− A vissza nem hozott könyveket felszólítással kell a könyvtár állományába visszajuttatni 

− Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanórák, szakköri 

és napközis foglalkozások előkészítésében és megtartásában. 

 

1.365. A könyvtárhasználat rendje: 
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Jogok és kötelezettségek: 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói, illetve  a 

meghatározott kölcsönzési időben a lakosság használhatja. 

 

A könyvtár szolgáltatásai, a használat módjai: 

− Helyben használat: A könyvtár a kézikönyveket, szótárakat, lexikonokat, enciklopédiákat folyóiratokat 

nem kölcsönzi, használatukat helyben biztosítja, de ezeket  a pedagógusok 1-1 tanítási órán 

kikölcsönözhetik. A helyben használat lehet egyéni vagy csoportos.  

− Kölcsönzés: Minden olvasó jogosult a kölcsönzésre, amely az iskola tanulóinak és dolgozóinak 

egyaránt ingyenes. A kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, folyóiratok nem kölcsönözhetők. 

− Tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása 

− A könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése 

− A teremben található számítógép használata, internet használata 

 

A kölcsönzés szabályai 

− Minden olvasó jogosult a kölcsönzésre, amely az iskola tanulóinak és dolgozóinak egyaránt ingyenes. 

A külső használóknak sem kell beiratkozási díjat fizetniük.  

− A kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, folyóiratok nem kölcsönözhetők. 

− Egy kölcsönzési alkalommal az olvasó legfeljebb 3 dokumentumot kölcsönözhet. 

− A kölcsönzés időtartama négy hét. A kölcsönzési határidő után a dokumentumokat vissza kell 

szolgáltatni.  

− Az olvasó kívánságára a kölcsönzést meg lehet hosszabbítani.  

− A könyvtár tulajdonában lévő könyveket és egyéb dokumentumokat gondosan kell kezelni, azokba 

bejegyzést tenni nem szabad. 

− A kölcsönzött dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó kártérítést fizet az 

alábbiak szerint:  

− Az elveszett dokumentumot egy másik (lehetőleg azonos kiadású) példánnyal pótolja 

− Ha az elveszett dokumentum másikkal nem pótolható, az olvasó a dokumentum mindenkori 

kereskedelmi értékének megfizetésére köteles. 

− A könyvtár ún. letéti állományt helyez el az oktató az oktató nevelőmunka segítése érdekében az alábbi 

helyen: tanári szoba. Az ideiglenesen kikölcsönzött ( kihelyezett) dokumentumokat a tanév elején veszik 

át, és  a tanév végén adják vissza a megbízott oktatók, tanítók, akik anyagi felelőséggel tartoznak a rájuk 

bízott könyvekért.  

 

1.366. A könyvtár nyitvatartási rendje: 

 

Tanéven belül: szeptember 1-től június 15-ig.  

Tanéven belül hetente:      Hétfő :           7:30-8:00 

                                                   Kedd:             14:00-17:00 

                                                    Szerda:           7:30-8:00  

                                                    Csütörtök:      7:30-8:00 

                                                  Péntek:           7:30-8:00, 14:00- 17:00 
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A TAGINTÉZMÉNY ÉS DRÁVAFOK KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁNAK   GYŰJTŐKÖRI 

SZABÁLYZATA 

 

1.367. A könyvtár feladata: 

 

A könyvtár alapfeladata az oktató-nevelő munka segítése. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére 

az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat és ismerethordozókat, illetve a lakosság egészét 

szolgáló lakóhelyi könyvtári ellátást.  

Célja az állományban lévő dokumentumaival és a hálózati szolgáltatások közvetítésével a felé irányuló 

elvárások kielégítése. 

A kettős feladatellátásából adódóan a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak: az oktató-nevelő munkát elősegítő 

információhordozók és a lakosság önművelését és szórakozási igényeit szolgáló dokumentumok.  

 

1.368. A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai: 

 

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

intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165. §, 166. §, 167. § valamint a 

Felszerelési jegyzék) 

− 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

− 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

− 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Módosításáról 

− 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

1.369. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

 

− A könyvtár kettős funkciója, amely szerint a falu lakossága számára is nyitott.  

− Az iskola szerkezete: Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola. 

− Az iskola nevelési – oktatási céljai: Pedagógia programja és helyi tanterve 

 

1.370. Az állománygyarapítás módja:  

 

− 4.1. ÚK jegyzék alapján megrendeléssel 

− 4.2. Készpénzes vásárlással 

− 4.3. Ajándék formájában intézménytől, magánszemélyektől 

− 4.4. Letét formájában a Sellyei Kistérségi Könyvtár állományából 

 

A dokumentumok kiválasztásának elvei: 

− Tematikus: a tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó irodalom; pedagógiai, pszichológiai irodalom, szép –

és ismeretterjesztő irodalom. 

− Nyelvi szempont: magyar nyelvű dokumentumok és a tanításhoz kapcsolódó német és angol nyelvű 

ismerethordozók 

− Formai szempont: könyv, folyóirat, CD-lemez, hangkazetta, video, kotta, térkép, kézirat ( iskolai 

pályamunkák).  
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1.371. A gyűjtés szintje és mélysége: 

 

Könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően.  

 

1.372. Könyvtári állományrészek 

 

1.373. Kézikönyvtári állomány:  

 

Ebben az állományrészben a különböző műveltségterületek alapdokumentumai gyűjtjük: 

− Általános és szaklexikonok, enciklopédiák 

− Szótárak, fogalomgyűjtemények 

− Kézikönyvek, összefoglaló munkák 

− Adattárak, atlaszok 

− Tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok 

− Nem nyomtatott ismerethordozók (videofilm, hangkazetta, CD-Rom) 

 

1.374. Ismeretközlő irodalom: 

Gyűjtjük: 

− A helyi tanterv követelményrendszerének megfeleltetett irodalmat 

− A munkáltató eszközként használatos dokumentumokat 

− Az ismeretközlő irodalom összefoglaló, különös érdeklődésre számon tartható műveit 

 

1.375. Szépirodalom 

Gyűjtjük: 

− A helyi tantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok 

− A tananyaghoz kapcsolódó antológiákat, versesköteteket, népköltészeti alkotásokat 

− Anyagi lehetőségeinkhez mérten a felnőtt olvasók számára szórakoztató és szépirodalmat 

 

1.376. Pedagógiai gyűjtemény 

Gyűjtjük: 

− A helyi tantervekben meghatározott tankönyveket, munkafüzeteket, feladatlapokat, tanmeneteket 

− A tanításhoz szükséges módszertani segédleteket, feladatgyűjteményeket (a tankönyvekből szükség 

szerint a tanulók kölcsönözhetnek) 

−   Erősen válogatva gyűjtjük: 

− Pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, összefoglalókat 

− A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges 

szakirodalmat 

− A műveltségi területek módszertani segédleteit, segédkönyveit 

− A tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait 

− Az iskolával kapcsolatos statisztikai, jogi és szabálygyűjteményeket 

− Az iskola történetéről szóló dokumentumokat 

1.377.  Főgyűjtőkör Könyvek 
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1.378. Általános művek:  

1.379. A tudomány és  a kultúra legáltalánosabb alapjai, bibliográfiák, könyvtártan, enciklopédiák, 

általános lexikonok. 

1.380. Filozófia, pszichológia:  

1.381. Pszichológia, logika, erkölcstan. 

1.382. Vallás, teológia:  

1.383. Biblia, mitológia alapművei, keresztény vallás. Általános művek, összefoglalók.  

1.384. Társadalomtudományok:  

1.385. Néprajz összefoglaló jellegű művek. Népművelés, szabadidő felhasználása.  

1.386. Természettudományok:  

1.387. Általános természettudományi művek, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, 

őslénytan, biológia, növénytan, állattan alapszintű művei. 

1.388. Alkalmazott tudományok:  

1.389. A higiéniával, az ember szervezetével, az egészséges életmóddal kapcsolatos alapismereti 

ismeretterjesztő munkák. Általános, összefoglaló művek.  

1.390. Művészet, szórakozás, sport:  

1.391. Alapszintű összefoglaló művek. 

1.392. Nyelv és irodalom: 

− A nyelv általános kérdései, a helyesírás általában, az egyes nyelvek szótárai.    Irodalomtudomány: 

világirodalom történetem, irodalomtörténeti művek.      Magyar irodalom története. Magyar próza- és 

drámairodalom, költészet klasszikusai és a kötelező olvasmányok. 

1.393. Földrajz, életrajz, történelem:  

1.394. Földrajztudományok alapszintű összefoglaló munkái kiemelten Európára és Magyarországra 

vonatkozóan.  

1.395. Történelemtudomány elmélete és segédtudományai összefoglaló alapszintű munkái, Európa és 

Magyarország története.  

 

1.396. Mellékgyűjtőkör Könyvek 

1.397. Minden olyan dokumentum ide tartozik, amely  a tananyagon túli ismeretszerzési igényeket 

elégíti ki.  

1.398. A gyűjtemény jellemzői 

 

1.399. Dokumentumtípusok 

− Könyvek kb. az állomány 95 % -át teszik ki. 

− Periodikumok 

− Kéziratok 

− Nem hagyományos dokumentumok: hangkazetták, videokazetták 

 

1.400. Nyelv 

− Magyar nyelvű kiadványokat gyűjtünk, emellett a tanított nyelvek közép- és kisszótárait, 

nyelvkönyveit, munkafüzeteit, tanári kézikönyveit, hangzó anyagait, egyéb szépirodalmi alkotásait.   

 

1.401. Példányszám 
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− A könyvtári költségvetés adta lehetőségeinek megfelelően a különböző állományrészekbe 

dokumentumonként 1-1 példányt áll módunkban beszerezni.  

− Kivételt képeznek:  

− Házi olvasmányokból tanulócsoportonként 4-5 tanulóra 1 példány 

− Egyes pedagógiai segédkönyvből pedagógusonként 1-1 példány 

− Ajánlott olvasmányokból tanulócsoportonként 10 tanulóra 1 példány 

 

1.402. Az állomány nyilvántartása: 

 

− Végleges nyilvántartás:  

− A tartós megőrzésre szánt dokumentumok egyedi és csoportos nyilvántartásba, illetve leltárkönyvbe 

kerülnek.  

− Időleges nyilvántartás: 

− Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyek  a könyvtári átmeneti 

időtartamra (legfeljebb három évre) szerez be. Ide tartozhatnak a brosúrák, tankönyvek, módszertani 

segédanyagok, jegyzetek, tervezési és oktatási segédletek, a végleges megőrzésre szánt folyóiratok, amíg 

köttetésre nem kerülnek.  

 

1.403. Állományapasztás: 

 

− Természetes elhasználódás: az elszakadt, illetve megrongálódott dokumentumok állományból való 

törlése 

− Az elavult dokumentumok selejtezése 

− A fölösleges dokumentumok kivonása 

− Az elveszett dokumentumok törlése 

 

A dokumentumok állományból való kivonását a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelete alapján 

folyamatosan kell végezni.  

 

 

 

A működési szabályzatot jóváhagyom:  

 

 

 

 

Igazgató 
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„Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hinni. 

Ha a gyermekek hitelesen élnek, 

Megtanulják, mit jelent szeretni. 

Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon” 

                                                                           

Dorothy Lax Holtz : Egy Élet a kezedben 

 

Bevezető  

 

A református nevelés világnézeti alapja a Szentírás és az abból táplálkozó hitvallásunk. Gyermekeinkben 

szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk elültetni a “magot”, mely igazán 

értékes emberré, személyiséggé formálja Őket. Valljuk: hitre segíteni Őket, egyet jelent az életre 

segítéssel. 

Keresztyén nevelésünk célja a harmonikusan fejlődő személyiség kialakítása, valamint a keresztyén 

értékrend átadása, mely elsősorban a gyermek lelki életére irányul, de átszövi az általános nevelési 

feladatokat és a közösségi nevelést is. 

Azok a gyermekek, aki keresztyén családban születtek, a szülők hite és döntése alapján váltak az egyház 

tagjává. 

Gyermekeinket szeretnénk elindítani azon az úton, ahol az evangélium megismerése által életük egy 

bizonyos pontján Jézus Krisztus követőjévé válnak. 

A nevelést teljesen átvenni a családoktól nem lehet, de velük együtt, a közös célra tekintve, óvodánk és a 

család betöltheti a feladatát. Nem minden szülő tudja felvállalni a keresztyén hitben való nevelést, ezért 

az evangélium hirdetésének első lépcsőfoka óvodánk lehet. 

Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése. 

Ezért szeretnénk a gyermekeket éppen gyermekségükben megőrizni. Célunk, hogy gyermekeink: 

 

− tudják, hogy Ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, 

− szociális képességük nyilvánuljon meg kapcsolataikban, a családban, közösségekben, baráti körben, 

− álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban, 

− tudjanak és merjenek dönteni, 

− legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé 
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1.404. Általános rendelkezések 

1.405. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a 

kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, 

racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

− 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 

− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

− 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

− 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

− 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 

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

− 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól. 

 

1.406. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

A jogszabályban előírt együttműködő partnerekkel egyetértésben (szülői szervezet) az alábbiakban 

rendelkezik az óvoda szervezetéről és működéséről.  

Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel 

az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. 

A szervezeti és működési szabályzat előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára és 

intézmény használójára nézve kötelező, az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, 

használják helyiségeit, létesítményeit. 

Az intézmény elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata visszavonásig hatályos, illetve addig, amíg 

új törvény nem szabályozza a módosítást. Jogszabály változások alkalmával az intézményegység vezetője 

köteles az SZMSZ-t felülvizsgálni, az aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal az új 

SZMSZ-t véleményeztetni, majd a nevelőtestületnek elfogadásra javasolni.  

A dolgozó, és a szülő a jogorvoslati kérelmét írásban nyújtja be az intézményegység vezetőjének, aki erre 

30 napon belül köteles írásban válaszolni.  

Amennyiben az intézményegység vezetőjének a válasza nem kielégítő, a jogszabályokban leírt jogi 

fórumokhoz lehet fordulni. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a  szülők, a munkavállalók és más 
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érdeklődők megtekinthetik az óvodavezető irodájában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013.____hó___-i határozatával fogadta el.  

 

1.407. Az Intézmény  alapító okiratának adatai, abban foglalt feladatok  

1.408. Intézményi azonosítók: 

Az intézményegység neve:   Pécsi Református Kollégium GSzSzÁÓ Óvodája  

Az intézményegység címe:   7626 Pécs, Vadász u 8/1. 

Az intézmény székhelye:  7627 Pécs, Engel János u.15. 

Az intézményegység vezetője:  óvodavezető 

Az intézmény jogállása: többcélú közös igazgatású 

intézmény szakmailag önálló intézményegysége  

Az intézmény alapítója (alapítás éve), fenntartója: 

Alapító:   Baranyai Református Egyházmegye - 2009 

Fenntartó:   Baranyai Református Egyházmegye 

Címe:    7623 Pécs, Szabadság u.35. 

Az intézmény OM azonosítója:  027413  

Az intézmény statisztikai törzsszáma: 18303542552913102 

Alapító okirat száma, kelte:                       

Egyházi felügyeleti szerv:  Magyarországi Református Egyház Zsinata, 

Baranyai Református Egyházmegye Presbitériuma 

  

A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:  Baranya Megye Főjegyzője 

Működési területe:  Baranya megye 

Az óvodavezető kinevezésének rendje: A többcélú közös igazgatású intézmény vezetője javaslatára, a 

Pécsi Református Kollégium Igazgatótanácsa 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szakmailag 

önálló intézményegysége 

  

Az intézményegységbe felvehető maximális gyermek létszám:  

   max.: 125 fő  

Engedélyezett csoportok száma: 5 óvodai nevelési csoport 

Az intézményegység feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés jog 

Az óvoda épülete: Pécs, Vadász u. 8/1.sz. alatt, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, 

melyet a Baranyai Református Egyházmegye részére bérleti szerződéssel használatra átadott. 

A vagyon felett rendelkező: 

Megállapodásba foglalt korlátozásokkal (elidegenítési és terhelési tilalommal) a Baranyai Református 

Egyházmegye, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

 

Az intézményegység gazdálkodásával összefüggő jogosítványa: 

A PRK, mint önállóan gazdálkodó egyházi intézmény gazdasági vezetése alá tartozó szakmailag önálló 

intézményegység. 

 

1.409. Az Intézményegység alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 
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Alaptevékenységek 

 

− Iskolai előkészítő oktatás: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés 

− Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: Szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján: 

− A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) a megismerő funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése. 

− Vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása 

− Feladatok forrásai 

− Normatív állami támogatás, melynek alapja az intézményi gyermeklétszám, valamint a kiegészítő 

állami támogatások 

− Intézményi ellátás díjbevételei. 

 

Feladatmutatóik megnevezése és köre 

Iskolai előkészítő oktatás 

Feladatmutató: gyermekek létszáma max. 125 fő 

Teljesítménymutató: gyermekcsoportok száma 5 (db) 

 

1.410. Az intézményegység gazdálkodásának jellemzői 

1.411. Az intézményegység gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az óvoda nem gazdálkodó szervezet. A gazdálkodási feladatokat a főintézmény gazdálkodási 

feladatokkal bíró munkatársai látják el szükséges esetekben egyeztetve az óvoda vezetőjével.  

 

1.412. Az intézményegység gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása 

 

Gazdasági csoporttal való együttműködés 

 

Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység. Az óvodavezető 

az alábbi gazdasági feladatok ellátásában működik közre: 

− adatot szolgáltat szükség szerint a költségvetés tervezéshez, 

− ha az intézményegység a pénzellátmányban részesül, azt nyilvántartja, elszámol vele. 

− Segíti az óvodai üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 

hasznosításával kapcsolatos feladatok hatékonnyá tételét  

− a bér- és munkaerő-gazdálkodáshoz adatot szolgáltat a havi munkaügyi jelentések során, a 

költséghatékonyságot segíti a munkaidő, munkarend jó szervezésével. 

− a beszámolási kötelezettséget segíti a pontos statisztikai adatok szolgáltatásával,  

− alkalomadtán segíti a pályázatok pénzügyi nyilvántartását, elszámoltatását, 

− havi adatszolgáltatással, a térítési díj- kedvezmények jogosultsági igazolásainak nyomon követésével 

segíti a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat.  

− A gazdasági csoport segítségével kapcsolatot tart fenn az intézmény tűz- és munkavédelmi feladatait 

ellátó külső szervvel. 

− Segíti a telephelyen a katasztrófavédelmi- és prevenciós tervből adódó feladatok, valamint a 

szabványossági felülvizsgálati feladatok végrehajtását. 
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A titkársággal való kapcsolattartás 

A Pécsi Református Kollégium főigazgatójának közvetlen irányításával működik. 

− Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, a központi 

postázást. 

− Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti 

az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 

− Végzi a központi iktatást. Központilag kezeli a dolgozói adatnyilvántartásokat, továbbképzési 

kötelezettség analitikáját.  

− Koordinálja az intézményegységek kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat.  

− Ellátja az intézményvezetés munkájához kapcsolódó protokoll feladatokat. 

 

1.413. Az intézményegység szervezeti felépítése 

 

Az intézményegység élén az óvodavezető áll. Akinek helyi vezetőmunkáját az intézményi lelkész és 

távolléte esetén a kijelölt helyettes segíti. Az intézményen belüli munkamegosztást jelen SZMSZ a 

későbbiekben részletezi.  

 

1.414. Az intézményegység vezetése 

 

Az intézményegység vezetését az óvodavezető látja el. Vezetői megbízása 5 nevelési évre szól. 

Az óvodavezető intézményegység vezetőként az óvoda szakmai munkáját irányítja.  

Az intézményegység vezetője munkáját a magasabb jogszabályok, az intézmény főigazgatója, a fenntartó, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

Az óvodavezető betegsége, tartós akadályoztatása eseten a Munkáltató (főigazgató) helyettes vezetőt bíz 

meg a vezetői feladatok ellátásával. A megbízás határozott időre szól. Ha az óvodavezető a helyettesítési 

megbízás lejárta után sem tudja ellátni feladatait, a megbízás időtartama meghosszabbítható. 

A dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint az óvodavezető közvetlen irányítása alapján 

végzik. 

Az óvodavezető az éves munkatervben tervezett időpontokban, valamint a szükségleteknek megfelelő 

rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról a nevelőtestülettel, a nevelőmunkát segítő 

alkalmazottakkal,  

Az intézményen belüli értekezletek rendjét, feladatait az aktualitásoknak megfelelően az éves munkaterv 

tartalmazza. 

1.415. Az intézményegység vezető közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre 

A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az intézményegységben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az óvodavezető intézményi lelkész és az 

óvodavezető távolléte estén kijelölt helyettesítője látják el. 

Az óvodavezető 

Munkáltatással kapcsolatos feladatai: 

Munkatársait maga választja a magasabb vezetővel, történt egyeztetés alapján. 

Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 

Folyamatosan ellenőrzi a tagóvoda működésének rendjét és a dolgozók munkafegyelmét. /Az 

ellenőrzésekről esetenként feljegyzést készít./ 
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Konkrét tények alapján minősítéseket készít. 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ellátja a gyermekvédelem a munka-, baleset-, tűzvédelem, 

bombariadó feladatait. 

Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, az összehangolt munkarendet az irodában kihelyezi. 

Ellenőrzi a jelenléti ív vezetését. 

Elrendeli és nyilvántartja a helyettesítéseket, kiszámolja és nyilvántartja a túlmunkát. 

Elkészíti az óvoda éves szabadságtervét, és nyilvántartja a szabadságokat. 

Az óvoda nevelőtestülete és összes dolgozója számára értekezletet szervez és tart. 

A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát megszervezi, a dokumentációt nyilvántartja. 

Az intézményen belüli érdekcsoportok véleményét megismeri. 

Az éves munkatervében tervezi az óvoda napi nyitva tartását. 

Megszervezi az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetek, és a nevelés nélküli munkanapok alatt az óvoda 

zavartalan működésének biztosítását, gyermekek ellátását.  

Éves munkatervében tervezi és rögzíti a nevelés nélküli munkanapok számát és tartalmát. 

 

Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatai: 

Elkészíti a tagóvoda statisztikáját. 

Az óvodába érkezett ügyiratokat archiválja, a központilag iktatott iratokat határidőn belül elintézi. 

Megszervezi a gyermekek óvodai felvételét, vezeti a felvételi és előjegyzési naplót, jelentést küld a 

fenntartónak. 

Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét. 

Ellenőrzi az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási napló pontos vezetését. 

Ellenőrzi a csoportnaplókat. 

Tanköteles gyermekek igazolatlan hiányzása esetén felszólítást küld a szülőnek, szükség esetén értesíti a 

jegyzőt. 

Az elköltöző tanköteles korú gyermeket nyomon követi és jelzi az új lakóhelyénél. 

A gyermek beiskolázásához szakvéleményt ad, szükség esetén véleményt kér a pedagógiai 

szakszolgálatoktól. 

Segítséget nyújt a gyermekek beiskolázásának megszervezéséhez. 

Gyermekek egészségügyi vizsgálatát megszervezi. 

 

Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatai: 

A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével megszervezi az óvodai csoportokat. 

Az óvoda pedagógiai- szakmai irányítójaként megszervezi, és figyelemmel kíséri, ellenőrzi a 

nevelőmunkát.  

A nevelőtestület javaslatai alapján elkészíti az óvoda Nevelési programját, Éves munkatervét és Éves 

beszámolóját. 

Elkészíti a tagintézmény Házirendjét, SzMSz-t, Minőségirányítási Programját, Adat és iratkezelési 

Szabályzatát, az udvari játszóeszközök ellenőrzési és karbantartási tervét. 

Összehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét és heti tervét. 

Az óvodapedagógusokat segíti a nevelés tartalmának megszervezésében. 

A nevelési folyamat, a pedagógiai munka vizsgálatát a MIP szerint végzi, felel a Minőségirányítási 

Program működtetéséért. 

Szóbeli és írásbeli értékelést készít, a további feladatokhoz útmutatást ad. 

Figyelemmel kíséri a gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósítását és dokumentációját. 
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A nevelőtestület szakmai fejlődés érdekében belső továbbképzéseket szervez, segíti a dolgozók 

önművelését és továbbképzését, tapasztalatcseréket szervez. 

A pedagógiai innováció érdekében szakanyagok, feldolgozását szervezi meg. 

Segíti és működteti az óvoda kapcsolatrendszerét. 

Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, szervezi és nyomon követi a szülői értekezleteket. 

Felelős az óvoda hagyományainak ápolásáért az óvoda programjainak ünnepeinek méltó módon való 

megszervezéséért. 

 

1.416. Gazdálkodással kapcsolatos feladatai: 

 

Az óvodavezető a gazdasági vezető által esetenként aktuális feladatra biztosított pénzkerettel rendelkezik, 

azzal elszámol. 

Az óvoda felújításával kapcsolatosan javaslatot ad az intézményvezetőnek, fenntartónak. 

Az óvoda épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról gondoskodik, a környezet-

egészségügyi, munka-, és balesetvédelmi előírásainak megfelelően. 

Pályázati lehetőségek kihasználásával az óvoda felszerelését és eszközeit folyamatosan fejleszti. 

Kapcsolatot tart a gyermekétkeztetési vállalkozó dolgozóival. Ellenőrzi az étel mennyiségét, minőségét 

kiosztását. 

Vezeti és jelenti a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adatokat a székhelyintézmény, a vállalkozó 

megbízottja felé.  

Felelős a középtávú pedagógus továbbképzési program s az éves beiskolázási terv elkészítéséért. 

A tárgyi eszközök, az óvodai vagyon rendeltetés szerinti használatáért, tárolásáért, állagmegóvásáért, 

leltári vagyontárgyi felelősséggel tartozik. 

A leltározásban és selejtezésben részt vesz. 

Az intézményegység képviselete 

Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az 

intézményegység illetékességét az intézményegység vezetője látja el. 

A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: akadályoztatása esetén 

– helyettesére. 

Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára. 

 

1.417. A képviselet főbb elvei, szabályai: 

− a intézményegységet a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről 

van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák, 

− nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról, 

− a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatadó a felelős, 

− a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése 

nélkül, 

− a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a PRK Óvodája jó hírnevének megőrzése. 

 

1.418.  Az aláírási jogkör gyakorlása 

Az intézményegység nevében aláírásra az óvodavezető jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az 

azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a kijelölt helyettesítést ellátó óvodapedagógus írja 

alá. 
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Az óvodavezető aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 

levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe 

tartozó ügyekre terjed ki. 

 

 A helyettesítés rendje 

− Az óvoda nyitva tartása alatt az óvodavezető vagy megbízottja az intézményben tartózkodik. 

− Az óvodavezető távollétében intézkedésre jogosult személy lehet: 

− a többcélú közös igazgatású intézmény igazgatója vagy helyettese, 

− az óvodavezető által az éves munkatervben kijelölt személy, 

 

Az óvodavezető által megbízott személy az óvodavezető helyettesítését teljes felelősséggel látja el. 

 

Intézkedési jogköre: az intézmény zavartalan működésével, a gyermekek biztonságával összefüggő 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Rendkívüli esetben köteles azonnal értesíteni a magasabb 

vezetőt. 

Az óvodavezető, vagy a kijelölt helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az épületben tartózkodó 

óvodapedagógus feladata. 

A reggeli és délutáni csoportösszevonás alatt az óvodavezető helyettesítésének ellátásában 

közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. 

 

1.419. Az intézményi lelkész 

Az intézmény lelkésze az intézmény hitéletének vezetője és az iskolai hit- és erkölcstanoktatás irányítója, 

ilyen minőségében a hittan-munkaközösség vezetője. A lelkész az intézményen belül a fenntartó egyház 

spirituális érdekeinek legmagasabb szintű képviselője, ennél fogva hivatalból tagja az intézmény 

vezetőségének, illetve az igazgatótanácsnak, továbbá a tantestületi vagy fegyelmi kérdésekkel foglalkozó 

nevelőtestületi bizottságoknak, a tantestület teljes jogú tagja. 

A lelkész felelőssége: Az intézmény lelkipásztora, mint gyülekezetnek az irányítója és az 

iskolaközösség,/óvodaközösség lelki életének gondozója. 

 

Ebben a minőségében különösen felelős: 

− az intézményben a református szellemben történő nevelésért, 

− a hitéleti nevelési program elkészítéséért, 

− az iskolai hitoktatás tartalmáért és színvonaláért, 

− az iskolában folyó lelkigondozói, diakóniai és missziói munkáért, 

− az iskolai gyülekezet rendszeres hitéletének formai és tartalmi rendjéért. 

 

Az intézményi lelkész feladata a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában, Általános Iskolájában és 

Óvodájában: 

− tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek istentiszteleti részének szervezése, megtartása/megtartásáról való 

gondoskodás 

− évkezdő és évzáró össznevelőtestületi áhítat megtartása/megtartásáról való gondoskodás 

− nevelőtestületi értekezleteken való aktív részvétel: igeolvasás, imádság szolgálatával (amennyiben 

nem ütközik a gimnáziumi/általános iskolai/óvodai és az internátusi nevelőtestület értekezlete – ellenkező 

esetben a gimnáziumi értekezleten vesz részt, az általános iskolában a szolgálat végzésében valamelyik 
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hitoktató, az internátusban az internátusvezető, az óvodában a vezető óvónő helyettesíti, ill. 

akadályoztatása esetén) 

− áhítatok szervezése, beosztása, megtartása az intézményegység rendje szerint 

− bibliaórák szervezése, beosztása, vezetése a tagintézmények igényei és lehetőségei szerint 

− tantestületi „bibliaiskola” szervezése 

− lelki gondozói feladatok ellátása  

− ünnepi istentiszteletek szervezése  

− óvoda: évnyitó, advent, virágvasárnap, évzáró családi alkalmak 

− felvételi bizottságokban való részvétel/ lelkészi részvételről való gondoskodás 

− nevelőtestületi csendes napok szervezése, levezetése 

− pedagógus kirándulások lelki programjának összeállítása és biztosítása 

− lelki gondozói esetben együttműködés az óvodapedagógusokkal (szupervízió) 

− lelkészi fogadóóra tartása (előzetes bejelentkezés alapján) 

− fegyelmi ügyekben vélemény-nyilvánítási jog 

− a MRE által országosan, vagy a DMREK által egyházkerületi szinten meghirdetett gyermek- és ifjúsági 

programba való aktív bekapcsolódás (pl., Szeretethíd) és koordinálás 

− szülőkkel való kapcsolattartás – érdeklődés esetén Szülők „Hittan Iskolája” szervezése 

− az óvodai hitoktató munkájának támogatása, ökumenikus kapcsolatok ápolása 

− tájékoztatás az egyházi jellegű továbbképzésekről, hazai, kárpát-medencei és nemzetközi református 

közéletről 

− új pedagógusok alkalmazásánál véleményezési jog 

 

Az óvodavezető kijelölt helyettesítőjének feladatai:  

Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben- el nem halasztható ügyek intézésével- 

ellátja az óvodavezető helyettesítését. Személye az éves munkatervben megjelölve. 

Az óvodavezető tartós távollétében a közös igazgatású többcélú intézmény magasabb vezetőjének 

megbízása alapján végzi feladatát. (Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét). 

− Segíti az intézményben folyó pedagógiai munka tervezését, szervezését. 

− A statisztikai és munkaügyi adatszolgáltatásokkor összeolvasással segíti a pontos adatszolgáltatást. 

− Pedagógiai Program és az óvoda belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen 

szorosan együttműködik az óvodavezetővel. 

− Gyakorolja az egyeztetési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott 

pályázat elbírálásakor. 

− Segít szervezni az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

 

Az átruházott feladatok ellátásával megbízottak beszámoltatására vonatkozó rendelkezések: 

   a) átruházott feladatok: 

− óvodai hitoktatás megszervezése 

− programbeválással kapcsolatos tevékenység koordinálása, 

− gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálása  

− differenciált egyéni fejlesztés- beiskolázási folyamat mentorálása 

 

  b) átruházott feladatok gyakorlása: 

Minden nevelési év elején a nevelőtestület által a gyermekvédelmi és minőségirányítási feladat 

elvégzésére kiválasztott legalkalmasabb óvodapedagógus. 
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A megbízottak a feladatok éves ütemezése érdekében éves munkatervet (Gyermekvédelmi terv, 

Iskolaérettségi- beiskolázási feladat terv) készítenek, melyről a nevelőtestületet és a szülői szervezetet 

tájékoztatják. 

Évente két alkalommal januárban és májusban, írásban a nevelőtestületnek, májusban a szülői 

szervezetnek is beszámolnak a munkatervben foglalt feladatok megvalósításáról.
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1.420. A szervezet felépítése 

 

 

Óvodavezető  + Intézményi lelkész 

 

 

Ügyviteli, tanügyigazgatási, működési 

tevékenységek irányítása központi intézmény 

munkatársainak segítségével 

Pedagógiai, szakmai munka irányítása 

(Nevelőtestületen, alkalmazotti közösségen belüli feladatmegosztással) 

 

A vezető hiányzása 

esetén megjelölt 

helyettes 

 

Intézményi 

Titkárság 

 

Intézményi 

Gazdasági csoport 

 

Óvodai hitoktató 

 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

koordinálását végző 

óvodapedagógus 

 

P. Program 

beválásának nyomon 

követését végző 

óvodapedagógus 

 

Differenciált egyéni 

képesség-fejlesztés, 

beiskolázás 

folyamatgazdái 

 

Óvodatitkár 

 

Oktatási, nevelési 

feladatok 

szervezésében 

konzultációs 

szerepet tölt be, 

pontos adat- 

szolgáltatást, 

adategyeztetést 

segíti. Helyettesíti 

a vezetőt hiányzása 

esetén. 

 

A központi 

iktatást végzi, 

segíti az 

intézményegy-

ségek, és vezetőik 

közti információ -

áramlást. 

Óvodatitkár 

feladatait az 

intézményvezető 

látja el. 

 

Gazdasági, 

pénzügyi feladatok 

ellátását biztosítják 

az óvodavezető 

adatszolgáltatásai 

alapján. 

Pénztáros végzi az 

óvodai térítési díjak 

beszedését. 

Gondnok segíti az 

óvodavezetőnek az 

óvodai tűz-, munka-

, és balesetvédelmi 

feladatok ellátását. 

 

Az intézmény-

egység hitéltének 

szervezésében 

segíti az 

intézményi 

lelkészt, végzi 

minden óvodai 

csoportban az 

óvodai 

hitoktatást. 

 

Gyermek-védelmi, 

családsegítő 

feladatok ellátása, 

támogatásra jogosító 

igazolások 

analitikájának 

vezetése, 

kapcsolattartás 

védőnővel, 

családsegítő 

szervezetekkel 

 

A program beválással 

kapcsolatos 

folyamatok nyomon 

követésének 

szervezése. 

Kapcsolattartás 

óvoda partnereivel. 

elégedettségmérési 

folyamatok 

koordinálója. 

 

Gyermekek egyéni 

képességének 

felmérése, 

iskolaérettség 

megállapításának 

segítése, beiskolázás 

folyamatának 

szervezése. 

 

Ügyviteli 

feladatok 

elvégzését 

támogató 

munkatárs 

 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak- dajkák kik a teljes 

nevelési folyamat differenciált, hatékony végrehajtását támogatják. 
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1.421. Az intézményegység vezetősége 

Intézményegységi vezetői értekezlet 

Az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

Tagjai: 

− az intézményegység vezetője és hiányzása esetén kijelölt helyettese, 

− intézményi lelkész, 

A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

 

1.422. Az intézményegység döntéshozatali fórumai 

Az alkalmazotti értekezlet 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők, az adminisztratív és a 

technikai dolgozók. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről 

jegyzőkönyv készül. 

Döntési jogköre: 

− Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt dokumentumainak 

elfogadásáról, az intézményegység személyi képviselőinek megválasztásáról. 

− Véleményezési jogköre: 

− Az intézményegység vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos kérdésekben. 

− Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó 

minden kérdésben össze kell hívni. 

 

Intézményegységi nevelőtestületi értekezlet 

Tagjai: a lelkész és az intézményegység minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. 

Döntési jogkör: 

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a gyermekek iskolába lépésének megállapítása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

Véleményezési jogkör: 

− a főigazgatói, az intézményegység vezetői megbízással kapcsolatban; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább 

kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. 
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A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

Intézményegységi vezetői értekezlet 

Az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

Tagjai: 

− az intézményegység vezetője, 

− intézményi lelkész, 

− A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

− A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

 

1.423. A pedagógiai munka ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. A feltárt pozitívumok megerősítése, 

hibák, hiányosságok okának feltárása, pedagógiai hatékonyság növelése. Legtipikusabb ellenőrzési terület az 

óvodában a pedagógiai munka, minden egyéb ellenőrző tevékenység ennek van alárendelve. A pedagógiai 

ellenőrzés rendszere az intézmény Minőségirányítási Programjában került kidolgozásra. 

 

Az ellenőrzési terv:  

Az óvodavezető készíti el, s az óvoda Éves Munkatervében rögzíti. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: 

− területeit, 

− módszerét, 

− ütemezését,  

A terv nyilvánosságra hozatala az Éves Munkaterv megismertetésekor történik. 

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját évente legalább egyszer az előre ismertetett szempontok 

alapján végzi. 

Az ellenőrzés tapasztalatainak ismertetése - az érintett óvodapedagógussal - közvetlen az aktuális ellenőrzés 

után történik.(amelyre az érintett óvodapedagógus szóban vagy írásban reflektálhat). 

A nevelési év záró értekezletén kerülnek összefoglalásra a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

tapasztalatai, eredményei.  

 

Ellenőrzésre jogosult személyek: 

− többcélú közös igazgatású intézmény igazgatója, 

− többcélú közös igazgatású intézmény igazgatóhelyettese, 

− intézményegység vezető, 

A PRK főigazgatója és helyettese az intézményegységekben a pedagógiai ellenőrzést az igazgatókkal, 

óvodavezetővel való egyeztetés alapján végzi. 

 

1.424. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok 

 

1.425. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok 

Az intézmény tartalmi működését: 

− Az Alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény Alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve – 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
203 

szükség esetén – módosítja. Az intézményegység is rendelkezik az alapító okirat egy példányával, vagy annak 

egy hitelesített másolatával.  

−  A Helyi Pedagógiai Program, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram-jára épülve tartalmazza a 

feladatellátás szakmai alapjait. A Helyi Pedagógiai Program megtalálható valamennyi gyermekcsoportban és 

a vezetői irodában. 

− Az intézmény egy nevelési évre szóló Éves munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét 

tevékenységeit es munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök 

megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület az évnyitó értekezleten véglegesíti. 

− A Házirend  a magasabb jogszabályok által meghatározott rendelkezések értelmében helyi gyakorlati, 

módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja az intézmény törvényes működését. 

− az SzMSz – tartalmazza az intézményegység működését meghatározó előírásokat, a nevelési-oktatási 

intézmény biztonságos működését garantáló szabályokat, amelyek megtartása mindenki számára kötelező. 

Egyéb:  

− A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

− A munkaköri leírásokat az óvodavezető készíti el és minden év szeptember 15-ig felül kell vizsgálni azokat.  

 

1.426. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

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

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú 

elektronikus aláírást kizárólag az intézmény főigazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az 

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

dokumentumok papír alapú másolatát: 

− az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

− az alkalmazott pedagógusokra, nevelőmunkát segítő dolgozókra vonatkozó   adatbejelentések, 

− a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

− az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a főigazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

a KIR rendszerében, továbbá a főintézmény (iskola) informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott 

mappában tároljuk.  

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított és kinyomtatott papíralapú nyomtatvány, vagy sokszorosított nyomtatvány 

akkor hiteles, ha azt ellátták az intézményegység-vezető aláírásával ( sokszorosítás esetén elegendő, ha 

kiadmányozó  neve mellett az „ sk.” jelzés szerepel és a kiadmányozó szerv bélyeglenyomata) 

− az intézményegység érvényes pecsétjével,  

− a dátumbélyegzővel,  
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− a „Másolat az eredeti dokumentummal mindenben megegyező” felirattal, vagy az előbbi feliratot 

tartalmazó bélyegzővel.  

 

A kiadmányozáshoz használható bélyegző az intézményegység körpecsétje:  

 

Hitelesítési záradékolásra jogosult:  

− a főigazgató  

− a gazdasági vezető  

− intézményegység vezető 

− az ügyintéző 

                                                               

Az elektronikus úton előállított, hitelesített dokumentumot a az egyéb papíralapú dokumentumot a helyi 

iktatási rendnek megfelelően kell iktatni. Az elektronikus dokumentumot elektronikusan is tárolni kell, évek 

szerint, elektronikus hordozón, nyilvántartását a sorszámozott iktatójegyzékben vezetni kell. 

 

1.427. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetére 

 

Az intézményegységekben történt rendkívüli eseményekről az igazgatók és az óvoda-vezető a főigazgatót és 

a fenntartót egy időben haladéktalanul tájékoztatni kötelesek, valamint a helyzettől függően a rendőrséget, a 

tűzoltóságot, a mentőket, a katasztrófavédelmet.  

Bomba- és tűzriadó esetén az intézmény érvényes bomba- és tűzriadó terve szerint kell eljárni. Az eljárási és 

szervezeti rendjét az intézményi és intézményegységi bomba- és tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.  

 

Eshetőségek: 

− az óvoda telefonján érkezik a bejelentés, 

− a rendőrségre érkezik az óvodával kapcsolatos bejelentés, 

− az óvodában gyanús csomag, tárgy található, 

− postai küldeményben levélbomba érkezik. 

 

Teendők: 

−  Azonnal el kell hagyni az intézményt és a gyermekeket biztonságos 

− helyre vinni, a kiürítés a tűzriadó tervben lefektetettek szerint történik. 

− Azonnal értesíteni kell a rendőrséget, az intézmény vezetőjét, 

− fenntartóját. 

− A környéket lezárni, 100 m-es körből az embereket el kell távolítani. 

− A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni. 

− A gáz főcsapot el kell zárni. 

 

Ha az óvodában gyanús csomag vagy tárgy található: 

− a "csomagot” őrizni vagy körbe kell keríteni (dajka, óvodavezető), 

− a csomag környékéről az embereket el kell távolítani, tájékoztatva a gyanús csomagról, 

− a rendőrség értesítésével egyidejűleg az épületet ki kell üríteni. 

 

Postai küldeményben levélbomba érkezik: 
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Ismérvek 

− vastagabb a normál levélnél, 

− nincs feltüntetve feladó, 

− nem létező személy a feladó, 

− postai bélyegző nincs vagy olvashatatlan, 

− tapintáskor keményebb tárgyat, anyagot (vezetéket) is érezni, 

− postai név valós, de a közvetlen címzett ismeretlen. 

 

Teendők 

− felbontani TILOS! 

− biztonságos helyen (páncélszekrényben, vagy üres helyiségben) kell tartani, 

− rendőrséget a lehető leghamarabb értesíteni. 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók: 

 

Riasztás: 

Az alkalmazottaknak az észlelés, tudomásulvétel után azonnal riasztania kell a környezetet, valamint jeleznie 

kell az eseményt a rendőrségnek Pécsett a 107-es számon, a fenntartónak, a főigazgatójának. 

 

A jelzéshez szükséges adatok: 

− Cím: Pécsi Református Kollégium Óvodája, Pécs, Vadász u8/A. 

− Észlelés ideje, tartalma, módja 

− Ki, milyen telefonszámról, honnan jelzi a veszélyt 

A pedagógusoknak katasztrófa, vagy rendkívüli esemény esetén a riasztás után azonnal meg kell kezdeniük a 

mentést az óvodai mentési terv szerint. 

 

A mentést évente egy alkalommal próbariadóval kell gyakorolnia az intézménynek, amiről jegyzőkönyv 

készül. 

 

Mentés menete:  

A csoportokban levő óvónők és dajkák a gyermekeket (értékeikkel együtt) fegyelmezetten kiviszik az óvoda 

épületéből az udvarra és azonnal létszámellenőrzést tartanak.  

Az intézményi minden dolgozója is oda vonul a munkahelyéről.  Az udvarról, csak akkor térhetnek vissza, ha 

az illetékes szervek elhárítják a veszélyt és engedélyt adnak hozzá. 

 

Rosszullét esetén értesíteni kell a háziorvost, iskolaorvost, esetleg a mentőket. 

A rendőrségi szakemberek munkájának elvégzéséig az épületet megközelíteni nem szabad, és csak az ő 

engedélyükkel léphetünk be illetve térhetünk vissza az csoportszobákba, irodákba. 

A rendőrség kiérkezésétől az óvodavezető tartja velük a kapcsolatot, az esetleges fejleményekről tájékoztatja 

a gyermekeket, dolgozókat és gondoskodik a gyermekek szüleinek értesítéséről. 

 

1.428. Az intézmény munkarendje 
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A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! Ezért a 

tagintézmény-vezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az éves 

munkarend és az éves közzétételei lista tartalmazza a benntartózkodás konkrét rendjét. 

 

1.429. Az intézményvezetés munkarendje 

 

Az óvodavezető munkaideje 40 óra, melyből 24 órát csoportban tölt heti délelőttös- délutános váltásban.  

Az óvodavezető óvodában tartózkodásának rendje: 

 

Páros hét: 830 –1630 (csoportban 1130- 1630) 

Páratlan hét: 700- 1500 (csoportban 700 – 1200) 

 

Az óvodavezetőt távolléte esetén helyettesíti: Acsádyné Antal Krisztina- óvodapedagógus 

 

A tagóvoda vezetőt helyettesítő benntartózkodása a tagóvoda vezető munkarendjéhez igazodik.  

Akadályoztatásuk esetén a helyettesítési rendben kijelölt óvodapedagógus felel az intézmény biztonságos 

működéséért. 

1.430. A pedagógusok munkarendje 

Az óvodapedagógusok heti kötelező óraszáma 40 óra, melyből a csoportban eltöltött kötelező óraszám 32 óra.  

Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben 

dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a 

gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből 

áll.  

 

1.431. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A munkabeosztások összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése es az óvoda-pedagógusok 

egyenletes terhelése. 

 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet a intézményvezető állapítja 

meg. Az óvodapedagógus köteles munkaideje kezdetekor pontosan, munkára kész állapotban a 

gyermekcsoportban megjelenni. Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelenteni 

kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen.  

A lemaradás elkerülése érdekében az óvodapedagógust hiányzása esetén – szakszerűen kell helyettesíteni. 

A gyermekek biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű kiemelt feladat. 

A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a kisgyermekek folyamatos, az egész 

nyitvatartási időtartamra kiterjedő pedagógiai felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban kisgyermek óvodapedagógus felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Az óvoda heti munkaidő egyeztetéssel összevont csoportos felügyeletet határoz meg: 

− reggel 6.00-7.00 közötti időben,  

− délután 16.30-17.00 közötti időben, amikor a gyermeklétszám ezt indokolja. 

A beosztásáért az óvodavezető, a felügyelet ellátásáért az ügyeletes pedagógus a felelős.  
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1.432. Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak munkarendje 

 

Óvodatitkár: 

Az óvodában az ügyviteli, - adminisztrációs feladatok ellátását végzi. Felettese az óvoda vezetője, feladatait 

az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján végzi. A feladatkörébe utalt teendőket a munkaköri leírása 

tartalmazza.  Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik, titoktartásra kötelezett. 

 

Dajkák: 

Kötelező óraszámuk heti 40 óra, melyet váltott műszakban töltenek le: 

 

      Délelőtt: 600– 1400  ,  

   Délután: 900 – 1700 

 

A dajkák mindazokat a feladatokat elvégzik, amelyek szükségesek a gyermekek egész napos óvodai 

ellátásához, az óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. 

 

Feladatuk az óvodapedagógus irányításával: 

− gyermek gondozásában, nevelésében való részvétel, 

− az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztán tartása. 

 

A fűtő – karbantartó: heti munkaideje 20 óra, melyet 

 

   Naponta: 500- 900 óráig tölt el. 

 

Az udvaros –karbantartó: heti munkaideje 20 óra, melyet  

 

   Naponta: 700-1100-ig tölt le. 

 

1.433. Munkaköri leírás minták 

 

A munkaköri leírásokat a feladatellátásnak megfelelően az óvodavezető készíti el. Minden év szeptember 15-

ig felülvizsgálja, majd a dolgozókkal ismerteti. A munkaköri leírás mintákat jelen SzMSz 3. sz melléklete 

tartalmazza.  

 

1.434. Az intézmény nyitva tartása 

 

Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása: 

 

Éves nyitva tartás: 

    A nevelési év szeptember 01.- augusztus 31.-ig tart. 

    A szorgalmi idő május 31.-ig tart. 

    A nyári élet június 3. hetétől kezdődik és augusztus 31.-ig tart. 

 

Heti nyitva tartás: 
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Az óvoda ötnapos munkarenddel üzemel hétfőtől-péntekig. 

A gyermekek számára naponta 6.00 és 17.00 óra között vehető igénybe az óvodai ellátás. Ebben az időben 

óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

A gyermekek legkésőbb 9 óráig, szülői kísérettel érkezzenek be az óvodába, és a nyitvatartási időn belül 

gondoskodjanak a gyermekek hazaviteléről. 

Nyitvatartási időn túl a gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvónő dönt. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezheti. 

 

Összevont csoporttal működik az óvoda:  

− reggel 6.00- 7.00 között, 

− délután 16.30-17.00 között, 

− szakmai továbbképzések esetén, 

− nyári szabadságolások idején, ha az összevonást a gyermekek létszáma indokolja. 

 

Az óvoda zárva tartása, szünetek, nevelés nélküli munkanapok: 

 

Az őszi, téli és tavaszi szünet idejére szülői igényfelmérés után az óvoda vezetője zárás engedélyt kérhet a 

fenntartótól. 

A fenntartó engedélyezése alapján az óvoda a nyári takarítási és felújítási munkák idejére 4 hetes szünetet tart. 

A fenntartói engedélyezést követően a szünet pontos idejéről február 15-ig faliújságon tájékoztatjuk a 

szülőket. Ebben az időszakban a szülők gondoskodnak gyermekük elhelyezéséről. 

A szülők adott év május 01.-ig felmért igénye alapján a tagóvoda vezetőjének feladata a jelzett gyermekek 

elhelyezése a működő óvodákban. 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló kormányrendelet alapján a nevelési év rendjében 

felhasználható legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanap – melyet az óvodapedagógusok szakmai 

továbbképzésre, és nevelési értekezletek tartására fordíthatnak. Idejét meghatározzuk, s erről a szülőket 7 

nappal az aktuális időpont előtt tájékozatjuk. A nevelés nélküli munkanapok ütemezése az éves munkatervben 

történik.  Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk óvodánkban.  

 

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: 

Az óvodában csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik jogviszonyban állnak az intézménnyel (dolgozók, 

óvodás gyermekek,). 

A fent említetteken kívül az óvodában tartózkodni illetve valamely tevékenységet végezni csak az 

óvodavezető tudtával és engedélyével lehet. Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek belépési 

szándékát, s annak okát az óvodavezetőnek kell bejelenteni. 

− A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos szervtől érkezőket először a főigazgató fogadja, abban az 

esetben is, ha a megbeszélés, ellenőrzés, szaktanácsadás az intézményegységeket érinti.  

− Az óvodavezető, feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket a többcélú közös 

igazgatású intézmény igazgatójához, igazgató helyetteséhez, gazdasági vezetőjéhez jelenti be. 

− A látogató számára tájékoztatást, adatszolgáltatást, benntartózkodási engedélyt csak az óvoda vezetője 

adhat a magasabb vezetővel történt egyeztetés után. 

− Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

részére az óvodavezető engedélyezi. 
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− Az óvodában munkavégzés céljából (pl. karbantartás,) érkező személyekről a óvoda vezetőjét és az 

intézmény gazdasági vezetőjét azonnal értesíteni kell. 

− Az óvodában munkát végző, de nem az intézmény alkalmazásában álló dolgozó (pl. ételszállítók,) kizárólag 

az ételek, edények átadásáig, átvételéig tartózkodnak az intézményben. Az óvoda helyiségei közül csak a 

számukra kijelölteket használhatják. 

− A konyhai feladatok ellátásával megbízott személy a számára kijelölt helységet használhatja, ügyelve a 

rend és az állagmegóvásra, a tűz és balesetvédelmi szabályokra. 

 

1.435. Az intézmény helységeinek használati rendje 

 

Az épület főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. Az épület lobogózása folyamatos, a karbantartok 

feladata. 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles, 

− a közösségi tulajdont védeni, 

− a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

− az óvoda rendjét es tisztaságát megőrizni, 

− az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

− tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

− a munka- es egészségvédelmi szabályokat betartani 

 

Biztonsági rendszabályok 

 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a bejárati ajtót az illetékes dajka, konyhai dolgozó köteles 

zárva tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott 

egyéb helyiségeket. 

A dajkák es karbantartó feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen, hogy illetéktelen 

személyek azokon át se juthassanak az intézmény területére. A karbantartó gondoskodik a zárak 

használhatóságáról. 

A dolgozók által használt elektromos berendezéseket munkavégzés befejezése után kötelesek áramtalanítani. 

 

Az eszközök, berendezések hibáját a használó köteles a vezető tudomására hozni. A javíthatatlan eszközöket, 

berendezéseket ki kell selejtezni. 

Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke maximum a havi minimálbér 50%-a 

Szándékos károkozás esetén a javítás teljes költsége. 

  

1.436. A dohányzással kapcsolatos előírások  

 

Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az óvoda 

parkolóját is –a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézmény 

munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók 

védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak 

végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője. 
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1.437. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok   

 

Az óvodavezető felelőssége: 

− A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység szervezése, ellenőrzése. 

− Védelmi előírások, tilos és elvárható magatartásformák gyermekekkel történő megfelelő ismertetésének 

ellenőrzése. 

Az óvoda házirendjében határoztuk meg azokat a védő, óvó előírásokat, melyeket a gyermekeknek és 

szüleiknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 168-169.§ tartalmazza a tanuló-, és gyermekbalesetekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket.  

A tanulók és gyermekek kötelezettségei között fogalmazza meg a NKt. 46.§.12. § /e./ pontja, hogy óvja saját 

és társa épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 

    

A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

Ennek érdekében minden pedagógusnak fejlesztenie kell a baleset-megelőzési ismereteiket a főbb közúti 

közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében, 

hogy figylemmel kísérhessék, hatékonyan erősíthessék  a gyermekben a biztonságra törekvő viselkedést. 

A nevelési év megkezdésekor, valamint szükség esetén folyamatosan, ismertetni kell a baleset- megelőzéssel 

kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Az ismertetés tartalmát és tényét dokumentálni kell a naplóba való beírással. 

 

A pedagógusok a gyerekekkel történő érintkezés során kötelesek felelősséget vállalni a gyermekek testi 

épségének megőrzése érdekében. 

 

Csoportszobán kívüli esetek: 

Az udvari tartózkodás során a nevelő (a többi nevelő is, ha lát valami rendellenességet) köteles közbeavatkozni 

a baleset, sérülés elkerülése érdekében. 

Óvodán kívül a kísérő pedagógusok felelnek a gyermekbalesetek elkerüléséért a szervezett rendezvények, 

tanulmányi kirándulások, sportprogramok, versenyek, vetélkedők, séták, egyéb foglalkozások során. 

 

A gyermeket tanítjuk arra, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak a saját magát, társait, az óvoda alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet, illetőleg, ha balesetet vagy sérülést észlel. 

 

A pedagógusok kötelezettségei között szerepel, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha észleli, hogy a 

gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket: 

− értesíti a vezetőt, a szülőket, orvost, 

− értesíti az illetékes szerveket: mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

− elsősegélyben részesíti a sérültet., 

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 
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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. Ezeket a baleseteket 

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. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok 

közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

Súlyos az a gyermekbaleset amely: 

− halált 

− érzékszerv elvesztését, károsodását 

− életveszélyes sérülést, egészségkárosodást 

− súlyos csonkulást 

− beszélőképesség elvesztését 

− bénulást 

− elmezavart okozott. 

 A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 

megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal részére. 

A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, 

nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi 

az oktatásért felelős minisztérium részére. 

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni  a Szülő szervezet képviselője részvételét a 

gyermekbaleset kivizsgálásában. 

Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. 

  

1.438. A kötelező órán kívüli történő pedagógiai, közművelődési és egyéb tevékenységek, szolgáltatások 

ellátására vonatkozó feladatok 

 

Intézményünkben eleget téve törvényi kötelességünknek, hogy az óvoda nyitvatartási idejében a 

gyermekekkel csak óvodapedagógus foglalkozhat, külső szolgáltatók által szervezett foglalkozásokat nem 

tartunk. 

Pedagógusaink tehetségfejlesztő műhelyekben kínálnak változatos tevékenységeket s emellett kihasználjuk 

városunk, környezetünk biztosította közművelődési, sport-, és  kirándulási lehetőségekkel a kötelező órák 

feletti-lehetőség szerint családokkal együtt történő- egyéb pedagógiai, alkalom adtán közművelődési feladatok 

ellátását. 
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Tehetség-műhelyeink: 

− „Nyelvelde”- angol nyelvi mondókázó, daloló, játszó műhely 

− „ Perdülő” – népi játék, népi mondóka, néptánc hagyományőrző műhely 

− „Figura” – vizuális készségeket fejlesztő műhely 

 

Egyéb pedagógiai, közművelődési feladatok 

−  Könyvtárlátogatás 

−  Kulturális rendezvények 

−  Testi neveléssel kapcsolatos rendezvények, (Ovis nap, sport rendezvények) 

−  Egyéb rendezvények szervezése a csoportok számára az intézmény Éves 

−  munkatervében meghatározott rend szerint  

 

A fent soroltak kötelezőek az óvodapedagógusok számára. A rendezvényekre való kisérés, és annak tartalma 

alatt köteles a pedagógus a balesetvédelmi szabályok betartására es betartatására. 

−  A szülői szervezet által kezdeményezett kirándulások várható költségeiről a szülőket előzetesen 

tájékoztatni kell. 

− A kirándulások, utazások szervezésekor figyelembe kell venni a 214/1996. Kormányrendelet előírásait. 

− 6/1995.(III.22.) vízben fürdés szabályainak rendeleteit. 

 

Az óvodán kívüli programokat az óvodavezető engedélyezi! 

 

Speciális pedagógiai fejlesztő feladatok ellátására a korai fejlesztő/nevelési tanácsadó szakemberei számára 

helyet biztosítunk.  

− logopédiai fejlesztés 

− mozgásterápia 

− fejlesztő pedagógiai 

 

Az intézményben a nevelőtestület által szervezett rendezvényeken a nevelőtestület részvétele kötelező, más 

alkalmazottak bevonásáról az óvodavezető dönt. 

 

1.439. Az intézményegység nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület az óvoda tanácskozó, és határozathozó szerve. 

Tagjai: az óvodavezető, az intézményi lelkész, valamint az óvodapedagógusi munkakört betöltő főállású 

alkalmazottak. 

 

Döntési jogkör: 

− a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a gyermekek iskolaérettségének, vagy további óvodai nevelésben maradása támogatásának megállapítása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 
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Véleményezési jogkör: 

− az igazgatói, főigazgatói megbízással kapcsolatban; 

− az igazgató-helyettesek megbízásával kapcsolatban; 

− óvodavezető 

− csoportbeosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább 

kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

Az intézményegység vezető és nevelőtestület kapcsolata  

Az óvodavezető köteles: 

− az igazgatói értekezlet ülései után tájékoztatni az irányítása alá tartozó pedagógusokat az őket érintő 

döntésekről, határozatokról. 

− az irányítása alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíi az intézményvezetés, a 

főigazgató felé. 

 

A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, a főigazgatóval. 

A tájékoztatáson kívül az óvodavezető a nevelőtestülettel való hatékony szakmai  kapcsolattartás érdekében:  

− havi rendszerességgel munkaértekezleteket, 

− munka megbeszéléseket szervez. 

 

1.440. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

Intézményegységünkben az alacsony pedagógus létszám miatt szakmai munkaközösség nem működik, csak 

szakmai alapokon szerveződő alkalmi munkacsoport, az aktuális feladatoknak megfelelően. 

 

Alkalmai feladatokra alakult munkacsoport/ok 

 

Az intézményegység pedagógusainak szakmai alapon szerveződő közösségei. 

Tagjai: az adott feladat elvégzését vállaló/ arra kijelölt pedagógusok 

 

− Elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait. 

− Fejlesztik a nevelés-oktatás tartalmát, módszertanát. 

− Felmérik és értékelik a gyermekek képességszintjét. 

− Támogatják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 
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− Összeállítják, lebonyolítják a képességméréseket. 

− Támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

− Véleményükkel segítik az óvodavezetés munkáját: a tervezésben, a szervezésben és az ellenőrzésben. 

 

Döntési és véleményezési jogkör: 

− felkutatja az adott feladatokat érintő továbbképzési programokat, 

− saját működéséről és munkatervéről dönt. 

Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: 

− a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről, 

− A munkacsoportok évente legalább két alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról írásos 

emlékeztetőt készítenek. 

 

1.441. A kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés szempontjai 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy az 

intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett szempontok szerint –

osztja szét az iskola igazgatója. 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább 

megfelelnek az alábbiaknak: 

 

Pedagógiai munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

− sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

− munkáját magas színvonalon végzi, 

− eredményesen fejleszti a gyermekek képességeit, készít fel az iskolára, 

− szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

− aktívan részt vesz az óvodai közös feladatok ellátásában, 

− kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

− részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében, 

− részt vesz a szakmai munkacsoportok újítást célzó munkájában. 

 

Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló 

gyermekek fejlesztésében, a többletmunkával kapcsolatos feladatait eredményesen végzi: 

− befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

− szakmai bemutatókat szívesen vállal 

− mentorálási tevékenységet folytat. 

 

Csoportos munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

− következetes pedagógiai munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és konzekvensen 

megköveteli, 

− eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki, 

− jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, 

− adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 
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Széles körű kötelező órán kívüli tevékenységet végez, azaz: 

− rendszeresen részt vállal az óvodai  rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon rendszeresen 

megjelenik, 

− érdeklődési területének megfelelően részt vállal a gyermekek szabadidős programjainak szervezésében, 

− részt vesz az óvoda arculatának formálásában, 

− csoportjának a kötelező órán felül kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez. 

 

Egy esztendőre kizárhatja az óvoda vezetője a kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítésben 

részesülők köréből azt a pedagógust: 

− akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

− akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő végzése következtében 

– feljegyzésben rögzítette az intézmény vezetője, 

− ha dokumentációs kötelezettségének ellátását a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – 

számottevő mértékben – írásban kifogásolja az intézményegység vezető. 

 

 

1.442. Az intézményegységi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

1.443. Az óvodaközösség  

 

Az óvodaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a gyermekek alkotják. Érdekeiket az összintézményi 

szervezetben az óvodavezető és a szülői szervezet összintézményi szervezetbe delegált képviselője közvetíti. 

 

1.444. Az alkalmazotti közösség 

 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők, a nevelőmunkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak a technikai dolgozók. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről 

jegyzőkönyv készül. 

Döntési jogköre: 

Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt dokumentumainak elfogadásáról, 

az intézményegység személyi képviselőinek megválasztásáról. 

Véleményezési jogköre: 

Az intézményegység vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos kérdésekben. 

Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó 

minden kérdésben össze kell hívni. 

 

1.445. A szülői szervezet 

 

A szülői szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. 

A csoportok életét érintő ügyekben a szülői szervezettel a csoportos óvónők tartanak fenn közvetlen 

kapcsolatot. 

− Az együttműködés tartalmát és formáját a munkatervben rögzítetteknek megfelelően állapítják meg. 
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− Az óvodaszintű szülői közösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi 

pontjainak tárgyalására, amely ügyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési joga van.  

− A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót, az értekezletet megelőzően 

nyolc nappal korábban kell megküldeni. 

− A szülői szervezet működési rendjéről saját maga dönt. Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály 

véleményezési, javaslattételi jogkört ad a közösségnek, írásban kérjük véleményüket. 

− Az óvodavezető évenként legalább kétszer hívja össze a szervezetet, ahol tájékoztatást ad az óvoda 

munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait. 

− A szülői szervezet tájékoztatást kérhet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben. A kérdést az 

óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban. A szóbeli 

tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői szervezet képviselőjének. 

− A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját (30%-át) 

érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek 

kell gondoskodnia.  

− Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének 

figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a 

nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével megtárgyalja.  

 

A szülői szervezet a Nkt. 72. § (5) alapján: 

a) Egyetértési jogot gyakorol: 

− az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben, 

− a Házirend elfogadásakor, 

− az óvoda Adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek 

továbbításának szabályozása tekintetében,   

 

b) Véleményezési joga van: 

− a Minőségirányítási Program elfogadása előtt, 

− a Nevelési Program elfogadása előtt, 

− az óvoda Éves Munkatervének, Éves Beszámolójának elfogadása előtt, 

 

c) Javaslatot tehet: 

− az óvoda működésével kapcsolatos bármely kérdésben, 

− az óvoda irányítását, a vezető személyét érintő kérdésekben, 

− az óvoda egészét vagy a gyermekek legalább 30%- át érintő kérdésekben, 

− az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakítására, 

 

1.446. A szülők tájékoztatásának rendje: 

 

a) Szóbeli tájékoztatás formái: 

− beszoktatás időszakában, 

− családlátogatások: első óvodába lépés előtt, illetve alkalmanként szükség szerint, probléma esetén a 

gyermekvédelmi felelőssel együtt, 

− szülői értekezleteken, 

− fogadó órákon, 
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− alkalmankénti egyéni beszélgetéseken, 

− napi kapcsolattartás során, 

− az intézmény dokumentumainak ismertetése a jogszabályban előírt alkalmakkor és módon (HOP, 

Házirend, SZMSZ, Éves Munkaterv, Éves Beszámoló elkészítése, módosításakor). 

 

b) Írásbeli tájékoztatás, értesítés: 

− óvodai elhelyezés, illetve megszűnés esetén, 

− a gyermek fejlettségével kapcsolatos döntéséről, 

− ha a tanköteles korú gyermek az óvodából 7 napot igazolatlanul hiányzik (szülőt illetve a lakóhely szerint 

illetékes jegyzőt kell értesíteni). 

 

A gyermekek tájékoztatása 

Az óvodába járó gyermeket személyes, szóbeli közléssel tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről. Ezek 

elsősorban a napi programokhoz kapcsolódnak: 

− Napi nevelői visszajelzés viselkedésükkel, fejlődésükkel kapcsolatban 

− Nagyobb eseményekről - ünnep, kirándulás, szünet, vendégek, látogatók érkezése, gyermeknapi program, 

színházlátogatás, új gyermek érkezése - általában az eseményt megelőző héten kerül sor.  

− Távlatokat az évente rendszeresen ismétlődő események kapcsán állítunk fel az óvodai előrehaladással, 

csoportváltással, iskolakezdéssel kapcsolatban. 

 

1.447. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

A PRK Óvodai Intézményegységének Pedagógiai, Nevelési Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, 

Házirendje, stb.  

Az alapdokumentumok egy-egy példánya megtekinthető: 

− az iskola fenntartójánál, 

− az iskola irattárában, 

− az iskola könyvtárában, 

− az óvoda nevelői szobájában, 

− az iskola főigazgatójánál, 

− az óvodavezetőnél, 

− az iskola gazdasági irodájában, 

− digitálisan az iskola belső hálózatán, illetve honlapján kerül elhelyezésre. 

A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben, illetve a könyvtár nyitvatartási idejében 

megtekinthetők.  

Felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetés után az óvodavezető illetve az 

általa megbízott kolléga adhat.  

A Házirendet minden gyermekünk szülei számára a beiratkozáskor illetve a Házirend lényeges változásakor 

átadjuk. 

 

1.448. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

Külső kapcsolatot ápolunk azokkal a szervezetekkel és közösségekkel, akik elvárásokat fogalmaznak meg az 

intézmény folyamataival, eredményével szemben, illetve együttműködésükkel segítik az intézményt céljai 

elérésében. 
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Az óvoda külső kapcsolatainak ápolásáról, alakulásáról az óvodavezető írásban vagy szóban félévente 

beszámol a magasabb vezetőnek. A kapcsolattartás során az intézményből kikerülő dokumentumok (levelek, 

meghívók, tájékoztatók, stb.) az e dokumentumokat készítők és az óvodavezető együttes aláírásával 

továbbíthatóak.  

 

Szervezet, közösség neve: 

 

Együttműködés formája, módja: 

Felügyeleti szervek:  

NEFMI Szabályozások nyomon követése 

Kormányhivatal Ellenőrzések során 

Fenntartó Baranyai Református Egyházmegye Igazgató tanácsok alkalmával képviselő útján 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 

 

Művelődési Közoktatási és Sport főosztály 

illetékesével 

szóban: - értekezleteken, személyes megbeszélések, 

munkaértekezletek alkalmával, 

- intézménylátogatás alkalmával, 

- konferenciák, szakmai napok, 

- egyéb szakmai konzultációk, 

- egyéb hivatalos ügyintézés,  

Szakmai szervezetek:  

Református Pedagógiai Intézet - konferenciák, szakmai napok, 

- egyéb szakmai konzultációk 

Baranya Megyei Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja 

- szakmai szolgáltatások igénybevétele során, 

- konzultációkon, módszertani bemutatókon, 

továbbképzések alkalmával,   

Éltes Mátyás Egységes Módszertani Intézmény és 

Nevelési Tanácsadó 

 

- szakvélemények kiadása alkalmával írásban és 

szóban, 

- értekezletek alkalmával, 

- személyes konzultációk során,  

- egyéni fejlesztési tervek elkészítésében való 

segítségnyújtás során, 

- részképesség problémákra való hajlam 

diagnosztizálása során, 

- írásbeli kérelmek, vélemények,  

- szóbeli és írásbeli esetmegbeszélések, esetleírások, 

- előadások meghallgatása 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 

- sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatának 

megkérése, 

- beiskolázás előtti vélemények kialakításához 

írásbeli szakvélemény megkérése, 

Szociális és Egészségügyi Intézmények:  

Óvodaorvos, védőnő,  

POTE ÁOK- Gyermekfülészeti szakrendelő, 

Gyermekszemészet, 

Gyermekfogászat 

- szóban a vizsgálatok megszervezése, 

- írásban a vizsgálati eredmények rögzítése, 

- szükség esetén beutalók továbbítása, 

- rendelési idők nyilvántartása,  

- szükség esetén vizsgálat kérése szóban, 

- konzultációk kirívó esetek alkalmával, 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

 

- hivatalos ügyintézés során, 

- konzultációk, esetmegbeszélések, 

- évnyitó értekezleten ismerkedés a szolgálat 

ügyintézőjével, 

felmerülő problémák megbeszélése, tanácsadás, 

közbenjárás, közös családlátogatás, 

- a gyermekvédelmi felelős alkalmankénti részvétele 

az óvodánkban járó gyermekek ügyeihez kapcsolódó  

esetmegbeszéléseken, 

Üzemorvos  - vizsgálati időpontok egyeztetése, 

- szóbeli tanácsadás  

Bölcsődék 

 

- gyermekek átvételéhez szükséges megbeszélések 

Református gyülekezetek 

(Belvárosi, Kertvárosi, Kozármislenyi 

gyülekezetek) 

 

- egyháztagokkal való kapcsolattartás, műsorok,  

- közös gyülekezeti délutánok, családi programok 

Gazdasági szervezetek:  

Gazdasági Hivatal 

 

 

- havi nyilvántartások- gazdasági ügyintézőn 

keresztül, 

- munkavédelemmel, balesetvédelemmel, épület 

állagával kapcsolatos problémák esetén személyesen, 

Magyar Államkincstár 

 

- munkaügyi nyilvántartások, 

-adatszolgáltatás a gazdasági hivatalon keresztül,  

Iskolák, Óvodák:  

Pécsi Református Kollégium -Folyamatos kapcsolattartás a nevelési folyamat 

összehangolása érdekében, 

-beiskolázással kapcsolatos feladatok idején 

Körzeti Általános Iskolák beiskolázással kapcsolatos feladatok idején 

Óvodák 

(Siklósi Sztárai Mihály Általános Iskola és Óvoda, 

Rákoscsabai Betlehem Óvoda,  

Budafoki Halacska Református Óvoda, Kelenföldi 

Fehér Kavics Református Óvoda…stb) 

 

-szakmai együttműködés, tapasztalatcsere,  

- konzultációk során,  

Kulturális és Civil szervezetek:   

 Ledinai Óvodáért Alapítvány Értekezletek éves programok közös szervezése, éves 

munkaterv összehangolása 

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért 

Közalapítvány pályázatok benyújtása  

Környezetünkért Közalapítvány 

Tudásközpont gyermekkönyvtára  

 

 

Kulturális és szakmai programok megvalósítása   

 

Harmadik Színház 

Pécsi Kulturális Központ 

Bóbita Bábszínház 

Hangoló 

Márkus Színház 

Egyéb szervezetek:  
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Hullámfürdő- Pécsi úszóiskola   

Fenntarthatóságra nevelés megvalósítása során  Állatkert és Akvárium, -Terrárium 

Erdei Iskola 

Misina Állatvédő Egyesület 

 

 

1.449. A gyermekek ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

1.450. A gyermekek hiányzásának igazolása 

 

A kötelező óvodába járásra vonatkozó előírások: 

A 2011.évi CXC Tv 8.§(2) „A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31.napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában köteles óvodai foglalkozáson részt venni.” 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

 

Igazolt a hiányzás: 

− ha a szülő előzetesen bejelentette, az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába, 

− 2011.éviCXC Tv 8.§(2) „ …a fenntartó –a szülő kérelmére, az óvodavezető és védőnő egyetértésével a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja.”  

− ha a gyermek beteg volt és azt orvos igazolja. 

 

Igazolatlan hiányzás esetén a vezető feladata: 

− a szülő írásbeli felszólítása a gyermek rendszeres óvodába járására, 

− 10-nél több napos igazolatlan hiányzás, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan 

mulasztás következményeire, 

− óvodaköteles korú gyermek esetén 7 nap igazolatlan hiányzás után a szülő kétszeri felszólítása, majd a 

Kormányhivatal illetékese és a jegyző értesítése a feladatunk. 

 

1.451. Kedvezmények 

 

A Gyermekvédelemről és Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148 § alapján térítési 

díjkedvezményre jogosultak az alábbi személyek: 

− 100%-os kedvezmény, azok részére, akik Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, 

− 50 %-os díjkedvezményben részesülnek azok, akik: 

− 3 vagy több gyermeket nevelnek, 

− tartósan beteg gyermeket nevelnek. 

 

1.452.  Védő-, óvó előírások 

 

Az intézmény dolgozói a saját maguk, és a gyerekek biztonsága érdekében minden év elején 

intézményegységenként tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül.  

Az óvoda házirendjében meghatároztuk azokat a védő, óvó előírásokat, melyeket a gyermekeknek és 

szüleiknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
221 

 

1.453. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az iskolaorvos/óvodaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola/óvoda-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint 

végzi. 

Az óvoda rendszeres felügyeletét szerződés alapján az intézmény háziorvosa és védőnője végzi el. Feladatai 

közé az alábbiak tartoznak: 

− korosztályonként a gyerekek vizsgálata évente 1 alkalommal, 

− a nagycsoportos gyerekek iskolába lépés előtti vizsgálata, 

− járvány esetén kezdeményezi a zárlat elrendelését, 

A óvodavezető gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről, és szükség szerint a gyermek vizsgálatokra 

történő előkészítéséről.  

Az óvónők a szükséges iratokat (törzslap, beutalók,) figyelemmel kísérik és biztosítják a szülő és az orvos 

közötti információcserét. 

Az óvodában évente egyszer szemészeti-, fogorvosi-, hallás-, ortopédiai szűrés történik. Középső csoport év 

végén logopédus szűri a gyermekeket. 

A vizsgálatok eredményéről a szülőket az óvónők tájékoztatják. 

− Betegségre gyanús, lázas gyereket az óvodába bevenni nem szabad. A napközben megbetegedett gyermek 

szülőjét haladéktalanul értesíteni kell. Minden betegség esetén csak orvosi igazolás ellenében jöhet újra a 

gyermek óvodába. 

− Az óvodában történt balesetnél a gyereket lehetőleg óvónője kísérje orvoshoz, a szülőt az óvodavezető 

köteles értesíteni. 

− Az egészségügyi előírások az óvoda dolgozóira is kötelező érvényűek. 

− A dolgozók alkalmassági és munka - egészségügyi ellátását szerződésben foglaltak szerint üzemorvos látja 

el. Az óvodavezető előzetes időpont egyeztetés után gondoskodik a törvényben meghatározott kötelező 

szűrésekről. Amennyiben a közalkalmazott ezen nem vesz részt alkalmazotti jogviszonya megszüntethető 

 

1.454. Az intézményi hagyományok  

 

Az óvoda eddigi hagyományainak ápolása fejlesztése, valamint az óvoda hírnevének megerősítése az óvoda 

minden dolgozójának kötelessége. A keresztyén egyházi ünnepek, nemzeti ünnepek, megemlékezések a 

gyermek hitbeni fejlődését segítik,identitás tudatát fejlesztik, hazaszeretetüket mélyítik. Az intézmény helyi 

hagyományai a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják. A hagyományokkal 

kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket az éves munkaterv határozza meg. Alapelv a 

színvonalas felkészülés. Koordinálásuk a lelkész és az óvodavezető feladata.  

 

1.455. A gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek, hagyományok: 

 

 

 

Hagyományok, ünnepek: 

 

 

Megünneplés módja, formája: 

Keresztyén ünnepek, megemlékezések:  
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Reformáció napja, Advent, Karácsony, 

Virágvasárnap, Húsvét, Pünkösd, 

A gyermekek mindennapos tevékenységének 

tartalmát átszőve a csoportok életének az alapja. 

Családi Istentiszteleteket szervezünk ezen 

alkalmakra. 

Jeles napokhoz kapcsolódó óvodai ünnepek:  

Vendel napi vásár, Márton napi rétes sütés, Erzsébet 

napi rózsaültetés, Mikulás, Farsang, Gyermek nap,  

 

Nyilvános ünneplések, melyekre a szülőket, 

barátokat, érdeklődőket is várjuk gyermekek. 

Környezet- és természetvédelmi jeles napok:  

Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 

Madarak és fák napja, stb., 

A fenntarthatóságra nevelés érdekében beépítve a 

napi pedagógiai tevékenységekbe. 

Nemzeti ünnepeink:  

Október 6; Október 23; Március 15. stb., A gyermekek aktuális napi tevékenységébe 

ágyazottan.  

Az emberi élet fordulóinak ünnepei:  

Születésnap, névnap, Csoporton belüli közös ünneplés. 

Anyák napja, nagyok búcsúztatója, évzáró, Szülőkkel együtt szervezett közös ünneplés. 

Egyéb:  

Tanulmányi kirándulások, szánkózás, korcsolyázás, 

sport tevékenységek, stb. 

A gyermekek számára szervezzük, az éves munkaterv 

szerint. 

 

1.456. A felnőtt közösséggel kapcsolatos ünnepek, hagyományok: 

 

Ünnepek, hagyományok: 

 

Megünneplés módja, formája: 

 

Ünnepek:  

Névnapok, Karácsony, Pedagógus nap,  Köszöntés, egymás megajándékozása.  

Hagyományok:  

Évnyitó, évzáró csendes nap  

Évnyitó alkalom Közös ebéd, délutáni beszélgetés 

Pályakezdő, új dolgozó támogatása, 

 

Betanítás, betanulás megszervezése, intézményi 

hagyományok megszervezése. 

Távozó, nyugdíjba menő dolgozó búcsúztatása, Közös ünneplés. 

Évzáró kirándulás Kirándulás szervezése. 

A „Református Óvodák Országos Közössége”–

vel való éves, rendszeres szakmai 

kapcsolattartás- lehetőség szerint az éves 

konferencián való részvétel, 

Folyamatos kapcsolattartás, programok nyomon 

követése, rendezvényeken való részvétel. 

 

1.457. Reklámtevékenység  

 

Az óvodában csak olyan hirdetés, reklámhordozó helyezhető el, amelyet kihelyezés előtt az óvodavezető 

ellenőrzött, és az megfelel a jogszabály előírásainak: 

A közoktatási törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely a 

gyermekek személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, művelődési célt szolgál:  
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− az intézmény által közvetíteni kívánt értékrendet erősíti,  

− a környezettudatos magatartási formák, a fogyasztóvédelmi oktatás hatékonyságát elősegíti,  

− az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést szolgálja, a sportolási 

lehetőségeket bővíti,  

− a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál.  

 

A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, amely 

jogszabályokba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával – a választási törvénynek 

megfelelően – az intézmény területén az egyes eseményekkel kapcsolatos szervezési információk 

kifüggeszthetők.  

Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.  

Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez fenntartói engedély 

szükséges. Minden konkrét megkeresés esetén a főigazgató személyesen tárgyal és köt szerződést. 

Szerződéskötés előtt a fenntartó előzetes engedélyét be kell szerezni.  

Az intézmény területén reklámanyag, tájékoztató elhelyezésére – amennyiben társadalmi, közéleti 

tevékenységgel függ össze, és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti- a főigazgató személyesen 

ad engedélyt.  

 

1.458. Egyéb szabályozások  

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg:  

− az Alapító Okirat – a fenntartó adja ki, ebben meghatározza az intézmény által kötelezően ellátandó 

feladatok körét,  

− az intézmény Pedagógiai Programja,  

− az éves munkaterv, mely tartalmazza az éves munka ellenőrzésének tervét  

− a jelen SZMSZ és mellékletei,  

− Esélyegyenlőségi Terv  

 

Egyéb kötelező belső szabályzatok:  

− Iratkezelési szabályzat  

− Adatkezelési szabályzat  

− Tűzvédelmi szabályzat  

− Munkavédelmi szabályzat  

 

1.459. Záró rendelkezések  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestületi értekezlet fogadja el. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá, és az a jóváhagyással válik érvényessé.  

A hatálybelépés napja az SZMSZ fenntartói jóváhagyásának napja.  

Az SZMSZ hatálybalépésével érvényét veszti az intézmény eddig hatályos jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzata.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni a PRK azon alkalmazottaival is, 

akik nem tagjai a nevelőtestületi értekezletnek, valamint a szülőkkel és más intézményhasználókkal.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár.  
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1.460. Mellékletek  

1.461. Jognyilatkozatok  

 

Az intézményegységek saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát az intézményegység 

vezető írja alá, az intézményegységi bélyegző egyidejű használatával.          

Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az óvodavezető egyedi, írásbeli 

rendelkezése kiterjesztheti. Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatból származó kárért az aláíró a felelős.  

 

Egyéb bélyegzők és használatuk:  

Az intézményegységek által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegzők, amelyeket általában a 

kézírás kiváltására használnak. A gyakorlat során használatuk melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak jelzés 

értékű.  

 

1.462. Bélyegző-nyilvántartás  

 

Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a PRK főigazgatója engedélyezi, írásos igénylés 

alapján.  

Az intézményegységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és 

aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) nyilvántartás vezetése kötelező.  

A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző 

elvész.  

A nyilvántartás vezetéséért és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős.  

Az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne 

férjen hozzá.  

Az intézményegységi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé 

tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.  

Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység tartja nyilván, 

(lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével).  

Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott intézményegység vezetője a felelős.  

1.463. Munkaköri leírás minták 

Óvodavezető  

 

Munkáltatással kapcsolatos feladatai: 

− Munkatársait maga választja a fenntartóval/ magasabb vezetővel történt egyeztetés alapján. 

− Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 

− Folyamatosan ellenőrzi a tagóvoda működésének rendjét és a dolgozók munkafegyelmét. 

− Az ellenőrzésekről esetenként feljegyzést készít. 

− A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ellátja a gyermekvédelem a munka-, baleset-, tűzvédelem, 

bombariadó feladatait. 

− Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, az összehangolt munkarendet. 

− Ellenőrzi a jelenléti ív vezetését. 

− Elrendeli és nyilvántartja a helyettesítéseket és nyilvántartja a túlmunkát. 

− Elkészíti az óvoda éves szabadságtervét, és nyilvántartja a szabadságokat. 
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− Vezeti a havi pedagógus teljesítmény nyilvántartást. 

− Az óvoda nevelőtestülete és összes dolgozója számára értekezleteket szervez és tart. 

− A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát megszervezi, a dokumentációt nyomon követi. 

− Az intézményen belüli érdekcsoportok véleményét megismeri. 

− Az éves munkatervében tervezi az óvoda napi nyitva tartását. 

− Megszervezi az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetek, és a nevelés nélküli munkanapok alatt az óvoda zavartalan 

működésének biztosítását, gyermekek ellátását. 

− Éves munkatervében tervezi és rögzíti a nevelés nélküli munkanapok számát és tartalmát. 

 

Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatai: 

− Elkészíti a tagóvoda statisztikáját. 

− Felelős az óvodába érkezett ügyiratokért, a központilag iktatott iratokat határidőn belül elintézi, azok 

ügyvitelét esetenként delegálja. 

− Megszervezi a gyermekek óvodai felvételét, vezeti a felvételi és előjegyzési naplót, jelentést küld a 

fenntartónak. 

− Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét. 

− Ellenőrzi az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási napló pontos vezetését. 

Ellenőrzi a csoportnaplókat. 

− Tanköteles gyermekek igazolatlan hiányzása esetén felszólítást küld a szülőnek, szükség esetén értesíti a 

jegyzőt. 

− Az elköltöző tanköteles korú gyermeket nyomon követi vezeti az ezzel kapcsolatos adatokat. 

− A gyermek beiskolázásához szakvéleményt ad, szükség esetén véleményt kér a pedagógiai 

szakszolgálatoktól. 

− Segítséget nyújt a gyermekek beiskolázásának megszervezéséhez. 

− Megszervezi az óvodai beíratást. 

− Elvégzi az óvodai beíratással kapcsolatos tanügyi feladatokat.  

− Gyermekek egészségügyi vizsgálatát megszervezi. 

 

Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatai: 

 

− A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével megszervezi az óvodai csoportokat. 

− Az óvoda pedagógiai- szakmai irányítójaként megszervezi, és figyelemmel kíséri, ellenőrzi a 

nevelőmunkát. 

− A nevelőtestület javaslatai alapján elkészíti az óvoda Nevelési programját, Éves munkatervét és Éves/ 

féléves beszámolóját. 

− Elkészíti az intézmény Házirendjét, SZMSZ-t, Adat és iratkezelési Szabályzatát, Esélyegyenlőségi tervét, 

az udvari játszóeszközök ellenőrzési és karbantartási tervét. 

− Összehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét és heti tervét. 

− Az óvodapedagógusokat segíti a nevelés tartalmának megszervezésében. 

− A nevelési folyamat, a pedagógiai munka vizsgálatát éves ellenőrzési- értékelési terv szerint végzi. 

− Szóbeli és írásbeli értékelést készít, a további feladatokhoz útmutatást ad. 

− Figyelemmel kíséri a gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósítását és dokumentációját. 

− A nevelőtestület szakmai fejlődés érdekében belső továbbképzéseket szervez, segíti a dolgozók 

önművelését és továbbképzését, tapasztalatcseréket szervez. 
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− A pedagógiai innováció érdekében szakanyagok feldolgozását szervezi meg. 

− Segíti és működteti az óvoda kapcsolatrendszerét. 

− Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, szervezi és nyomon követi a szülői értekezleteket. 

− Felelős az óvoda hagyományainak ápolásáért az óvoda programjainak, ünnepeinek méltó módon való 

megszervezéséért. 

 

Gazdálkodási feladatai: 

 

− Helyismerete, főigazgatóval egyeztetett szakmai célkitűzések alapján szükség szerint adatot szolgáltat a 

költségvetés tervezéséhez, elkészítéséhez. 

− Az óvoda karban tartásával, felújításával kapcsolatosan javaslatot ad a fenntartónak, munkáltatónak, 

gazdasági vezetőnek. 

− Az óvoda épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról gondoskodik, a környezet-

egészségügyi, munka-, és balesetvédelmi előírásainak megfelelően. 

− Pályázati lehetőségek kihasználásával az óvoda felszerelését és eszközeit folyamatosan fejleszti. 

− Szakmai eszközbeszerzésekben részt vesz, szükség esetén a gazdasági vezetővel egyeztetve végzi azt.  

− Kapcsolatot tart a gyermekétkeztetési vállalkozó dolgozóival. Ellenőrzi az étel mennyiségét, minőségét, 

kiosztását. 

− Vezeti és jelenti a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adatokat . 

− A tárgyi eszközök, az óvodai vagyon rendeltetés szerinti használatáért, tárolásáért, állagmegóvásáért, leltári 

vagyontárgyi felelősséggel tartozik. 

− A leltározásban és selejtezésben részt vesz. 

 

Mint óvodapedagógus kötelessége, hogy: 

 

− Vegye figyelembe, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és segítse megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

− Nevelő és oktató munka keretében az ismereteket élmény-, tevékenységközpontúan és többoldalúan 

közvetítse, a helyi óvodai nevelési program elvei szerint. 

− Ismerje az óvoda alapdokumentumait: 

− Alapító Okirat 

− Helyi Nevelési Program,  

− Házirend 

− SzMSz és mellékletei, 

− Gyermekvédelmi feladat, 

− Munkaterv, munkarend, 

− Munkaköri leírás 

− Az alapdokumentumok tartalmát alkalmazza a csoportja nevelési tervében, a gyermekek tevékenységének 

tervezésénél. 

− Színvonalas nevelőmunkájával növelje az óvodát igénybevevők körében az óvoda elismertségét. 

− Irányítsa a csoport dajkájának munkáját, a csoportban dolgozó óvónők osszák meg a feladatokat egymás 

között, munkájukat hangolják össze. 

− Folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermekekkel kapcsolatosan tapasztaltakról, beszéljék meg a 

szükséges teendőket. 
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− Nevelőtevékenysége során vegye figyelembe a gyermekek 

− egyéni képességét 

− tehetségét 

− fejlődési ütemét 

− szociokultúrális helyzetét 

− fejlettségét, 

− esetleges fogyatékosságát. 

− Segítse a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakozását. 

− Segítse a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

− A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, győződjön 

meg elsajátításukról. 

− Ha észleli, hogy valamely gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

− Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát és jogait, 

− Rendszeresen tájékoztassa a szülőket az őket érintő kérdésekről. 

− Figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

− A szülő és a gyermek kérdéseire adjon érdemi választ. 

− Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

− Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 

feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében. 

− Vegye figyelembe, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és köteles megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

− A gyermekekről és családokról szerzett információkat, valamint személyes adataikat kezelje titoktartási 

kötelezettséggel.  

− A napi feladatát végezze előző héten megtervezve, felkészülten a gyermekcsoportban. 

− Folyamatosan, naprakészen vezesse a csoportnaplót, mulasztási naplót, valamint a gyermekek egyéni 

képességeit rögzítő lapokat. 

− Biztosítson a gyermekek érdeklődésének, életkorának, képességeinek megfelelő változatos programokat, 

tevékenységeket.  

− Továbbképzéseken vegyen részt, önképzésként tájékozódjon, kísérje figyelemmel a szakmai sajtót, 

könyvkiadást, internetet különös tekintettel a református szakmai kiadványokra. 

− Szükség esetén segítse az óvoda munkáját helyettesítéssel, arra is legjobb tudása szerint felkészülve. 

− Az udvari és közös együttlétek alkalmával a feladatokat elosztva, más csoportba járó gyermekek 

felelősségteljes felügyeletét is segítse. 

− Védje az óvoda vagyonát, tárgyi felszerelését. 

 

Kötelező óraszámon túli munkaköri feladatok: 

− foglalkozásokra, tevékenységekre, templomi eseményekre való felkészülés, 

− csoportja életével, és egyéni feladatával kapcsolatos ügyviteli tevékenység, 

− nevelőtestület munkájában való részvétel a feladat ellátási tervnek és az aktualitásnak megfelelően, 

− részvétel a gyermekek felügyeletében, kísérésében saját műszakján kívül is, 

− részvétel a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok 

megvalósításában, 
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− részvétel az óvodai ünnepeken, egyéb rendezvényeken, amelyeken a gyermekek szerepelnek, 

− részvétel óvodai értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, bibliaórákon, közös áhítaton. 

 

Óvodatitkár 

 

Feladatköre:  

 

− Az óvodai munkavállalók helyi munkaügyi adatainak kezelése. 

− Havi munkaügyi adminisztráció elkészítésében való segítségnyújtás. 

− A gyermek nyilvántartás kezelése, aktualizálása.  

− Határidők nyomon követésben való segítségnyújtás. 

− Honlap frissítéséhez szükséges adatok, képek, információk kezelése aktualizálása.  

− Pályázatok figyelése, egyszerűbb pályázatok dokumentációs, adatgyűjtési feladatainak elkészítésében való 

segítségnyújtás. 

− Dolgozói egészségügyi könyvek lejáratának figyelemmel kísérése. 

− Gyermekek szakorvosi szűrővizsgálatainak szervezésében való segítségnyújtás, kapcsolódó adminisztráció 

elvégzése. 

− Információs, hitéleti faliújságok kezelése, élőn tartása. 

− Óvodai jogviszonyváltozással kapcsolatos iratok kezelése. 

− „Beóvodázással”, beiskolázással kapcsolatos iratok, adatok kezelése. 

− Étkezési és gyermek jelenlét kimutatások vezetése.  

− Óvodalátogatási igazolások kiadása.  

− Utazási igazolványok kiadása.  

− Intézményi levelezés bonyolítása, központi iktatásban segítségnyújtás, helyi irattárolás, irattározás 

kezelése. 

− Kiértesítések, meghívók postázása, dokumentálása. 

− Telefonok bonyolítása. 

− A pedagógusok adminisztrációs munkájának segítése.  

− Fegyelmi ügyek dokumentálásában való segítség nyújtás.  

− Jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása.  

− Nyomtatványok figyelemmel kísérése, javaslat a megrendelésekre.  

− Legyen nyitott minden olyan feladat elvégzésére, amivel alkalmanként az óvodavezető megbízza az óvoda 

színvonalasabb működése érdekében, ám az személyiségi jogait nem sérti. 

− Munkája során felmerülő szakmai kérdéseit az intézményi lelkésszel, főigazgatóval, óvodavezetővel ossza 

meg.  

 

Óvodapedagógus  

 

Az óvodapedagógus kötelessége, hogy: 

 

− Vegye figyelembe, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és segítse megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

− Nevelő és oktató munka keretében az ismereteket élmény-, tevékenységközpontúan és többoldalúan 

közvetítse, a helyi óvodai nevelési program elvei szerint. 
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− Ismerje az óvoda alapdokumentumait: 

− Alapító Okirat 

− Helyi Nevelési Program,  

− Házirend 

− SzMSz és mellékletei, 

− Gyermekvédelmi feladat, 

− Munkaterv, munkarend, 

− Munkaköri leírás 

− Az alapdokumentumok tartalmát alkalmazza a csoportja nevelési tervében, a gyermekek tevékenységének 

tervezésénél. 

− Színvonalas nevelőmunkájával növelje az óvodát igénybevevők körében az óvoda elismertségét. 

− Irányítsa a csoport dajkájának munkáját, a csoportban dolgozó óvónők osszák meg a feladatokat egymás 

között, munkájukat hangolják össze. 

− Folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermekekkel kapcsolatosan tapasztaltakról, beszéljék meg a 

szükséges teendőket. 

− Nevelőtevékenysége során vegye figyelembe a gyermekek 

− egyéni képességét 

− tehetségét 

− fejlődési ütemét 

− szociokultúrális helyzetét 

− fejlettségét, 

− esetleges fogyatékosságát. 

− Segítse a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakozását. 

− Segítse a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

− A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, győződjön 

meg elsajátításukról. 

− Ha észleli, hogy valamely gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

− Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát és jogait, 

− Rendszeresen tájékoztassa a szülőket az őket érintő kérdésekről. 

− Figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

− A szülő és a gyermek kérdéseire adjon érdemi választ. 

− Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

− Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 

feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében. 

− A gyermekekről és családokról szerzett információkat, valamint személyes adataikat kezelje titoktartási 

kötelezettséggel.  

− A napi feladatát végezze előző héten megtervezve, felkészülten a gyermekcsoportban. 

− Folyamatosan, naprakészen vezesse a csoportnaplót, mulasztási naplót, valamint a gyermekek egyéni 

képességeit rögzítő lapokat. 

− Biztosítson a gyermekek érdeklődésének, életkorának, képességeinek megfelelő változatos programokat, 

tevékenységeket.  
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− Továbbképzéseken vegyen részt, önképzésként tájékozódjon, kísérje figyelemmel a szakmai sajtót, 

könyvkiadást, internetet különös tekintettel a református szakmai kiadványokra. 

− Szükség esetén segítse az óvoda munkáját helyettesítéssel, arra is legjobb tudása szerint felkészülve. 

− Az udvari és közös együttlétek alkalmával a feladatokat elosztva, más csoportba járó gyermekek 

felelősségteljes felügyeletét is segítse. 

− Védje az óvoda vagyonát, tárgyi felszerelését. 

 

Kötelező óraszámon túli munkaköri feladatok: 

 

− foglalkozásokra, tevékenységekre, templomi eseményekre való felkészülés, 

− csoportja életével, és egyéni feladatával kapcsolatos ügyviteli tevékenység, 

− nevelőtestület munkájában való részvétel a feladat ellátási tervnek és az aktualitásnak megfelelően, 

− részvétel a gyermekek felügyeletében, kísérésében saját műszakján kívül is, 

− részvétel a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok 

megvalósításában, 

− részvétel az óvodai ünnepeken, egyéb rendezvényeken, amelyeken a gyermekek szerepelnek, 

− részvétel óvodai értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, bibliaórákon, közös áhítaton. 

 

Dajka  

 

Feladatai:  

 

Délelőttös héten: 

− reggel az óvoda/ csoportszobája nyitása, szellőztetés, 

− mosdójának, csoportjának, öltözőjének takarítása 7 óráig, 

− szükség szerint segítség a gyermekek fogadásában, felügyeletében 8 óráig, 

− csoportjában az óvónő irányításával segíti a napirend szerinti feladatok (játékirányítás, étkezés, 

mosdóhasználat, öltözködés, udvari játék) gördülékeny megvalósítását, 

− mikor a csoportban folyó munka engedi folyosórésze takarításáról gondoskodik, 

− szükség szerint segít a párhuzamos csoportban, 

− a pedagógiai munka differenciált szervezését segíti, 

− előkészül az étkezésekhez, délutáni pihenéshez, 

− segít a gyermekeknek az udvari játék után a játékeszközök elrakásában, 

− gondoskodik csoportja mosdójának, öltözőjének rendjéről, tisztaságáról.  

 

Délutános héten 

− 9 órától a csoportjában végzi az általános dajkai feladatokat, a megbeszéltek szerint,  

− délután besegít a párhuzamos csoportban a felkelésnél, uzsonna bekészítésénél, egyéb délutáni teendőknél. 

− 4 órától takarítja a csoportját, mosdóját, öltözőjét. 

− Szükség szerint zárja az óvodát, a riasztó berendezés üzembe helyezésével. 

− Gondoskodik az óvoda épületének zárásakor, a nyílászárók ellenőrzéséről, a csapok elzárásáról, az 

elektromos berendezések lezárásáról. 

− Ellenőriznie kell, hogy az óvodában illetéktelen személy ne tartózkodjon. 
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Állandó dajkai feladatok: 

− segítőkészen részt vesz a gyermekek átvételében, 

− a csoportjában a kialakított szokásnak megfelelően látja el a gondozási feladatokat, 

− a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelően segít, irányít, felügyel az öltözésnél, vetkőzésnél, 

étkezésnél, vécézésnél, tisztálkodásnál, orrtörlésnél és egyéb tevékenységeknél, 

− az óvodapedagógus irányításával segít a foglalkozások, tevékenységek előkészítésében, eszközök 

előkészítésében, azok rendbe tartásában, 

− gondoskodik arról közösen az óvónővel és gyermekekkel, hogy a csoportjában az eszközök, játékok a 

tevékenységek befejeztével folyamatosan a helyükre kerüljenek, a gyermekekkel együtt, őket is a rend 

megőrzésére nevelve végezze ezt a tevékenységet, 

− étkezésnél segít az étel kiosztásában, figyel arra, hogy minden gyermek megfelelő mennyiségű ételt kapjon, 

− az önkiszolgálásnál segít az arra rászoruló gyermekeknek, 

− gondoskodik arról, hogy a gyermekeknek megfelelő mennyiségű ital rendelkezésre álljon délelőtt és 

délután folyamán is, 

− az udvari játék, séták, különböző programok alkalmával segíti az óvónő munkáját, felügyeli a gyermekek 

tevékenységét, 

− gondoskodik a csoportjában arról, hogy a szükséges eszközök /szalvéta, zsebkendő toalettpapír, szappan, 

fogkrém/ állandóan rendelkezésre álljanak 

− az arra rászoruló gyermeket lemossa, átöltözteti, rendbe teszi, 

− egész nap során gondoskodik csoportjának és a csoporthoz tartozó öltözőnek, folyosónak a 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, portalanításáról, szellőztetéséről, 

− naponta tisztítsa, hetente fertőtlenítse a gyermekek fogmosó felszerelését, és fésűit, mossa, vasalja a 

csoportja óvodai textíliáit, 

− négyhavonta, illetve szükség szerint fertőtlenítse a csoport játékait, 

− négyhavonta tisztítsa az ablakokat, ajtókat, csöveket, radiátorokat, szőnyegeket 

− elosztás szerint gondoskodik az óvoda virágos kertjének és udvarrészének rendben tartásáról, amikor az 

udvaros nincs jelen az épületben és a környezet állapota indokolja. 

− Az udvaros dolgozó hiányában a 8 órás dajka végzi az udvar fellocsolását, portalanítását, illetve a homok 

lazítását, és az évszakonként adódó feladatokat ellátja, 

− Az intézmény egyes értekezletein köteles munkaidőn túl is részt venni, 

− A csoportja rendezvényein, ünnepein, kirándulásain stb. munkaidőn túl is köteles részt venni, 

− Egészségügyi könyvét az érvényes vizsgálatokkal az óvodában köteles tartani, munkát csak érvényes eü. 

vizsgálatok birtokában végezhet 

 

Elvárás, hogy: 

− Magánéletével, óvodai viselkedésével a keresztyén erkölcsnek megfelelő életvitelt tanúsítson, 

− Példaként álljon a gyermekek és szülők előtt abban, hogy szolgálatkész, előzékeny, figyelmes, türelmes 

legyen, 

− Az óvónővel együttműködve a gyermekekért tevékenykedjen, 

− A gyermekekkel kedvesen, szeretetteljesen beszéljen, hallgassa meg a gyermekek mondanivalóját, 

alakítson ki bizalmat, hogy bátran forduljanak a kívánságaikkal felé, 

− Gondoskodón, figyelmesen kísérje a gyermekeket egész nap során, mindenben segítse őket, hogy jól 

érezzék magukat az intézményben, 
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− A gyermekről, szülőkről, családról és az óvoda belső ügyeiről, gyermekekről, családokról tudomására jutott 

információt nem adhat ki, 

− A gyermekekről a szülőknek pedagógiai információt nem adhat, 

− A gyermekek testi fenyítése tilos, de egyéb más büntetést, megszégyenítést sem alkalmazhat a 

gyermekekkel szemben, 

 

Dajka - takarító   

 

Feladatai:  

 

Délelőttös héten: 

− reggel az óvoda/ csoportszobája nyitása, szellőztetés, 

− segítség a gyermekek fogadásában, felügyeletében 9 óráig, a csillag csoportban, 9 óra után az épp 

beszoktatást végző csoportban. 

− csoportban az óvónő irányításával segíti a napirend szerinti feladatok (játékirányítás, étkezés, 

mosdóhasználat, öltözködés,) gördülékeny megvalósítását, 

− a csoportban folyó munka után a felnőtt mosdók, kiszolgáló helyiségek, közös helységek takarítása heti 

beosztott ütemterve szerint, 

− segít a gyermekeknek az udvari játék után a játékeszközök elrakásában, 

  

Délutános héten 

− 9 órától a beszoktatás segítése az épp aktuális csoportban 

− 10 órától végzi az általános takarítói feladatokat,  

− szükség szerint segít előkészülni az étkezésekhez, délutáni pihenéshez, 

− a megbeszéltek szerint délután besegít a csoportban a felkelésnél, uzsonna bekészítésénél, egyéb délutáni 

teendőknél. 

− 4 órától takarítja a közös helyiségeket. 

− Szükség szerint zárja az óvodát, a riasztó berendezés üzembe helyezésével. 

− Gondoskodik az óvoda épületének zárásakor, a nyílászárók ellenőrzéséről, a csapok elzárásáról, az 

elektromos berendezések lezárásáról. 

− Ellenőriznie kell, hogy az óvodában illetéktelen személy ne tartózkodjon. 

 

Dajkai feladatok: 

− segítőkészen részt vesz a gyermekek átvételében, 

− a csoportjában a kialakított szokásnak megfelelően látja el a gondozási feladatokat, 

− a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelően segít, irányít, felügyel az öltözésnél, vetkőzésnél, 

étkezésnél, vécézésnél, tisztálkodásnál, orrtörlésnél és egyéb tevékenységeknél, 

− az óvodapedagógus irányításával segít a foglalkozások, tevékenységek előkészítésében, eszközök 

előkészítésében, azok rendbe tartásában, 

− gondoskodik arról közösen az óvónővel és gyermekekkel, hogy a csoportjában az eszközök, játékok a 

tevékenységek befejeztével folyamatosan a helyükre kerüljenek, a gyermekekkel együtt, őket is a rend 

megőrzésére nevelve végezze ezt a tevékenységet, 

− étkezésnél segít az étel kiosztásában, figyel arra, hogy minden gyermek megfelelő mennyiségű ételt kapjon, 

− az önkiszolgálásnál segít az arra rászoruló gyermekeknek, 
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− gondoskodik arról, hogy a gyermekeknek megfelelő mennyiségű ital rendelkezésre álljon délelőtt és 

délután folyamán is, 

− az udvari játék, séták, különböző programok alkalmával besegít, szükség szerint felügyeli a gyermekek 

tevékenységét, 

− helyettesítéskor gondoskodik a csoportjában arról, hogy a szükséges eszközök /szalvéta, zsebkendő 

toalettpapír, szappan, fogkrém/ állandóan rendelkezésre álljanak 

− az arra rászoruló gyermeket lemossa, átöltözteti, rendbe teszi, 

− négyhavonta tisztítsa az ablakokat, ajtókat, csöveket, radiátorokat, szőnyegeket a közös helységekben 

− Az udvaros dolgozó hiányában besegít a dajkáknak az udvar fellocsolásában, portalanításában, és az 

évszakonként adódó feladatokat ellátja, 

− Az intézmény egyes értekezletein köteles munkaidőn túl is részt venni,(pl.: csendes nap, munkatársi 

értekezlet) 

− A csoportja rendezvényein, ünnepein, kirándulásain stb. munkaidőn túl is köteles részt venni, 

− Egészségügyi könyvét az érvényes vizsgálatokkal az óvodában köteles tartani, munkát csak érvényes eü. 

vizsgálatok birtokában végezhet 

 

Elvárás, hogy: 

− Magánéletével, óvodai viselkedésével a keresztyén erkölcsnek megfelelő életvitelt tanúsítson, 

− Példaként álljon a gyermekek és szülők előtt abban, hogy szolgálatkész, előzékeny, figyelmes, türelmes 

legyen, 

− Az óvónővel együttműködve a gyermekekért tevékenykedjen, 

− A gyermekekkel kedvesen, szeretetteljesen beszéljen, hallgassa meg a gyermekek mondanivalóját, 

alakítson ki bizalmat, hogy bátran forduljanak a kívánságaikkal felé, 

− Gondoskodón, figyelmesen kísérje a gyermekeket egész nap során, mindenben segítse őket, hogy jól 

érezzék magukat az intézményben, 

− A gyermekről, szülőkről, családról és az óvoda belső ügyeiről, gyermekekről, családokról tudomására jutott 

információt nem adhat ki, 

− A gyermekekről a szülőknek pedagógiai információt nem adhat, 

− A gyermekek testi fenyítése tilos, de egyéb más büntetést, megszégyenítést sem alkalmazhat a 

gyermekekkel szemben, 

 

1.464.  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1.465. Általános rendelkezések 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 

meghatározottak szerint a PRK adatkezelési szabályzata az alábbiak szerint került megállapításra: 

 

1.466. A szabályzat jogszabályi alapja 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. Törvény (adatvédelmi törvény). A 2003. évi XLVIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény módosításáról. A közoktatásról szóló 

1992. évi LXXIX. törvény. 
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1.467. Az adatkezelési szabályzat célja 

A szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és részletes tájékoztatása az adataik 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy 

kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

1.468. A szabályzat megtekintése 

Az adatkezelési szabályzatot a szülők megtekinthetik az intézmény titkárságán, honlapján, valamint az 

intézményegység nevelői szobájában. 

 

1.469. A szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. A 

szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, ezért az SzMSZ fenntartó 

általi jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Az adatkezelési szabályzatban 

foglaltakat a jóváhagyást követő dátummal létesített alkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony esetén az 

alkalmazott köteles tudomásul venni, erről a munka törvénykönyve 76§ (6-7) bekezdése, valamint a 76/B § 

szerint készült írásos tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmét. 

 

1.470. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A kötelezően nyilvántartandó adatok körét a közoktatási törvény 2. számú melléklete, "A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok" fejezete rögzíti az alábbiak szerint. 

 

1.471. A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok 

− név, születési hely és idő, állampolgárság, 

− állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám, 

− munkaviszonyra és alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok iskolai végzettség, szakképesítés, 

alkalmazási feltételek igazolása,  

− munkában töltött idő, alkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, az 

alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,  

− munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történt megbízás,  

− munkavégzésre irányuló további ·jogviszony,  

− fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,  

− munkavégzés ideje, túlmunka ideje,  

− munkabér, illetmény, továbbá azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,  

− szabadság, kiadott szabadság,  

− az alkalmazott részére történő ki fizetések és azok jogcímei,  

− az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

− az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,  

− a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

A törvény által előírt kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalás a céljából 

kezeli az alkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

1.472. A gyermekről nyilvántartott és kezelt adatok 
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A közoktatási törvény alapján nyilvántartott adatok: 

− a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe 

és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

− a szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

− a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen felvételivel kapcsolatos adatok,  

− a gyermek magatartásának, és képességeink, tudásának értékelése és minősítése,  

− a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek,  

− a gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, 

− a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

1.473. Az adatok továbbításának rendje 

 

1.474. A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, 

a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

1.475. A gyermekek adatainak továbbítása 

 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a 

közoktatási törvény 2. számú mellékletének "A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes 

és különleges adatok" fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

 

A tanulók adatai továbbíthatók 

− fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat 

részére valamennyi adat, 

− tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, 

− a magatartás, képesség-, és tudás értékelésévei kapcsolatos adatok az érintett csoporton belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek,   

− óvodaváltás esetén az új óvodának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

− a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, oktatási intézménybe 

történő felvétellel kapcsolatosan az érintett oktatási intézményhez és vissza, 

− az egészségügyi, óvoda-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 

− a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó 

szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (például ingyenes étkezési kedvezmény) elbírálásához és 
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igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

1.476. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézményegység vezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására helyetteseit, az egyes pozíciókat 

betöltő pedagógusokat, hatalmazhatja meg, az alább szabályozott ügyekben. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény egység vezetője 

személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva - saját felelősségével látja el. 

Az óvodavezető személyes feladatai: 

− a 2.2 fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott adatok továbbítása, 

− a 3.2 fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott adatok továbbítása, 

− a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

− a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

− a 3.2 fejezet 3. pontjában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos 

adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

− a 2.2 fejezet 6. pontjában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek 

hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi 

alkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

− a 2.2 fejezet 4. pontjában szereplő adatok, 

− a 3.2 fejezet 7. pontjában szereplő adattovábbítás. 

 

Munkavédelmi felelős 

− 2.2 fejezet 4. pontjában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabályban előírt továbbítása. 

 

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott rendszergazda 

− beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon 

személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg  

− beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a 

személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképen szereplő személyektől hozzájárulást 

kémi nem szükséges) 

− a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos 

 

1.477. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

1.478. Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

− nyomtatott irat, 

− elektronikus adat, 

− az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 
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Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az 

oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

1.479. A gyermekek személyi adatainak vezetése 

 

A gyermekek személyi adatainak kezelői az alábbiak lehetnek: 

− az intézményegység vezetője 

− óvodapedagógusok 

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok 

technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 

intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

A gyermekek személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézményegység vezetője gondoskodik a gyermekek személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A gyermekek személyi 

adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat óvodai 

csoportonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

− összesített tanuló nyilvántartás 

− felvételi és mulasztási napló 

− felvételi előjegyzési napló 

− csoportnaplók 

− személyiséglapok 

 

Az összesített tanulói nyilvántartás 

Célja az óvodába járó gyermekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges adatok biztosítása, 

igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített tanulói 

nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

− a gyermek neve, csoportja 

− születési helye és ideje, anyja neve 

− állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

− Taj száma 

 

A tanulói nyilvántartás minden év szeptember l-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban 

számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és 

teljes vezetéséért az intézményegység vezető felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az 

adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás 

másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. 

A gyermek és szülője a gyermek adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az 

óvodapedagógust, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
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1.480. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, gyermekek és szülők jogai és érvényesítésük rendje 

 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes 

vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

Az alkalmazott, a gondviselő tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi 

adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. Az alkalmazott, a 

gyermekek gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és 

milyen terjedelemben továbbították. 

Az alkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését 

csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által 

történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett alkalmazott, gyermek gondviselője kérésére az intézményegység vezetője tájékoztatást ad az 

intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézményegység vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 

köteles megadni a tájékoztatást. 

 

Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

− a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

− a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézményegység vezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, 

valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül - az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett alkalmazott, gyermek 

gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
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1.481. Általános rendelkezések 

 

1.482. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

1.483. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.484. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

1.485. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.486. Az intézmény alapító okirata, feladatai 

 

1.487. Az intézmény neve, alapító okirata 

 

1.488. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.489. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 

1.490. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.491. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

1.492. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

1.493. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.494. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

1.495. A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.496. A tagintézmény szervezeti felépítése 

 

1.497. A tagintézmény vezetője 

 

Az iskola felelős vezetője a tagintézmény-vezető. Megbízatása a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott módon és időtartamra történik. Feladatait a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola 

belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja. 

Megbízásáról és a megbízás visszavonásáról a főigazgató véleményének meghallgatása után az 

Igazgatótanács dönt.  
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Feladatai: 

 

− Irányítja, szervezi intézményegysége szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az 

intézményegységet. 

− Dönt az intézményegysége működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes 

egyeztetése nem tartozik a PRK intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az 

intézményegység más közösségének hatáskörébe. 

− A jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügy-igazgatási, illetőleg más, törvényben előírt 

kötelezettségeit. 

− Gondoskodik a jogkörébe tartozó munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztet a 

főigazgatóval. 

− Az intézményigazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodási és munkáltatói jogkörrel 

rendelkezik, ezek során a gazdasági vezetővel egyeztet. 

− A Pedagógiai Program és a PRK belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen 

együttműködik az intézmény vezetőségével. 

− Gyakorolja az egyeztetési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott 

pályázat elbírálásakor. 

− Szervezi az együttműködést a külső szervekkel, civil szervezetekkel. 

− Szorosan együttműködik a többi tagintézmény vezetőjével. 

− Végzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban 

előírt ellenőrzéseket. 

− Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység belső működési 

szabályzatának megfelelően. 

− Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felméri és a 

gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatja az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű 

igényeit, melyet a Kollégiumi Tanácson egyeztetnek. 

− Felel feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért és a korlátozott 

gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért. 

− Elkészíti az éves munkatervet. 

 

1.498. A helyettesítés rendje: 

 

A tagintézmény-vezető tartós akadályoztatása esetén (akadályoztatásnak tekintendő: baleset, tartós betegség, 

külföldi tartózkodás) a helyettesítési feladatokat az tagintézmény-vezető helyettes látja el. Ez esetben a 

helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Mindkét vezető távollétében egy, a 

tagintézmény-vezető által megbízott pedagógus végzi a helyettesítő munkát. 

 

A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! Ezért a 

tagintézmény-vezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az éves 

munkarend és az éves közzétételei lista tartalmazza a benntartózkodás konkrét rendjét. 
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1.499. A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

A tagintézmény vezetését a tagintézmény-vezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. A tagintézmény-

vezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint a tagintézmény-vezető közvetlen 

irányítása mellett végzik. A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai a tagintézmény-vezetőnek tartoznak 

közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 

A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai: 

− tagintézmény-vezető helyettes 

− intézményi lelkész 

− munkaközösség-vezetők  

− diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus 

− iskolatitkár 

 

1.500. A tagintézmény-vezető helyettes feladat- és hatásköre: 

 

− Tervezi, szervezi és ellenőrzi az alsó tagozat munkaközösségeinek munkáját. Látogatja a tanítási és tanórán 

kívüli foglalkozásokat. 

− Figyelemmel kíséri a továbbképzési lehetőségeket, melyekről folyamatosan tájékoztatja a kollégákat. 

− A munkaközösség-vezetők bevonásával javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, tervezi a tanév feladatait. 

− Szervezi és összefogja a tanítási órán kívüli foglalkozásokat, szakköröket, felzárkóztatásokat. 

− Javaslatot tesz a kollégák erkölcsi elismerésére és anyagi jutalmazására. 

− Észrevételt tehet a technikai dolgozók munkájával kapcsolatosan. 

− Irányítja és ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját, javaslatot tesz az osztályfőnökök személyére. 

− Ellenőrzi a naplókat, az anyakönyveket és az évközi változások szükséges dokumentálását. 

− A tagintézmény-vezető kérésére felméréseket végez, melyek az iskola tantárgyi és nevelési eredményeihez 

szolgálnak alapul. 

− Szervezi és irányítja a különböző szintű tanulmányi versenyeket. 

− Szervezi a javító- és különbözeti vizsgákat, gondoskodik azok pontos adminisztrálásáról. 

− Előkészíti az iskolai nyílt tanítási napokat. 

− Kapcsolatot tart a külső intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal. 

− Felügyeli az iskolai ünnepélyeket. 

− Figyelemmel kíséri az osztályok istentiszteleti szolgálatát és az iskola hitéletének alakulását. 

− Ellenőrzi és elkészíti a túlórák, helyettesítések havonkénti összesítését. 

− Az iskolatitkár javaslata alapján intézkedik az iskola működéséhez szükséges nyomtatványok 

beszerzéséről. 

Intézményi lelkész feladat- és hatásköre: 

 

Az intézményi lelkész a tagintézmény hitéletének vezetője és a hit- és erkölcstanoktatás irányítója. Az 

intézmény lelkésze az intézményegységen belül a fenntartó egyház spirituális érdekeinek legmagasabb szintű 

képviselője, ennél fogva hivatalból tagja a tagintézmény vezetőségének, továbbá a pedagógiai vagy fegyelmi 

kérdésekkel foglalkozó nevelőtestületi bizottságoknak. 

A tagintézményi lelkésszel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Baranyai Református Egyházmegye gyakorolja. 
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− A lelkipásztor a tagintézménynek, mint gyülekezetnek az irányítója és az iskolaközösség lelki életének 

gondozója. 

− Felelős a tagintézményben a református szellemben történő nevelésért. 

− Felelős a tagintézményi hitoktatás tartalmáért és színvonaláért. 

− Felelős a tagintézményi közösség rendszeres hitéletének formai és tartalmi rendjéért, és időpontjainak 

összehangolásáért. 

 

A lelkész további feladatait, kötelességeit és jogait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Munkaközösség-vezetők feladat- és hatásköre: 

− Kötelesek gondoskodni az év elején elkészített munkatervben rögzített feladatok, programok teljesítéséről. 

− Rendszeres kapcsolatot tartanak az iskolavezetéssel, a szülői munkaközösséggel, a helyi körjegyzőség 

gyámügyi előadójával, és a területileg illetékes gyámhatósággal a HHH, HH ill. veszélyeztetett gyerekek 

esetében. 

− Kéthavonként kötelesek a tartalmi feladatok végrehajtásáról, a tapasztalatok átadásáról gondoskodni. A 

munkaköri leírásban részletesen kifejtettek betartásáért felelősséggel tartoznak. Munkájukat a tagintézmény-

vezető ellenőrzi, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 

 

Diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus feladat- és hatásköre: 

 

A diákpresbitérium munkáját segíti, aki a diákpresbitérium megbízásával eljárhat a tagintézményi DP 

képviseletében. A DP képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot tart a tagintézmény-vezetővel. A 

tagintézményi DP megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi és a nevelőtestületi 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.  

 

Iskolatitkár feladat- és hatásköre: 

 

 Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Feladatait a tagintézmény-vezető közvetlen 

irányításával látja el. Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, 

a központi postázást. 

 Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az 

ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 

 Ellátja az adminisztrációs feladatokat és az iskolavezetés munkájához kapcsolódó protokoll feladatokat. 

 

1.501. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza. 
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1.502. A tagintézmény vezetősége 

 

A tagintézmény vezetőségének tagjai: 

− tagintézmény-vezető 

− tagintézmény-vezető helyettes 

− intézményi lelkész 

− munkaközösség-vezetők  

− diákpresbitérium munkáját segítő tanár 

 

A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírások, valamint a tagintézmény-vezető közvetlen 

irányítása alapján végzik. A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

 

A tagintézmény vezetősége havonta a Kollégiumi Tanács ülését követő szerdán tart munkaértekezletet az 

aktuális feladatokról. A munkaértekezleteket a tagintézmény-vezető vezeti, azokról emlékeztető készül. 

A tagintézmény vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

A vezetőség feladatait és hatáskörét a 4.2. rész tartalmazza. 

 

1.503. A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

1.504. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 

− a tagintézmény-vezető 

− a tagintézmény-vezető helyettes 

− a munkaközösség vezetők 

 

 A tagintézmény-vezető az általa szükségesnek tartott esetekben jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit 

– az általa meghatározott céllal és jogkörrel – ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 A tagintézmény-vezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi a tagintézmény-vezető helyettes munkáját. 

Tagintézmény-
vezető

Tagintézmény-
vezető helyettes

Munkaközösség 
vezetők

Pedagógusok

Intézményi lelkész Könyvtáros
Diákpresbitérium 
munkáját segítő 

tanár
Technikai dolgozók 

Titkárság

Integrációs 
menedzsment 

Munkacsoportok
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 A tagintézmény-vezető helyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját 

területén végzi. 

 A munkaközösség vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál látják el. Tapasztalataikról 

folyamatosan tájékoztatják a tagintézmény-vezető helyettest. 

 

1.505. Az ellenőrzés módszerei: 

 

− A tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások látogatása. 

− Írásos dokumentumok vizsgálata. 

− Közvetlen tapasztalatszerzés, beszélgetés. 

− Tanulói munkák, mérési eredmények vizsgálata. 

 

Az óralátogatások tervezett időpontjáról az érintett pedagógusokat lehetőleg két munkanappal előbb 

tájékoztatja. 

 

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

 

− A pedagógusok munkafegyelme, példamutatása. 

− A pozitív hozzáállás képviselete és hatékony alkalmazása. 

− Nevelési program, Helyi tanterv, Minőségirányítási program megvalósítása. 

− A kiemelten fontos témák rendszerelvű működtetése. 

− A szervezeti kultúra fejlesztése. 

− A foglalkozások éves tervezése. 

− A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása. 

− A nevelő-oktatómunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága. 

− A tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja. 

− A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása. 

− Kapcsolattartás a szülőkkel. 

 

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

 

− Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, 

valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt működését. 

− Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát. 

− A tagintézmény-vezető 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. 

− A nevelő – oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező (választható) 

tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai 

munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. A pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének ütemtervét a tagintézmény-vezető készíti el a szakmai munkaközösségek javaslata alapján. 

 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
245 

1.508. A nevelő-oktatómunka színvonala a tanítási órákon: 

 

− Előzetes felkészülés, tervezés. 

− A tanítási óra felépítése és szervezése. 

− A tanítási órán alkalmazott módszerek. 

− A tanulók munkája és magatartása. 

− A pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán. 

− Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. 

− A tanórán kívüli nevelő-oktató munka, az osztályfőnöki munka eredményei. 

− Közösségformálás. 

 

 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett pedagógus 

észrevételt tehet. 

 Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, 

melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. 

 A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – nevelőtestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 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. 

 

1.509. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza a(z): 

 

− ellenőrzés területeit, 

− ellenőrzés várható időpontját, időszakát, 

− ellenőrzést végző – és az ellenőrzésért felelős – személyét. 

 

1.510. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

1.511. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 

− az Alapító Okirat – a fenntartó adja ki, ebben meghatározza az intézmény által kötelezően ellátandó 

feladatok körét,  

− az intézmény Pedagógiai Programja,  

− intézményi Minőségirányítási Program, 

− az éves munkaterv, mely tartalmazza az éves munka ellenőrzésének tervét  

− a jelen SZMSZ és mellékletei,  

− Esélyegyenlőségi Terv  

 

Egyéb kötelező belső szabályzatok:  
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− Iratkezelési szabályzat  

− Adatkezelési szabályzat  

− Leltározási szabályzat  

− Selejtezési szabályzat  

− Tűzvédelmi szabályzat  

− Munkavédelmi szabályzat  

 

1.512. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

1.513. Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározására 

 

−  2012. évi CXXV. törvény a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről módosításáról 

−  2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről; 

−  23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet; 

− a gyermekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló1997. évi XXXI. Tv. 18. § (1) bekezdés 

a.) pontja, a 19. §., 20/A. §, valamint a 149/1997/IX.10./ számú kormányrendelet 65-66. §.   

− 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről; 

− 2011. évi CLXXXVIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről; 

− 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 2. fejezete. 

 

1.514. Tankönyvtámogatás rendje 

 

Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvényben kell 

meghatározni. A tankönyvtámogatás összegét a fenntartó útján kell eljuttatni az iskolához. 

 

1.515. A tankönyvtámogatás elvei 

 

A 2013/2014-es tanévre ingyenes (normatív) vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhetnek a tanulók 

szülei, gondviselői. A normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a normatív kedvezmény körébe nem 

tartozó további kedvezmény iránti igényt a jogszabályban meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni 2012. 

november 15-éig. 

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozottak 

számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. 

 

1.516. Pótigény, ill. lemondás  

 

 Amennyiben a jogosultság állapotában év közben változás áll be (új igény, vagy jogosultság elévülése), a 

szükséges igazolások bemutatásával írásban be kell jelenteni az intézményegységek titkárságán.  

 

1.517. Támogatási lehetőségek:  

 

Ingyenes tankönyvellátás  
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Az intézménynek az ingyenes tankönyvellátás megoldásához normatív állami támogatási keret áll 

rendelkezésére. A keretet az előzetes igényfelmérés alapján kapjuk. Az igénylés benyújtása a szülő feladata, 

melyet az iskola által kiküldött nyomtatványon tehet meg. A nyomtatványon a nemleges választ is fel kell 

tüntetni, aláírni és visszaküldeni.  

Normatív támogatás csak az NEFMI által közzétett tankönyvlistán szereplő könyvekre használható fel. Az 

állami normatívaként rendelkezésére bocsátott keretből kötelezően ki kell elégíteni:  

− az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságot az igénylőlap kitöltésével,  

− a keret legalább 25%-át az intézményegységi könyvtár számára tartós tankönyv vásárlására kell fordítani. 

Az intézményegységi könyvtárból kell kielégíteni a napközi és a tanulószobai feladatok ellátásához, és a 

délelőtti tanításhoz szükséges kölcsönzési igényeket. 

 

Az ingyenes ellátás esetén további támogatási igényeket csak az OM listán nem szereplő tankönyvekre 

vonatkozóan lehet benyújtani.  

 

A további támogatás lehetséges formái: kölcsönzés a könyvtárból. 

 

A tankönyvrendelés összeállításakor a szülőket tájékoztatjuk, hogy mely könyvek, ill. munkafüzetek, 

segédletek nem szerepelnek az OM listáján. Az OM listán nem szereplő könyveket a szülői közösség 

jóváhagyásával lehet a tankönyvlistára felvenni.  

 

További kedvezmények igénylése:  

 

Pénzbeli támogatást az intézmény nem tud nyújtani. Rászorultsági alapon igényelt kedvezmény esetén az 1 

főre jutó jövedelem igazolásának bemutatásával kölcsönzéssel biztosítunk lehetőséget a tankönyvcsomag 

árának csökkentésére.  

 

Támogatás igénybevétele kölcsönzéssel: 

 

− A kölcsönzéssel igénybe vehető tankönyvek listáját darabszámmal együtt a tankönyvrendelés elkészítése 

előtt meghirdetik az intézményegységek, ill. felteszik honlapjukra.  

− A kölcsönzött tankönyvek állapotára a kölcsönző tanulónak különösen ügyelnie kell, és azt a szorgalmi idő 

végén a könyvtárba vissza kell hozni. Több évig használható taneszköz esetében-pl. példatár, atlasz- a 

használati periódus végén kell visszahozni. A vissza nem hozott könyvért a szülő kártérítési felelősséggel 

tartozik, amely az új könyv árának 50%-a. 

 

1.518. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

 A tartalmi elemek megtalálhatóak az összintézményi dokumentumban. 

 

1.519. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetére  

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók: 

 

Riasztás: 
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 Az alkalmazottaknak az észlelés, tudomásulvétel után azonnal riasztania kell a környezetet 5 folyamatos 

csengőszóval, valamint jeleznie kell az eseményt a rendőrségnek Siklóson a 72/579-770 vagy a 107-es 

számon, a mentőknek 104, vagy tűzoltóságnak 105, valamint a fenntartónak a 72/314-638 számon, az 

intézmény főigazgatójának a 72/210-800 számon. A rendkívüli esemény észlelője haladéktalanul tájékoztatja 

a tagintézmény-vezetőt. 

 

A jelzéshez szükséges adatok: 

 

− Cím: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája 7822 Nagyharsány Petőfi u. 2.-6. 

− Észlelés ideje, tartalma, módja. 

− Ki, milyen telefonszámról, honnan jelzi a veszélyt. 

− Bejelentő neve. 

 

A pedagógusoknak katasztrófa, vagy rendkívüli esemény esetén a riasztás után azonnal meg kell kezdeniük a 

mentést az iskolai mentési terv szerint. 

 

A mentést évente egy alkalommal próbariadóval kell gyakorolnia az intézménynek, amiről jegyzőkönyv 

készül. 

 

Mentés menete:  

 

− Az osztályokban levő tanárok a tanulókat (értékeikkel együtt) fegyelmezetten kiviszik az iskola épületéből 

az udvarra és azonnal létszámellenőrzést tartanak.  

− Az intézményi dolgozók is oda vonulnak a munkahelyükről.  Téli időszakban, rossz idő esetén a 

Nagyharsányi Református Egyház Templomába vonulnak. 

− Az udvarról, a templomból csak akkor térhetnek vissza, ha az illetékes szervek elhárítják a veszélyt és 

engedélyt adnak rá. 

 

Rosszullét esetén értesíteni kell a háziorvost, iskolaorvost, esetleg a mentőket. A rendőrségi szakemberek 

munkájának elvégzéséig az épületet megközelíteni nem szabad, és csak az ő engedélyükkel léphetünk be 

illetve térhetünk vissza az osztálytermekbe, irodákba. 

A rendőrség kiérkezésétől a tagintézmény vezetője tartja velük a kapcsolatot, az esetleges fejleményekről 

tájékoztatja a tanulókat, dolgozókat és gondoskodik a tanulók, gyermekek szüleinek értesítéséről. 

A tagintézmény-vezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően intézkedik a tűzvédelmi szabályzat 

szerint 

a) haladéktalanul értesíti: 

− az érintett hatóságokat, 

− a fenntartót, 

− a szülőket; 

 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, biztonságát 

szolgálják. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 
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− a tűz, 

− a földrengés,  

− bombariadó, 

− egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. 

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a 

tűzvédelmi szabályzatban leírt terv szerint kell, hogy történjen. 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok 

bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

Tűzvédelmi megbízott feladatai 

 

− Részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemlén. 

− Gondoskodik minden olyan tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetéséről, amely közvetlen tűzveszélyt rejt 

magába. 

− A tűzvédelmi okmányokat köteles megőrizni, azt felszólításra az ellenőrző felügyeleti szervnek átadni. 

− Végrehajtja a felügyeleti szervtől kapott tűzvédelemre vonatkozó utasításokat. 

− Évente tűzriadó próbát szervez. 

− Kétévente és az új dolgozók számára oktatást szervez. 

− Tanulók évenkénti oktatásáról gondoskodik. 

 

Munkavédelmi megbízott feladatai 

 

− A munkavédelmi előírások megtartásának ellenőrzése. 

− A Munkavédelmi Szabályzat érvényességének figyelemmel kísérése. 

− A szükséges módosítások, kiegészítések elvégzése. 

− Munkavédelmi szemlék lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása. 

− A szemléken feltárt hiányosságok megszüntetésének ellenőrzése, a balesetek kivizsgálása, nyilvántartása 

illetve annak jelentése a felügyeleti szervnek. 

− Kétévente és az új dolgozóknak munkavédelmi oktatást tart. 

− A tanulóbalesetek megelőzése érdekében gondoskodik a diákok oktatásáról. 

 

 

1.520. A Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájának munkarendje 

 

1.521. A tagintézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

1.522. A tagintézmény vezetősége 

 

A tagintézmény vezetőségének tagjai: 

− tagintézmény-vezető 

− tagintézmény-vezető helyettes 

− intézményi lelkész 

− munkaközösség-vezetők 
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− diákpresbitérium munkáját segítő tanár 

 

1.523. A tagintézmény képviselete: 

 

Az tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény 

illetékességét a tagintézmény vezetője látja el. 

A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

− akadályoztatása esetén helyettesére 

− képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára. 

 

1.524. Az aláírási jogkör gyakorlása: 

 

A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 

levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó 

ügyekre terjed ki. 

A tagintézmény vezetősége az aktuális feladatokról a nevelői irodában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül is értesíti a nevelőket. 

 

1.525. A tagintézmény vezetői kötelesek: 

 

− A Kollégiumi Tanács, az Igazgatótanács 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 felé. 

− A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 

1.526. Tagintézményi vezetői értekezlet: 

 

Az intézményegység döntést előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. 

 

Tagjai: 

− tagintézmény-vezető 

− tagintézmény-vezető helyettes 

− intézményi lelkész, 

 

Kibővített vezetői értekezleten: 

− munkaközösség vezetők 

− diákpresbitérium munkáját segítő tanár 

 

A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. 

A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 
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1.527. A helyettesítés rendje: 

 

A tagintézmény-vezető tartós akadályoztatása esetén (akadályoztatásnak tekintendő: baleset, tartós betegség, 

külföldi tartózkodás) a helyettesítési feladatokat az tagintézmény-vezető helyettes látja el. Ez esetben a 

helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Mindkét vezető távollétében egy, a 

tagintézmény-vezető által megbízott pedagógus végzi a helyettesítő munkát. 

 

A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! Ezért a 

tagintézmény-vezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az éves 

munkarend és az éves közzétételei lista tartalmazza a benntartózkodás konkrét rendjét. 

 

1.528. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, és a 

gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll. 

A pedagógusok tanórán kívüli munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézmény-vezető 

helyettes állapítja meg, a tagintézmény-vezető jóváhagyásával. Kérelemre a tanórák (foglalkozások) 

elcserélését a vezető engedélyezheti. 

 

1.529. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 

1.530. Alkalmazottak általános munkarendje 

 

A tagintézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét a tagintézmény vezetője 

állapítja meg. A munkaköri leírásokat a tagintézmény-vezető készíti el. 

A helyettes tesz javaslatot, - a törvényes munka- és pihenőidő figyelembevételével – a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, változtatására és a dolgozók szabadságának kiadására. 

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat és az 

SZMSZ –t az intézményben! 

Az ezzel kapcsolatos képzés megszervezése az intézmény munkatársának feladata minden tanév elején. 

 

1.531. A pedagógusok általános munkarendje 

 

A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni! 

Az iskolában a reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak 7,30-ra kell érkeznie. 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásáról helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen! 

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra megkezdése előtt 30 perccel jelezni kell a tagintézmény-

vezetőnek vagy a tagintézmény-vezető helyettesnek. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – 

szakszerűen kell helyettesíteni. 

Ennek érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobájában vagy az osztályteremben kijelölt helyen kell 

tartani! 
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1.532. Ügyeleti rend 

 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat követelményeit, - 

fokozottan kell érvényesíteni a tagintézményre bízott gyermekek, tanulók esetében. A fiatalok, gyermekek 

biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű kiemelt feladat. 

A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a gyermekek folyamatos, az egész nyitvatartási 

időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Az iskola tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. 

Az ügyelet beosztásáért a tagintézmény-vezető helyettes, a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért az 

ügyeletes pedagógus a felelős. Konkrét feladataikat az ügyeleti rend tartalmazza a házirendben. 

Az iskolai ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni időszakokra: 

Reggel 730 órától 1330 óráig: pedagógus, kinek munkáját a 6., 7. és 8. osztály tanulók segítik.  

Délután 1330 órától 1700 óráig: pedagógus (napközis, szakkörvezetők)  

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát (foglalkozást) 

tartó pedagógus felügyel. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a gyermekfelügyeletet az ügyeletes pedagógusok 

és ügyeletes diákok látják el az ügyeleti rend beosztása szerint. 

A tagintézményi felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. 

Az ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, melynek szabályai a házirendben 

találhatóak. 

 

1.533. A tagintézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét a vonatkozó szabályok betartásával a 

tagintézmény-vezető helyettes állapítja meg, a tanintézmény-vezető jóváhagyásával. 

A napi munkabeosztásánál figyelemben kell venni a feladatok zökkenőmentes ellátását. 

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell a munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell a tagintézmény-vezetőt vagy a tagintézmény-vezető 

helyettest. 

A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak időszakos 

ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. 

 

Technikai dolgozók:   

 

− Iskolatitkár 

 

 Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Feladatait a tagintézmény-vezető közvetlen 

irányításával látja el. Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, 

a központi postázást. Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs 

feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 

 Ellátja az adminisztrációs feladatokat és az iskolavezetés munkájához kapcsolódó protokoll feladatokat. 
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− Takarítók 

− Gondnok-karbantartó    

 

A tagintézményhez tartozó egyéb szervezetek: 

 

− Integrációs és képesség-kibontakoztató program munkáját segítő csoportok 

− IPR menedzsment 

− Módszertani csoport 

− Továbbtanulást segítő csoport 

− Óvoda – iskola átmenetet segítő csoport 

− Regionális szakmai műhely 

− Könyvtár 

− Diákpresbitérium  

 

1.534. Munkaköri leírás-minták  

 

A 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

1.535. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

Az intézményben a pedagógiai foglalkozások az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően az órarend 

alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével történik. 

 

A napi tanítási idő: 800 órától 1330 óráig tart heti órarend alapján. 

Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik. (0.óra csak külön engedéllyel tartható!) 

A fakultációs tanórákat 1530 óráig be kell fejezni. 

A tagintézmény-vezető szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Egyéb esetekben a látogatásra a tagintézmény-vezető adhat engedélyt! A tanítási órák kezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt a tagintézmény-vezető és a vezető helyettesek tehetnek! 

 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

Az óraközi szünetek legkisebb időtartama 5 perc, tízórai szünet 15 perc és a sportszünet 20 perc. 

Az óraközi szünetek ideje (önkéntesen) nem rövidíthető. 

Minden óraközi szünetben a tantermeket szellőztetni kell! 

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók – egészségük érdekében – lehetőség szerint a 

szabad levegőn – az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

Az étkezést 1245 és 1400 óra között kell lebonyolítani. 

 

1.536. Az osztályozó és egyéb vizsgák rendje 

 

Jelen vizsgarend az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

− osztályozó vizsgákra, 

− különbözeti vizsgákra, 
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− javítóvizsgákra 

− 8. osztályos tanulók félévi vizsgájára vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

− aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

− akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

− akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

− minden 8.- osztályos tanulónak kötelező. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek 

feltételeként a tagintézmény-vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

1.537. Osztályozóvizsga 

 

Osztályozóvizsgát tesz az a tanuló: 

 

− a nevelőtestület döntése alapján, akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 tanítási óra) 

meghaladja és jegyei alapján nem osztályozható, 

− a nevelőtestület döntése alapján, akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át 

meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást, 

− aki tanulmányait magántanulóként végzi, (beszámoltató vizsgát tehet évente 2 alkalommal, 

osztályozóvizsgát tehet félévi osztályzat megszerzéséhez igény szerint), 

 

1.538. Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 

− tanulói jogviszony átvétellel való létesítéshez más iskolatípusból kéri felvételét, és 

− eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik. 
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1.539. Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, 

 

− ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

− ha osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időig nem tette le, 

− aki az osztályozó-, vagy pótló vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 

1.540. Pótló vizsga 

 

Pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, 

 

− aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni a tagintézmény-vezető által 

kijelölt időpontban. 

 

1.541. 8. osztályos tanulók félévi vizsgája 

 

Az iskola minden 8. évfolyamos tanulójának kötelező magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, 

történelem, hit- és erkölcstan tantárgyakból. 

 

Vizsgaformák, vizsgarészek 

 

− szóbeli vizsga, 

− írásbeli vizsga, 

− gyakorlati vizsga [informatika, testnevelés, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene] 

 

Vizsgaidőszakok 

 

december vége - január eleje 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

 utolsó tanítási hét 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

augusztus 15-31. javítóvizsga – pótló vizsga  

december hónap utolsó 

tanítási hete 

január hónap 2. hete 

 

8. osztályos tanulók félévi vizsgája 

 

1.542. Osztályozóvizsga 

 

−  a tanév rendjében meghatározott két időszakban, 

− de osztályozóvizsgát az iskola – a jelzett időpontokon kívül –   

−  bármikor szervezhet. 

Különbözeti vizsga: vezetői döntés szerint a jelentkezéstől számított legfeljebb egy hónapon belül. 
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A vizsgák részletes rendje az intézmény Pedagógiai Programjában került szabályozásra.  

 

1.543. A tagintézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

 

1.544. Az éves munkaterv 

 

A tagintézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. A PRK Nagyharsányi 

Általános Iskolájának munkatervét a tagintézmény nevelőtestülete fogadja el. A munkatervben kell 

szabályozni a nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek használatát, a vezetők munkaidő beosztását és a 

vezetők fogadóóráit.  

A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

A munkaköri leírásokat a tagintézmény-vezető készíti el, és minden év szeptember 15-ig felül kell vizsgálni 

azokat.  

 

1.545. Nyitva tartás  

 

A tagintézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 700 órától 1800 óráig tart nyitva. 

A hivatalos munkaidő tanítási napokon 800 órától 1700 óráig tart. 

Tanítás előtti gyülekezési idő: 730-745 óráig. 

Helye: saját tanterem. 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lenniük. 

Az iskola épületébe illetve az osztálytermekbe reggel 730 órától lehet bemenni.  

A tanulóknak 745 óráig kötelező az iskolába beérkezni! 

Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: bejárati ajtó előtt, esős időben az aulában. 

Szombaton és vasárnap a tagintézmény – rendezvény hiányában – zárva tart. 

A zárásért a takarítók a felelősek. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a tagintézmény-vezető adhat engedélyt, kérelem alapján. 

A tagintézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

A tagintézmény területe a felügyelete alá tartozó fiatalok számára tanítási idő alatt csak vezetői, vagy 

osztályfőnöki engedéllyel hagyható el! 

 

1.546. A tanév helyi rendje 

 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. Az általános 

rendről a miniszter tanévenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a 

nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, így meghatározásra kerül: 

 

− a nevelőtestületi értekezletek időpontja, 

− a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja, 

− a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja, 

− a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti) rendje, 

− a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva), 

− a bemutató órák és foglalkozások rendje, 
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− a nyílt napok megtartásának rendje és ideje. 

 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanári faliújságon is meg 

kell jeleníteni. 

A tanév helyi rendjét a munka és balesetvédelmi oktatással az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a 

diákokkal. 

A szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor. 

 

1.547. A tagintézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

  

Az iskola épületét címtáblával és a magyar zászlóval kell ellátnia. Az intézmény vagyonának és a tanulók, 

gyermekek jogainak védelme érdekében az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendjét az 

alábbiak foglalják össze: 

 

A tagintézménynek a következő létesítményei vannak: 

− Épületek: iskola  

− Külső létesítmények: sportpálya, sportcsarnok. 

  

Az iskola vagyona: 

− berendezés, 

− felszerelés, 

− eszközök a leltárívek alapján. 

 

Az intézmény minden tanulója és dolgozója felelős: 

− a közösségi tulajdon védelméért 

− az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

− energiafelhasználással kapcsolatos takarékosságért. 

 

Az intézmény dolgozói az iskola létesítményeit, helyiségeit kötelesek rendeltetésszerűen használni. Nem 

iskolai célra történő használathoz a tagintézmény-vezető és a fenntartó engedélye szükséges. A nevelési-

oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 

 

1.548. Helyiségek használati rendje 

 

Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata 

 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben csak úgy használhatják, hogy ne 

zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény más feladatainak ellátását. Kötelesek betartani 

mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat előírásait. 

Ha az intézmény alkalmazottja nyitvatartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget, ezt a 

tagintézmény vezetőjétől írásban kérheti, a használati cél és időpont megjelölésével. 

A tanulók az iskola létesítményei, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is kizárólag 

pedagógusi felügyelet mellett vehetik igénybe. 
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Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az 

iskolában a házirend betartásával. 

 

Berendezések és felszerelések használata 

 

A tantermek felszerelési tárgyainak használata- oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések stb. - 

csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Az intézmény helyiségeinek berendezési tárgyait, felszereléseit nem lehet elvinni abból a teremből, amelynek 

helyiségleltárába tartoznak. 

Indokolt esetben a székek, padok másik terembe való átvitele engedéllyel lehetséges, de a bútorokat épségben, 

eredeti helyükre kell visszavinni. 

Ha az alkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. 

A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt köteles aláírni. A kiviteli 

engedély csak kölcsönzési határidővel, a tagintézmény-vezető aláírásával érvényes. 

 

Az intézmény haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytat, melynek fő formája a vagyon bérbeadása. A 

helyiségek, létesítmények, berendezések bérbeadásáról – nem veszélyeztetve az alapfeladatok ellátását - a 

vezető gondoskodik az érintett véleményének kikérésével. A konkrét esetekben a tagintézmény-vezető bérleti 

szerződés aláírásával dönt a körülményekről. 

 

A bérleti szerződésekben ki kell kötni a bérlő számára az épületben tartózkodás idejét, a bérleti díjat, a 

rendeltetésszerű használat módját, a bérlő kártérítési kötelezettségét, a beengedés módját (felelősét). Általában 

a terembérlőknek a bérbeadásra kijelölt termek kulcsát (ha van) a tagintézmény-vezető adja át a bérleti 

szerződében megjelölt időtartamra. 

 

1.549. Karbantartás és kártérítés 

 

A nevelők felelősek a tantermek és más helyiségek balesetmentes használatáért és az eszközök 

karbantartásáért. Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a vezető tudomására hozni. A 

javíthatatlan eszközöket, berendezéseket ki kell selejtezni. 

Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke maximum a havi minimálbér 50%-a. 

Szándékos károkozás esetén a javítás teljes költsége. 

 

1.550. A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek 

 

− pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép bármely korosztály számára 

− minden villamossági gép, eszköz, taneszköz csak pedagógus felügyelete mellett használható. 

 

1.551. A dohányzással kapcsolatos előírások  

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az iskola 

parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az 
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egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy 

megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

1.552. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 168-169.§ tartalmaz a tanulóbalesetekkel kapcsolatos rendelkezéseket.  

A tanulók és gyermekek kötelezettségei között fogalmazza meg a NKt. 46.§.12. § /e./ pontja, hogy óvja saját 

és társa épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 

    

 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok: 

Ennek érdekében minden pedagógusnak a tanórai és az egyéb foglalkozások során át kell adni a baleset-

megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az 

áramütés, valamint az esés témakörében, fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 

A testnevelés, technika, kémia, fizika, osztályfőnöki tantárgyak esetén a szorgalmi időszak megkezdésekor, 

valamint szükség esetén, ismertetni kell a baleset- megelőzéssel kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Az ismertetés tartalmát és tényét dokumentálni kell a naplóba való beírással. A pedagógusok tanórán és 

tanórán kívül a gyerekekkel történő érintkezés során kötelesek felelősséget vállalni a tanuló testi épségének 

megőrzése érdekében. 

 

Tanórán kívüli esetek: 

− az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelő (a többi nevelő is, ha lát valami rendellenességet) köteles 

közbeavatkozni a baleset, sérülés elkerülése érdekében. 

− Iskolán kívül a kísérő pedagógusok felelnek a tanulóbalesetek elkerüléséért a szervezet rendezvények, 

tanulmányi kirándulások, sportprogramok, versenyek, vetélkedők, séták, napközis foglalkozások, szakkörök, 

egyéb foglalkozások során. 

 

A törvény fent jelzett pontja rendelkezik még arról is, hogy a tanuló haladéktalanul jelentse a felügyeletét 

ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak a saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetőleg, ha balesetet vagy sérülést észlel. 

 

A pedagógusok kötelezettségei között szerepel, hogy a tanulók, gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket: 

− értesíti a vezetőt, a szülőket, orvost, 

− értesíti az illetékes szerveket: mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

− elsősegélyben részesíti a sérültet. 
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A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 

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

Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket 

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. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok 

közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely: 

− halált 

− érzékszerv elvesztését, károsodását 

− életveszélyes sérülést, egészségkárosodást 

− súlyos csonkulást 

− beszélőképesség elvesztését 

− bénulást 

− elmezavart okozott. 

 

 A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 

megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal részére. 

A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, 

nem elektronikus úton kitöltött baleseti-jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi 

az oktatásért felelős minisztérium részére. 

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a Szülő Tanács és az iskolai Diák Presbitérium 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

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

megelőzésére. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az 

intézmény biztosítani köteles. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

− az iskolaorvos és  

− a védőnő 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
261 

− együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

− a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 

Az iskolaorvosi szolgáltatatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése: 

Általános orvosi ellátás 

 

Dr. Ságiné dr. Rostás Beáta 

Körzeti orvos 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Vállalkozó 

Az ellátás rendje Rendelési időben a tanulók tanári kísérettel 

mennek az orvosi rendelőbe vagy az orvosi 

szobában történik. 

Az ellátás nyújtásának helye Mediko Kkt. Nagyharsány, 

illetve Általános Iskola 

 

A védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátás rendje Iskola-egészségügyi munkaterv, illetve 

szükség esetén egyedi megbeszélés alapján 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Egészségügyi Központ 

Nagyharsány 

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek 

(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel 

együttműködve történik a szolgáltatásnyújtás 

Dobszainé Földi Mária 

 

 Az iskolafogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Dr. Pálfy Eszter 

Fogorvos 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Vállalkozó 

Az ellátás rendje Szóbeli egyeztetés, időpontok megjelölésével 

Iskolafogászat: péntek 1000-tól 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Fogorvosi Rendelő 

Nagyharsány 

1.553. A mindennapos testnevelés szervezése 

 

Intézményünk a tanulók, gyermekek egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot: azon belül 

egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük – a kötelező és nem kötelező tanórai 

foglalkozások keretében – a szervezett testmozgást, tekintettel az intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak 

nagy mozgásigényére. 

 Biztosítjuk: 
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− a tanulók, gyermekek mindennapi testedzését, 

− a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

− az iskolai sportkörök működését – kézilabda, labdarúgás  

− a gyógytestnevelést a rászorulóknak 

− a téli időszakban az asztalitenisz oktatást 

 

A tanulók hetente az órarendbe illesztett 5 testnevelés órán vesznek részt, melyből 2 órát sportköri 

foglalkozással, tánccal ki lehet váltani  

Intézményünkben szertorna és tömegsport foglakozáson vehetnek részt tanulóink. 

A gyerekeket testnevelés órákról – szakorvosi vélemény alapján – az iskolaorvos mentheti fel. Az írásos 

felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

 

Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 

 

A tanulók egy részének – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési 

foglalkozást írhat elő. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi órákon, de 

bizonyos testmozgásokat nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozás keretén belül biztosítja a 

megfelelő gyakorlatok elvégzését. 

 

1.554. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

 

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

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát a tagintézmény-vezető és helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Tagintézményünk az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokat működtetheti:  

− szakkörök  

− énekkar  

− iskolai sportköri foglalkozások  

− felzárkóztató foglalkozások  

− egyéni foglalkozások  

− tehetséggondozó foglalkoztatások  

− továbbtanulásra felkészítő foglalkozások, és szükség szerint más jelenleg nem ismert feladatok ellátásához 

kialakítandó szervezeti egység.  

 

 

A napközi működésének rendjét a napközis nevelő dolgozza ki és rögzíti a házirendben. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetében beírt kérelme alapján történhet a 

napközis nevelő engedélyével. A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket a 

tagintézmény-vezető helyettes bírálja el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a gyermek iskolai 

előmenetelét és magatartását. 

A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni. 
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1.555. Szakkörök rendje 

 

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően a tanulói igény és az adott lehetőség összhangjának, az iskolai 

tantárgyfelosztás figyelembevételével lehet indítani. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás 

szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 

aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

A szakkörök vezetőit a tagintézmény-vezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján 

történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 

A szakkörök térítésmentesek. A szakkörök időpontja a tanévnyitó értekezleten kerül meghatározásra, a tanév 

rendjében kerül rögzítésre, a közzétételi listán tekinthető meg az iskola honlapján. 

 

1.556. Felzárkóztatás, fejlesztés rendje 

 

A képességfejlesztés célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás 

vagy a kimagasló képességek további fejlesztése.                               

A képességfejlesztés, differenciált foglalkoztatás egyes tanulókra vagy csoportokra heti több órában is 

történhet, amennyiben a tagintézmény ehhez lehetőséget tud biztosítani. 

A képességfejlesztés ingyenes. A fejlesztő foglalkozások időpontja a tanévnyitó értekezleten kerül 

meghatározásra, a tanév rendjében kerül rögzítésre, a közzétételi listán tekinthető meg az iskola honlapján. 

 

Iskolánkban van:  

− integrált felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 

− sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése a Szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján  

− beszédfogyatékos,  

− enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

tanulók integrált oktatása 

− pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai 

 

Az integrált felkészítés a mindenkori IPR cselekvési ütemterv szerint történik: 

 

− korrepetálással 

− mentor tanári fejlesztéssel 

− fejlesztő pedagógus segítségével 

− logopédiai rásegítéssel 

− differenciált óravezetéssel 

− versenyeztetéssel 

− szakköri, sportköri munkába való irányítással 

 

Az SNI-s tanulók felzárkóztatása: 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően 1-6. évfolyamon heti 3 órában; 7-8. évfolyamon heti 4 órában 

gyógypedagógus nyújt segítséget. 
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1.557. Versenyeztetés rendje 

 

A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézmény, a környező település és az országosan meghirdetett versenyeken vehetnek rész, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 

1.558. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások rendje 

 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melynek célja- a pedagógiai program 

célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségeinek megismerése és az osztályok 

közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján a tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben 

szervezhetők. Tanítási napon is szervezhető kirándulás, ha iskolán kívül megvalósítandó tananyag szerepel a 

követelményekben. 

Az osztálykirándulások tervezetét írásban kell leadni a tagintézmény-vezetőnek. A tanulmányi kirándulásokat 

az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. 

Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás várható költségeit, szervezési 

kérdéseit. A tanuló szociális helyzetétől függően a kirándulás költségeihez az iskola is hozzájárulhat.  

A kiránduláshoz annyi kísérő tanárt kell biztosítani, vagy szülőt kell kérni, amennyi a program zavartalan 

lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésről is. 

                                                            

1.559. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi utazáshoz 

- amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport vagy más rendezvény - a tagintézmény-vezető 

engedélye szükséges.  

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldi utazásért felelős csoport vezetője 

az utazás előtt legalább egy hónappal a tagintézmény-vezetőnek írásban nyújtja be. A csoportos utazási 

kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyeket, a résztvevő 

tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 

 

1.560. Kulturális intézmények látogatása 

 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül 

bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanulási időben történő 

látogatáshoz a tagintézmény-vezető engedélye szükséges. 

 

1.561. Egyéb rendezvények 

 

Az iskola tanulói közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények 

lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit 

igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítást. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
265 

 

1.562. Tanfolyamok, oktatások 

 

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében. 

Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A 

tanfolyam lehet térítésmentes, illetve térítéses. Térítés esetén a tanfolyamvezető írásban értesíti a szülőket a 

tandíjak mértékétől és a befizetés módjáról, időpontjáról. 

 

1.563. Művészeti nevelés 

 

A siklósi Kanizsai Dorottya Zeneiskola kihelyezett zenei tagozata. 

A siklósi Batthyány Általános Iskola kihelyezett művészeti (kerámia, rajz) tagozata. 

 

1.564. A tagintézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei 

 

1.565. A tagintézmény nevelőtestülete 

 

Tagjai: a tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja és az intézményi lelkész. 

A tagintézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

 

− fejlesztő pedagógus 

− gyógypedagógus 

− tanító 

− tanár 

− mentor tanár 

− könyvtáros 

 

A tagintézmény vezetősége és a nevelőtestület 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása a tagintézmény-vezető segítségével a megbízott 

pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

      

  A kapcsolattartás fórumai: 

− az iskolavezetőség ülései, 

− értekezletek 

− megbeszélések. 

 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

 

1.566. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei  

1.567. Tagintézményi nevelőtestületi értekezlet 

 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 
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− Tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

− Félévi és év végi osztályozó értekezlet 

− Két alkalommal nevelési értekezlet 

 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 

− A nevelőtestületi értekezlet határozatképes, ha azon tagjainak 50%-a jelen van,  ha a jogszabályok  

másképpen  nem rendelkeznek.  

− A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály illetve az SZMSZ nem rendelkezik – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

A tagintézményi nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az tagintézmény 

vezetője vagy a pedagógusok egyharmada kéri. 

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. 

 

A félévi, tanévnyitó, tanévzáró értekezletekről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 

A nevelőtestület tagjai az értekezletekről csak orvosi igazolással illetve az intézmény vezetőjének előzetes 

engedélyével maradhatnak távol. 

 

Tagjai: a tagintézmény minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, a lelkész 

A tagintézmény alaptevékenységével összefüggő pedagógus munkakörök: 

 

− fejlesztő pedagógus 

− gyógypedagógus 

− tanító 

− tanár 

− mentor tanár 

− könyvtáros 

 

Döntési jogkör: 

 

− A tagintézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. 

− A tagintézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása. 

− az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; 

− az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

− a házirend elfogadása; 

− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

− a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása; 

− a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása; 

− a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása; 

 

Véleményezési jogkör: 
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− az igazgatói, főigazgatói megbízással kapcsolatban; 

− az igazgató-helyettesek megbízásával kapcsolatban; 

− tantárgyfelosztás; 

− SZMSZ; 

− a működést érintő minden kérdésben; 

− az egyes pedagógusok külön megbízatása. 

 

A főigazgatói, igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez 

legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. 

Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet a tagintézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt 

nyilvánít vagy javaslatot tesz, a tagintézmény-vezető azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül indokolással 

ellátott írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről a tagintézmény-vezető gondoskodik. A nevelőtestületi 

értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül 

A döntések végrehajtásáról való beszámoltatás a nevelőtestületi értekezleten történik. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 33 %-a kéri, illetve ha az 

iskola vezetője vagy vezetősége kezdeményezi. 

Ezen kívül nevelőtestületi értekezletet kell összehívni igazgatói pályázat elbírálása, minősítése esetén. 

 

 

1.568. Az alkalmazotti értekezlet 

 

Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők és a technikai dolgozók. 

Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről 

jegyzőkönyv készül. 

 

Döntési jogköre: 

Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt dokumentumainak elfogadásáról, 

az intézmény érdekképviselőinek megválasztásáról. 

 

Véleményezési jogköre: 

Az intézményegység igazgatójának megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos kérdésekben. 

Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó 

minden kérdésben össze kell hívni. 

 

1.569. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 

A tagintézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 

− Humán munkaközösség  

− Reál munkaközösség 

− Tanítói munkaközösség 

− Hittan munkaközösség  
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A szakmai munkaközösségek három évre megválasztják vezetőit. 

A szakmai munkaközösség-vezetők minden tanév elején elkészítik az éves tanóra-látogatási tervet. 

 

1.570. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 

− Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját 

− Részt vesznek az oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés) 

− Egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók, gyermekek ismeretszintjének folyamatos mérése, 

értékelése 

− Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása 

− Segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, továbbképzéséhez 

− Javaslatot tesznek vagy döntenek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására 

− Segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 

− Házi bemutatókat szerveznek 

− A tervező, elemző, értékelő tevékenységben aktívan részt vállalnak 

− A munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek 

− A munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja 

− A munkaközösség-vezetők munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik 

− A szakmai munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok: 

 

Döntési és véleményezési jogkör: 

− dönt a munkaközösséget érintő továbbképzési programról; 

− az iskolai tanulmányi versenyekről; 

− saját működéséről és munkatervéről; 

− a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használ. 

 

Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: 

− a pedagógiai program elfogadásához, 

− a tantárgyfelosztásról, 

− új kollégák pályázatáról. 

A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról írásos 

emlékeztetőt készítenek 

 

1.571. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület vagy a tagintézmény vezetőségének döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a tagintézmény vezetősége hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 
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Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy a tagintézmény-vezető bízza meg, 

munkájukról megbízójuknak tartoznak beszámolással. 

Az IPR munkacsoportokkal a kapcsolatot az IPR menedzsment és a tagintézmény-vezető tartja.        

 

1.572. IPR munkacsoportok 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése és oktatása érdekében                               

 a tagintézményben az alábbi IPR munkacsoportok működnek:  

− IPR Menedzsment 

− Átmeneteket ( óvoda-iskola ;iskola-középiskola )támogató munkacsoport 

− Fejlesztő munkacsoport 

− Külső kapcsolatokat tartó munkacsoport 

 

1.573.     IPR munkacsoportok struktúrája 

 

IPR Menedzsment 

 

Átmeneteket 

támogató munkacsoport 

- óvoda-iskola 

- általános iskola-középiskola 

 

Fejlesztő munkacsoport 

 

 

Külső kapcsolatokat 

tartó munkacsoport 
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1.574. Az IPR munkacsoportok feladata 

 

Feladatuk a tagintézmény hhh, hh tanulóinak felzárkóztatása, fejlesztése. Különösen nagy gondot kell 

fordítani az óvoda-iskola átmenetre, a korai fejlesztésre. Kiemelt cél a hhh, hh tanulók érettségit adó 

intézményben való továbbtanulásának segítése. (részletesen lásd az Integrációs Munkatervben) 

− Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. 

− Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 

− Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy a tagintézmény-vezető bízza meg, 

akik munkájukról megbízójuknak tartoznak beszámolással. 

   

1.575. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai  

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltétele: 

 

− a fenntartó és az intézmény anyagi lehetősége, és 

− az alábbi szempontsor legalább 7 feltételének való megfelelés  

 

1. szaktanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el (pl. pedagógiai vagy szaktárgyi kérdésekről 

előadásokat szervez és lebonyolít, szakmai munkaközösség-vezetőként vagy tagként aktívan részt vesz a 

munkaközösség munkájában), 

2. szerepet vállal a szakmai munka tartalmi megújításában (pl. helyi tanterv, innovációs tervek 

kidolgozásában), 

3. tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményeket ér el (különféle országos, megyei 

tanulmányi versenyeken, nemzetközi diákolimpiákon), 

4. hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozva felzárkóztatja őket, sőt az átlagosnál magasabb szintre emelik 

őket tanulmányi eredmény területén, 

5. komoly szerepet vállal az informatika program megvalósításában (rendszergazda, ügyelet a 

számítógépeknél, IKT alkalmazása a tanórákon, digitális anyagok fejlesztése, alkalmazása a szaktárgyi órákon 

stb.) 

6. osztályfőnöki nevelőmunkájában, közösségalakító tevékenységében eredményes (közvetlen kapcsolat a 

családokkal, a tanulók differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása önállóságuk, 

öntevékenységük, a szabadidő tartalmas tárgyainak megőrzésében végzett sikeres és aktív munka, az 

adminisztrációs teendők pontos elvégzése), 

7. részt vállal a tanulók évközi szabadidős tevékenységének szervezésében, lebonyolításában (pl. szakkört 

vezet és ennek eredménye sokrétű tevékenységben valósul meg, a napköziben kiemelkedően foglalkozik a 

tanulókkal a szabadidő hasznos eltöltése érdekében, kirándulásokat szervez és vezet, az iskola és környékének 

szépítését, gondozását, parkosítását szervezi, végzi, ünnepélyekre és egyéb műsorokra felkészíti a tanulókat 

és lebonyolítja azokat), 

8. nagy szerepet vállal a gyerekek szünidei táborozásának szervezésében és lebonyolításában, 

9. aki a pedagógiai munka ellenőrzése során kialakított értékelés, szakvélemény alapján kiérdemli. 
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A jutalmazásnál automatikusan figyelmen kívül kell hagyni azt, aki 

− fegyelmi büntetésben részesült 

− igazolatlanul távol van (esetleg egy-egy órán bejelentés nélkül nem jelenik meg, többször késik)  

− ittasan, alkoholos állapotban jelenik meg a munkahelyen 

− a tantervi követelményeket nem teljesíti, a tananyagot nem fejezi be a tervek szerint az adott évben 

−  munkaköri leírásban rögzített feladatokat nem teljesíti elfogadható színvonalon. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezetőkre is vonatkozik. 

 

1.576. Az intézményi közösségek kapcsolattartási formái, rendje 

 

1.577. Az iskolaközösség 

 

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

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat érvényesíthetik. 

 

1.578. A munkavállalói közösség 

 

Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozókból áll. 

Az alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt,  és ehhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

1.579. A szülői szervezet 

 

1.580. Szülők tagintézményben való tartózkodásának rendje 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai rendezvények ideje alatt a szülők beléphetnek és bent tartózkodhatnak 

az intézményben. 

Nyílt héten, bármely órán a szülő látogatást tehet saját gyermeke osztályában. 

Hivatalos munkaidő alatt a szülők felkereshetik a pedagógust gyermekük iskolai ügyeinek intézése céljából. 

 

1.581. A szülők érdekképviselete 

 

Az iskolában Szülő Tanács (továbbiakban SZT) működik. Az iskolai SZT legmagasabb szintű döntéshozó 

szervei az iskolai szülői értekezletek. 

Az iskolai SZT választmánya a szülői értekezleten a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai SZT 

alábbi tisztségviselőit: 

− elnök, 

− elnökhelyettes, 

Az iskolai SZT elnöke közvetlenül az iskola vezetőjével tart kapcsolatot 

Az iskolai SZT választmánya vagy szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 

50%-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskolai SZT választmányát az iskola vezetőjének tanévenként, a szülők és a nevelők kérése alapján, 

félévenként kell összehívni, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatiról, tevékenységéről.                                                      

− Nyílt napokon 
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− Nyilvános ünnepélyeken 

− Családlátogatásokon 

− Szülői értekezleten 

− Faliújságra helyezett információkon keresztül 

 

A tagintézményi SZT-t Az Nkt. 72. § (5) alapján az alábbi jogok illetik meg: 

− megválasztják saját tisztségviselőiket 

− kialakítják saját működési rendjüket 

− képviselik a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 

− egyetértési jogot gyakorolnak a pedagógiai programot, házirendet, munkatervet, valamint az SZMSZ azon 

pontjait illetően, amelyek a szülőkkel illetve a tanulókkal, gyerekekkel kapcsolatosak 

− véleményt nyilvánítanak, javaslattal élhetnek a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 

− figyelemmel kísérik a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét 

− tájékoztatást kérhetnek a tagintézmény vezetőjétől 

 

1.582. A diákpresbitérium 

 

1.583.  Diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

 

A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésen a 

tagintézmény-vezető és a diákpresbitérium vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről, érvényesítéséről. A diákközgyűlés nyilvános, azon 

bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait személyesen vagy küldöttei útján. A tanulók 

kérdéseket intézhetnek a vezetőséghez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 30 

napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

 

1.584. Diákpresbitérium szervezete és működési feltételei 

 

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákpresbitériumot hozhatnak létre. A 

diákpresbitérium tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Minden osztályközösség megválasztja az osztály diákpresbitereit. A tanulóközösségek döntenek 

diákképviseletükről: küldöttet delegálhatnak a tagintézmény diákvezetőségébe. 

A teljes tanulóközösségnek érdekképviseletét a választott tagintézményi Diákpresbitérium (DP) látja el. A DP 

tagjai alkotják a diákok vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolják jogaikat. 

A diákpresbitérium munkáját nagykorú személy segíti, aki a diákpresbitérium megbízásával eljárhat a 

tagintézményi DP képviseletében. A DP képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval. A 

tagintézményi DP megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi és a nevelőtestületi 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.  

A tagintézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a DP zavartalan működésének feltételit. A 

DP az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend használati szabályai szerint térítésmentesen 

veheti igénybe.  

 

1.585. Diákpresbitérium jogai 
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A DP véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

A DP egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

− A tagintézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor a rájuk vonatkozó kérdésekben, 

− a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

− a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

 

Döntési joga van a közoktatási törvény 63.§ 3. bekezdésében leírtak alapján: 

− saját anyagi eszközök felhasználásáról, 

− egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

− DP tájékoztatási rendszer létrehozásáról, működtetéséről, ennek a tanulói vezetőjét, munkatársait 

megbízhatja. 

 

1.586. Az osztályközösségek 

 

Az azonos évfolyamra járó, azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, 

tanulólétszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az 

osztályfőnök áll. Az iskola vezetésével ő tartja a kapcsolatot. 

 

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

jogkörébe tartoznak: 

− az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

− küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

− döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt a tagintézmény-vezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer 

elvét figyelembe véve. 

 

1.587. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

− Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

− Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

− Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály Szülő Tanács 

tagjaival. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

− Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői 

értekezletet tart. 

− Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció 

elvégzése, hiányzások igazolása. 

− Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
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− Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével. 

− Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

− Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

− Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A nevelők és a tanulók 

 

A tanulókkal a kapcsolatot a tagintézmény-vezető, az osztályfőnökök, a szaktanárok tartják az alábbiak 

szerint:  

− Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a tagintézmény-vezető  

− Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon valamint a faliújságon elhelyezett hirdetőtáblán 

keresztül tájékoztatják. 

− A tanulót egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

− A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagintézmény vezetőségével, nevelőtestületével. 

 

1.588. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

1.589. Szülői értekezletek 

 

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az intézmény szintű információkról a közös szülői 

értekezleten a tagintézmény-vezető tájékoztatja a szülőket. Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök 

tartja Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából a tagintézmény-vezető, az osztályfőnök vagy a Szülő 

Tanács elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet a tagintézmény-vezető 

hívhat össze. 

 

1.590. IPR esetmegbeszélések  

 

Az iskola háromhavonta tart IPR esetmegbeszéléseket. Ezeken részt vesz az osztályfőnök, a fejlesztő 

pedagógus, egy szaktanár. Erről jelenléti ívet vezetünk, ill. emlékeztető készül.  

Amennyiben a szülő, gondviselő ezen kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre 

– a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után 

kerülhet sor. 
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1.591. A szülők írásbeli tájékoztatása 

 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy írásban, illetve elektronikus levéllel történhet.  

 

Az osztályfőnök az üzenő füzetbe írással vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy 

hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján 

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

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

 

1.592. A diákok tájékoztatása  

 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 

értékelése céljából havonta minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámának megfelelő osztályzatot adunk. 

A heti egy órás tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok 

számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az 

osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két 

(lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen 

osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 10 

munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

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

megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

A tagintézmény-vezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a 

diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

1.593. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

− alapító okirat, 

− pedagógiai program, 

− minőségirányítási program, 

− szervezeti és működési szabályzat, 

− házirend. 

 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító 

okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján.  A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – a 

tagintézmény-vezető vagy a tagintézmény-vezető helyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden 

tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 
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1.594. Külső kapcsolatok rendszere és formái 

 

Tagintézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 

valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében, egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. Az iskola rendszeres és személyes kapcsolatot tart a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival. 

A tagintézményt a külső kapcsolatokban a tagintézmény-vezető vagy megbízottja képviseli. 

 

1.595. A tagintézményhez tartozó egyéb szervezetek: 

 

− Integrációs és képesség-kibontakoztató program munkáját segítő csoportok 

− IPR menedzsment 

− Módszertani csoport 

− Továbbtanulást segítő csoport 

− Óvoda – iskola átmenetet segítő csoport 

− Regionális szakmai műhely 

− Könyvtár 

− Diákpresbitérium  

 

1.596. Az  iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

 

− a fenntartóval, 

− a református közoktatási intézményekkel, 

− gyülekezetekkel, 

− a Református Pedagógiai Intézettel 

− a megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel 

− az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, 

− a minisztériumokkal, a Kormányhivatallal, 

− a külföldi partnerekkel, 

− a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal, 

− iskolaorvossal, 

− védőnővel, 

− a Vöröskereszttel, 

− nevelési-oktatási intézményekkel 

− a közművelődési intézményekkel. 

 

1.597.  A kapcsolattartás formái: 

 

 Az NEFMI-vel, a Kormányhivatallal, illetve a pedagógiai szolgáltató irodával az illetékes vezetők tartják 

a kapcsolatot, a felmerülő problémák megoldásában kikérik véleményüket, illetve szolgáltatásaikat igénybe 

veszik. Segítik a pedagógusok szakmai továbbképzését. 
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A beiskolázási területünkön működő óvodákkal, általános és középiskolákkal a kapcsolatot a tagintézmény-

vezető tartja. Az óvodák és az általános iskolák meghívására a tagintézmény-vezető személyesen vagy az 

iskolavezetőség más tagja útján tájékoztatót tart az intézményben folyó képzésről.  

A közművelődési intézményekkel a kapcsolatot a könyvtáros és az osztályfőnöki munkaközösség-vezetők 

közvetlenül tartják. 

A Gyermekjóléti Szolgálatokkal az ifjúságvédelmi felelős vagy az intézményegység vezetők tartják a 

kapcsolatot, igény szerinti időközökben. 

A nappali tagozatos tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását végző iskolaorvosával (Dr. 

Ságiné dr. Rostás Beáta) az ifjúságvédelmi felelős vagy a tagintézmény vezetők tartják a rendszeres 

kapcsolatot. 

Külföldi iskolákkal a főigazgató tarja a kapcsolatot. 

A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit a tagintézmény-vezetője határozza meg. 

 

1.598. Szervezeti egységek közötti kapcsolatok  

 

Tagiskolánk munkáját az a többi tagintézménnyel összehangolva és együttműködve végzi. 

A rendszeres szakmai kapcsolattartás és az együttműködés formáit és területeit a tagintézmény-vezetők együtt 

határozzák meg, fogadják el, majd az éves munkatervbe rögzítik.    

A tartalmi együttműködésekre a szakmai munkaközösségek is tesznek javaslatot. 

 

Az együttműködés formái: 

 

− Kollégiumi Tanács értekezletei, 

− az alábbi pontokban részletezett kapcsolatok, 

− a közös hagyományok ápolásában való közreműködés, 

− minőségfejlesztés, minőségbiztosítás. 

− Közös értekezletek és megbeszélések 

 

1.599. Kapcsolat az anyaintézménnyel  

 

Tagiskolánk különböző közösségei a tagintézmény-vezető által folyamatos kapcsolatot tart az 

anyaintézménnyel. A kapcsolattartás fórumai: 

− Kollégiumi Tanács 

− megbeszélések 

A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, a főigazgatóval. 

A vezetői értekezlet ülései után a tagintézmény-vezető köteles tájékoztatni az irányítása alá tartozó 

pedagógusokat és dolgozókat az őket érintő döntésekről, határozatokról. 

 

A tagintézmény kapcsolatot tart: 
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Szervezet megnevezése Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 

Felsőbb szakmai szervekkel:   

Emberi Erőforrások Minisztériuma levél, e.mail eseti 

Oktatási Hivatal levél, e-mail eseti 

Református Pedagógiai Intézet levél, email. 

telefon, 

továbbképzés 

eseti 

Zsinat Oktatási Bizottsága levél,e-mail, 

telefon 

szükség szerint 

Siklósi Tankerület vezetője személyes, levél, 

telefon 

szükség szerint 

Fenntartóval   

Esperesi Hivatal levél,e-mail, 

telefon 

szükség szerint 

Igazgató Tanács értekezlet 3x/év 

Esperes, gondnok látogatás, 

istentisztelet 

programok 

3-4x/év 

Önkormányzatokkal látogatás, 

istentisztelet, 

programok 

6-8x/év 

Szakmai szervezetekkel   

Baranya Megyei Pedagógiai Intézet programok 

szolgáltatások 

1-2x/év 

Igazgatói Munkaközösség találkozások, 

előadás 

e-mail 

telefon 

8-10x/év 

Középiskolákkal látogatás 2x/év 

Általános iskolákkal versenyek, közös 

programok 

10x/év 

Óvoda Programok, 

bemutatók, 

iskolanyitogató 

telefon 

levél, e-mail 

8-10x/év 

Szakszolgálatokkal   

Nevelési Tanácsadó Siklós vizsgálat 

szolgáltatás 

Szükség szerint 

Logopédus szolgáltatás 1x/hét 

Pszichológus vizsgálat 

kezelés 

szükség szerint 
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Rehabilitációs Bizottság vizsgálat, 

szolgáltatás 

levél 

 

szükség szerint 

Gyermekvédelmi szervekkel   

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal 

(Villány) 

találkozók 

megbeszélések 

levél 

telefon 

szükség szerint 

GYIVI Pécs találkozók 

megbeszélések 

levél 

telefon 

szükség szerint 

Egészségügyi szervekkel   

Iskolaorvos vizsgálatok 

előadások 

programok 

1-2x/hó 

Védőnő vizsgálatok 

előadások 

programok 

2-3x/hó 

Fogorvos vizsgálat 1x/év 

   

Civilszervezetekkel   

Református Egyház Istentisztelet,hittan, 

programok,közös 

munkák, 

csendesnap 

folyamatos 

Katolikus egyház Istentisztelet, hittan folyamatos 

Nagyharsányi Iskoláért Alapítvány programok 3-4x/év 

Könyvtár programok folyamatos 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek 

végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti 

Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, 

hogy az iskola vezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében. 

     

  A Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Rehabilitációs intézményekkel, Nevelési Tanácsadóval az alábbiak szerint 

tartja a tagintézmény a kapcsolatot: 

 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
280 

− Beiskolázás előtt az óvoda kéri a vizsgálatot 

− Problémás gyerekek esetén az osztályfőnökök (szaktanári javaslattal) ill. szülő 

− SNI-s gyerekek felülvizsgálat kérése a törvénynek megfelelően júniusban. 

− Logopédiai problémák feltárása éves szűrés során, szolgáltatás heti egy alkalom, helyben. 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a 

szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az 

előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző 

méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény tagintézmény-vezető helyettesével.  

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat 

tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

munkájában felhasználja. 

Munkaidejét munkáltatója, Rendes Város Polgármestere határozza meg. 

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 A részletes beosztásokat az éves védőnői és iskolaorvosi munkaterv tartalmazza 

 

1.600. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

1.601. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a házirendben 

foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk 

az alábbiakban. 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a 

házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles 

megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

− a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a 

távolmaradásra, 

− orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

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

 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára 

előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig 

az osztályfőnök, ezen túl a tagintézmény-vezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során 
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figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait.  

 

1.602. A tanulói késések kezelési rendje 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

− bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

− rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás stb.). 

 

Igazolatlannak kell tekinteni a késést ha: 

− a tanuló 5 percnél többet késik és erre érdemi oka nincs 

− a tanuló már többször késett és feltételezhető a szándékosság 

− 3 alkalomnál többször késett igazolatlan órát kap 

 

1.603. Versenyen, nyílt napon résztvevő tanulókat megillető kedvezmény 

 

Azt a tanulót, aki házi versenyen vett részt az alábbi kedvezmények illetik: 

− amennyiben a verseny tanulási idő alatt van mentesül az aznapi órák látogatása alól 

− szereplésétől függetlenül megilleti az 5 érdemjegy 

− helyezés elérése esetén szaktanári dicséret illeti 

 

Azt a tanulót, aki intézmények közötti versenyen vett részt az alábbi kedvezmények illetik: 

− a tanuló a verseny napján és az azt követő napon mentesül a számonkérés alól 

− amennyiben a verseny tanulási idő alatt van mentesül az aznapi órák látogatása alól 

− szereplésétől függetlenül megilleti az 5 érdemjegy 

− helyezés elérése esetén tagintézmény-vezetői dicséret illeti 

 

1.604. Tájékoztatás, a szülő behívása értesítése 

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai szerint 

történik. 

 

A tanköteles tanuló esetében: 

− első igazolatlan óra után a szülő értesítése telefonon  

− tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

− a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a másodpéldányt az irattárban 

kell őrizni) 

− a huszadik igazolatlan óra után a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell 

őrizni) 

− az ötvenedik igazolatlan óra után a kormányhivatal értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

 

9.5.A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
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A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát 

minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és 

egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával 

bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be 

nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A 

megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog 

létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az 

intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről, és a bevétel mértékéről, majd írásban 

köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a 

kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik 

egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi 

termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 

 

1.605. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

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

fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

− A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, 

kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a 

kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának 

határnapja. 

− A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 

tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi 

eljárás lehetséges kimeneteléről. 

− A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos 

döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra 

vonatkozóan javaslatot tehet. 

− A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző 

nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló 

nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi 

bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a 

határozati javaslatba beépítik. 

− A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság 

tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A 

bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig 

tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 
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− A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő 

három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény vezetőjének, a fegyelmi bizottság 

tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

− A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola 

irattárában kell elhelyezni. 

− A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet 

időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

− A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári 

számmal kell iktatni. 

 

1.606. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti 

meg.  Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

  

− az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad 

információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

lehetőségéről 

− a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő 

megállapodás határidejét 

− az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

− a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni 

− az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény vezetője tűzi ki, az egyeztető 

eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről  

írásban értesíti az érintett feleket 

− az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a 

zavartalan tárgyalás feltételei 

− az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely 

pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett 

tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

− a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza 

− az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet 

elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek 

álláspontjának közelítése 

− ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az intézmény 

vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti 

− az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – 

lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 
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− az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt 

felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

− az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, 

hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

− az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél 

sem ragaszkodik. 

− a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni 

− Az egyeztető eljárás dokumentumait a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola 

irattárában kell elhelyezni. 

 

1.607. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

1.608. A működési szabályzat alapdokumentumai: 

           

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

intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165. §, 166. §, 167. § valamint a 

Felszerelési jegyzék) 

− 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

− 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

− 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Módosításáról 

− 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

1.609. A könyvtár azonosító adatai: 

 

A Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája Nagyharsány könyvtárának működését az 

érvényes törvényi szabályozással összhangban a következők szerint szabályozom. 

 

A Könyvtári Szabályzat intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.  

 

Az iskolai – községi könyvtárra vonatkozó általános adatok: 

 

− A könyvtár neve: Községi és Iskolai Könyvtár Nagyharsány 

− A könyvtár címe, telefonszáma: 7822, Nagyharsány, Petőfi utca 2-6. 06-72-379-651 

− Az iskolai könyvtár fenntartójának neve: Baranyai Református Egyházmegye 

− Az iskolai könyvtár fenntartójának címe: 7623, Pécs, Szabadság utca 35. 

− A könyvtár jellege: kettős funkciót lát el 

− A könyvtár elhelyezkedése: az iskola épületén belüli külön terem 

− A könyvtár használata: ingyenes 
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1.610. Az iskolai könyvtár funkciója: 

 

− A rendelkezésre álló szakkönyvek segítségével a szakmai munka segítése, az oktató-nevelő munka 

színvonalának szinten tartása, fejlesztése. 

− Az iskola nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátása. 

− A közkönyvtári funkció ellátása érdekében lehetőségeihez képest biztosítja az itt élő lakosok tanulási, 

művelődési igényeit. 

 

1.611. A könyvtár feladata: 

      

Iskolai könyvtári feladatok: 

− Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát 

− Elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok helyi 

megvalósítását 

− Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, 

ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök) 

− Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja 

− Rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 

− Fontos szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának kialakításában 

− Részt vesz az iskola helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységekben (tanóra tartása a 

könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők 

szervezése) 

− Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanórák, szakköri, napközis foglalkozások előkészítésében és 

megtartásában 

− A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

Közkönyvtári feladatok: 

− Könyvtári szolgáltatásait a lakosság érdekeit figyelembe véve szervezi meg, törekszik annak tanulási, 

művelődési, információs igényeinek kielégítésére. 

− Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatatásainak a 

hozzáférhetőségét. 

− A fejlesztés kiegészítéseképpen a lakosság igényeit a Csorba Győző Megyei Könyvtárral való 

együttműködés keretében tartós letétben lévő állománnyal elégíti ki, gondoskodik a letéti állomány folyamatos 

cseréjéről.  

Szakmai feladatok: 

 

− Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, 

nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és igényeit 

− Az állomány gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere) gyűjtőköri szabályzatának megfelelően, az éves 

munkatervben foglaltak alapján, a beszerzési keret figyelembevételével végzi 

− A megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat 8 napon belül bevételezi és leltárba veszi 

− Naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó könyvet, valamint az összesített állomány-

nyilvántartást (csoportos leltárkönyvet) 
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− A tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsa avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún.  brosúra-

nyilvántartást vezet 

− Az elavult, feleslegessé váló vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, vagy az olvasók által 

elvesztett könyveket az állományból kivonja, és az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi.  

− A könyvek elhelyezése és tagolása azok tartalmának és jellegének megfelelő legyen 

− Kézi könyvtár (olvasótermi könyvtár) 

− Segédkönyvtár (melyek tanárok, iskolai dolgozók részére kikölcsönzött könyvekből áll) 

− Kölcsönözhető állomány 

− Időszaki kiadványok (folyóiratok, szaklapok) 

− Nevelői, oktatói kéziratok (tankönyvek, tantervek, útmutatók) 

− A könyvtárból kihelyezett dokumentumok az ún. letétek, melyek szaktantermekben, vezetői és tanári 

irodában kapnak helyet. 

− A  könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak megfelelően alakítja és tartja 

karban. 

− Gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről. 

− Rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt. 

 

1.612. A könyvtár gazdálkodása: 

 

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés 

alapján kell kialakítani.  

Az ellátmány csak az alábbi célokra fordítható: 

− Szakkönyvek vásárlása 

− Könyvtárban szükséges információhordozók beszerzése 

− Nyomtatványok beszerzése 

− Egyéb: rendezvények költségei 

 

A fenntartó önkormányzat által biztosított keret felhasználása ugyancsak költségvetési terv alapján történik, 

amely beszerzésekor figyelembe veszi a Csorba Győző Megyei Könyvtár által biztosított letéti állomány 

anyagát is.  

 

1.613. A könyvtár nyitvatartási rendje:  

 

Nyitva tartási idő: 

      Szerda: 10.00 – 12.00; 13.30-15.30 

      Csütörtök: 14.00 – 18.00  

      (plusz heti 2 óra adminisztráció, nyitva tartás nélkül) 
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1.614. 1. számú melléklet 

 

A PRK NAGYHARSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAGYHARSÁNY KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁNAK 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 

1.615. A könyvtár feladata: 

 

A könyvtár alapfeladata az oktató-nevelő munka segítése. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az 

oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat és ismerethordozókat, illetve a lakosság egészét szolgáló 

lakóhelyi könyvtári ellátást.  

Célja az állományban lévő dokumentumaival és a hálózati szolgáltatások közvetítésével a felé irányuló 

elvárások kielégítése. 

A kettős feladatellátásából adódóan a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak: az oktató-nevelő munkát elősegítő 

információhordozók és a lakosság önművelését és szórakozási igényeit szolgáló dokumentumok.  

 

1.616. A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai: 

 

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

intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165. §, 166. §, 167. § valamint a 

Felszerelési jegyzék) 

− 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

− 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

− 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Módosításáról 

− 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

1.617. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

 

− Az iskola szerkezete: Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola. 

− Az iskola nevelési – oktatási céljai: Pedagógia programja és helyi tanterve 

− A könyvtár kettős funkciója, amely szerint a falu lakossága számára is nyitott.  

 

1.618. Az állománygyarapítás módja: 

  

− ÚK jegyzék alapján megrendeléssel 

− Készpénzes vásárlással 

− Ajándék formájában intézménytől, magánszemélyektől 

− Letét formájában a Csorba Győző Megyei Könyvtártól állományából 
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A dokumentumok kiválasztásának elvei: 

− Tematikus: a tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó irodalom; pedagógiai, pszichológiai irodalom, szép –és 

ismeretterjesztő irodalom. 

− Nyelvi szempont: magyar nyelvű dokumentumok és a tanításhoz kapcsolódó német és angol nyelvű 

ismerethordozók 

− Formai szempont: könyv, folyóirat, CD-lemez, hangkazetta, video, kotta, térkép, kézirat (iskolai 

pályamunkák).  

 

1.619. A gyűjtés szintje és mélysége: 

 

Könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően.  

 

1.620. Könyvtári állományrészek 

 

1.621. Kézikönyvtári állomány:  

 

Ebben az állományrészben a különböző műveltségterületek alapdokumentumai gyűjtjük: 

− Általános és szaklexikonok, enciklopédiák 

− Szótárak, fogalomgyűjtemények 

− Kézikönyvek, összefoglaló munkák 

− Adattárak, atlaszok 

− Tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok 

− Nem nyomtatott ismerethordozók (videofilm, hangkazetta, CD-Rom) 

 

1.622. Ismeretközlő irodalom: 

Gyűjtjük: 

− A helyi tanterv követelményrendszerének megfeleltetett irodalmat. 

− A munkáltató eszközként használatos dokumentumokat. 

− Az ismeretközlő irodalom összefoglaló, különös érdeklődésre számon tartható műveit. 

 

1.623. Szépirodalom 

Gyűjtjük: 

− A helyi tantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányokat. 

− A tananyaghoz kapcsolódó antológiákat, versesköteteket, népköltészeti alkotásokat. 

− Anyagi lehetőségeinkhez mérten a felnőtt olvasók számára szórakoztató és szépirodalmat. 

 

1.624. Pedagógiai gyűjtemény 

Gyűjtjük: 

− A helyi tantervekben meghatározott tankönyveket, munkafüzeteket, feladatlapokat, tanmeneteket. 

− A tanításhoz szükséges módszertani segédleteket, feladatgyűjteményeket (a tankönyvekből szükség szerint 

a tanulók kölcsönözhetnek). 

− Erősen válogatva gyűjtjük: 

− Pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, összefoglalókat 
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− A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges 

szakirodalmat 

− A műveltségi területek módszertani segédleteit, segédkönyveit 

− A tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait 

− Az iskolával kapcsolatos statisztikai, jogi és szabálygyűjteményeket 

− Az iskola történetéről szóló dokumentumokat 

 

1.625. Főgyűjtőkör Könyvek 

 

Általános művek:  

− A tudomány és a kultúra legáltalánosabb alapjai, bibliográfiák, könyvtártan, enciklopédiák, általános 

lexikonok. 

Filozófia, pszichológia:  

− Pszichológia, logika, erkölcstan. 

Vallás, teológia:  

− Biblia, mitológia alapművei, keresztyén vallás. Általános művek, összefoglalók.  

Társadalomtudományok:  

− Néprajz összefoglaló jellegű művek. Népművelés, szabadidő felhasználása.  

Természettudományok:  

− Általános természettudományi művek, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, 

biológia, növénytan, állattan alapszintű művei. 

Alkalmazott tudományok:  

− A higiéniával, az ember szervezetével, az egészséges életmóddal kapcsolatos alapismereti ismeretterjesztő 

munkák. Általános, összefoglaló művek.  

Művészet, szórakozás, sport:  

− Alapszintű összefoglaló művek. 

Nyelv és irodalom: 

− A nyelv általános kérdései, a helyesírás általában, az egyes nyelvek szótárai.    Irodalomtudomány: 

világirodalom történetem, irodalomtörténeti művek. Magyar irodalom története. Magyar próza- és 

drámairodalom, költészet klasszikusai és a kötelező olvasmányok. 

Földrajz, életrajz, történelem:  

− Földrajztudományok alapszintű összefoglaló munkái kiemelten Európára és Magyarországra vonatkozóan.  

− Történelemtudomány elmélete és segédtudományai összefoglaló alapszintű munkái, Európa és 

Magyarország története.  

 

1.626. Mellékgyűjtőkör Könyvek 

Minden olyan dokumentum ide tartozik, amely a tananyagon túli ismeretszerzési igényeket elégíti ki.  

 

1.627. A gyűjtemény jellemzői 
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1.628. Dokumentumtípusok 

 

1.629. Könyvek kb. az állomány 95 % -át teszik ki. 

1.630.  Periodikumok 

1.631.  Kéziratok 

1.632.  Nem hagyományos dokumentumok: hangkazetták, videokazetták 

 

1.633. Nyelv 

 

Magyar nyelvű kiadványokat gyűjtünk, emellett a tanított nyelvek közép- és kisszótárait, nyelvkönyveit, 

munkafüzeteit, tanári kézikönyveit, hangzó anyagait, egyéb szépirodalmi alkotásait.   

 

1.634. Példányszám 

 

A könyvtári költségvetés adta lehetőségeinek megfelelően a különböző állományrészekbe 

dokumentumonként 1-1 példányt áll módunkban beszerezni.  

 Kivételt képeznek:  

− Házi olvasmányokból tanulócsoportonként 4-5 tanulóra 1 példány 

− Egyes pedagógiai segédkönyvből pedagógusonként 1-1 példány 

− Ajánlott olvasmányokból tanulócsoportonként 10 tanulóra 1 példány 

 

1.635. Az állomány nyilvántartása: 

 

Végleges nyilvántartás:  

− A tartós megőrzésre szánt dokumentumok egyedi és csoportos nyilvántartásba, illetve leltárkönyvbe 

kerülnek.  

Időleges nyilvántartás: 

− Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyek a könyvtári átmeneti időtartamra 

(legfeljebb három évre) szerez be. Ide tartozhatnak a brosúrák, tankönyvek, módszertani segédanyagok, 

jegyzetek, tervezési és oktatási segédletek, a végleges megőrzésre szánt folyóiratok, amíg köttetésre nem 

kerülnek.  

 

1.636. Állományapasztás: 

− Természetes elhasználódás: az elszakadt, illetve megrongálódott dokumentumok állományból való törlése 

− Az elavult dokumentumok selejtezése 

− A fölösleges dokumentumok kivonása 

− Az elveszett dokumentumok törlése 

 

A dokumentumok állományból való kivonását a 3/1995. KM-PM sz. együttes rendelete alapján folyamatosan 

kell végezni.  
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1.637. Könyvtárhasználati szabályzat 

Hatályos: 2013. január 1. 

 

Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi 

normák keretei között minden érdeklődő számára nyitott.  

 

1.638. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az intézmény következő szolgáltatásai:  

− A könyvtári állomány helyben használata, azaz a könyvgyűjtemény és a folyóiratállomány helyszíni 

igénybevétele,  

− Teljeskörű felvilágosítás a könyvtár szolgáltatásairól,  

− A könyvtári katalógusok használata,  

− A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele,  

− Önkormányzati jegyzőkönyvek, előterjesztések, rendeletek és határozatok helybeni tanulmányozása,  

− Internet helyben használat, napi 45 percben díjmentesen, e fölött az aktuális díjszabás szerint  

− Továbbá minden egyéb olyan szolgáltatás, amelyet jogszabály vagy a fenntartó kifejezetten e körbe 

tartozónak ítél. 

 

1.639. A könyvtár használata: 

 

− A könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő 

munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse, és mint községi könyvtár, a lakosság könyvtári igényeit 

kielégítse. A könyvtárhasználót segíti tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához kapcsolódó és egyéb 

irodalom felkutatásával. 

− A könyvtárhasználó részére a megfelelő dokumentumokat kölcsönzéssel, illetve helyi olvasás lehetővé 

tételével biztosítja. 

− Amennyiben a keresett anyag a könyvtárban nem áll rendelkezésére, akkor a könyvtár törekedik az 

előjegyzés, másolatkészítés, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítani 

− A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni. 

− A kikölcsönzött dokumentumokról (kiadástól a visszavételig) nyilvántartást kell vezetni. 

− A vissza nem hozott könyveket felszólítással kell a könyvtár állományába visszajuttatni. 

− Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanórák, szakköri és 

napközis foglalkozások előkészítésében és megtartásában. 

 

1.640. A könyvtárhasználat rendje: 

 

Jogok és kötelezettségek: 

 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói, illetve a meghatározott 

kölcsönzési időben a lakosság használhatja. 
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1.641. A könyvtár szolgáltatásai, a használat módjai: 

 

− Helyben használat: A könyvtár a kézikönyveket, szótárakat, lexikonokat, enciklopédiákat folyóiratokat 

nem kölcsönzi, használatukat helyben biztosítja, de ezeket a pedagógusok 1-1 tanítási órán kikölcsönözhetik. 

A helyben használat lehet egyéni vagy csoportos.  

− Kölcsönzés: Minden olvasó jogosult a kölcsönzésre, amely az iskola tanulóinak és dolgozóinak egyaránt 

ingyenes. A kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, folyóiratok nem kölcsönözhetők. 

− Tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása. 

− A könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése. 

− A teremben található számítógép használata, internet használata. 

 

1.642. A kölcsönzés szabályai: 

 

− Minden olvasó jogosult a kölcsönzésre, amely az iskola tanulóinak és dolgozóinak egyaránt ingyenes. A 

külső használóknak sem kell beiratkozási díjat fizetniük.  

− A kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, folyóiratok nem kölcsönözhetők. 

− Egy kölcsönzési alkalommal az olvasó legfeljebb 3 dokumentumot kölcsönözhet. 

− A kölcsönzés időtartama négy hét. A kölcsönzési határidő után a dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.  

− Az olvasó kívánságára a kölcsönzést meg lehet hosszabbítani.  

− A könyvtár tulajdonában lévő könyveket és egyéb dokumentumokat gondosan kell kezelni, azokba 

bejegyzést tenni nem szabad. 

− A kölcsönzött dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó kártérítést fizet az alábbiak 

szerint:  

− Az elveszett dokumentumot egy másik (lehetőleg azonos kiadású) példánnyal pótolja. 

− Ha az elveszett dokumentum másikkal nem pótolható, az olvasó a dokumentum mindenkori kereskedelmi 

értékének megfizetésére köteles. 

− A könyvtár ún. letéti állományt helyez el az oktató az oktató nevelőmunka segítése érdekében az alábbi 

helyen: tanári szoba. Az ideiglenesen kikölcsönzött ( kihelyezett) dokumentumokat a tanév elején veszik át, 

és a tanév végén adják vissza a megbízott oktatók, tanítók, akik anyagi felelőséggel tartoznak a rájuk bízott 

könyvekért.  
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1.643. 3. sz. melléklet 

Az iskola Szervezeti Működési Szabályzatának tartós tankönyvek kezelésére vonatkozó szabályzata 

 

1.644. A tartós tankönyv fogalma, 

az 5/ 1998. MKM rendelete szerint tartós az a tankönyv, amely 

− minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára alkalmas tankönyv, 

− a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt ajánlott és kötelező olvasmány. 

 

A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos 

dokumentummal, ha azt a szülői szervezet (közösség) jóváhagyja. 

 

A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év május 31-ig. 

 

A tartós tankönyv összegének felhasználására a könyvtáros tanár az előzetes felmérés alapján javaslatot tesz, 

amelyet a nevelőtestület hagy jóvá június 30-ig. 

 

A könyvtáros tanár elkészíti és közzéteszi (honlap, faliújságok) azon tankönyvek, tartós tankönyvek 

jegyzékét, amelyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 

 

Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel 

után kölcsönözhetők. 

 

A tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt tankönyvek, tartós tankönyvek, továbbá a nem 

hagyományos dokumentumok nyilvántartásának vezetésénél, a fenti dokumentumok törlésénél és 

leltározásánál a 3/1975. (VIII: 17.) KM-PM sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelv /Műv. K. 1978. 

9. sz. / előírásai, továbbá a könyvtári állomány nyilvántartásáról szóló MSZ 3448-78 figyelembevételével 

történik. 

A kis példányszámú nemzetiségi, szakmai, speciális tankönyvforgalmazás keretében az iskolák részére 

eljuttatott tankönyveket az iskolai könyvtárban, könyvtárszobában kell elhelyezni, és könyvtári kölcsönzés 

útján kell a tanulókhoz eljuttatni. A tankönyv az iskolai könyvtártól megvásárolható az iskola szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott feltételekkel és használati idő eltelte után. 

 

A tankönyvek kölcsönzése  

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, a tankönyvet 

addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a 

felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása 

alatt. 

 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 

− több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb öt év, 

− egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1 – június 15. 

 

A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
294 

A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük a tanuló személyi kölcsönzési nyilvántartási lapjára, aki azt 

aláírásával hitelesíti. 

A diákok tanév befejezése előtt, 2013/2014-es tanévben legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve 

tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

 

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

származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

A könyvtári tartozás rendezése érdekében ezek a dokumentumok számítógépes kölcsönzési nyilvántartásba is 

kerülnek. 

A tagintézmény vezetője döntése előtt felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai 

könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett 

tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. A felmérés 

eredményéről a tagintézmény vezetője tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), 

az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

NYILATKOZAT 

  

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 2013/14.-es tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

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

aláírásommal igazoltam.  

 2014.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket. 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy 

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

végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

Sorszám  Aláírás osztály 
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A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés  

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. 

Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább öt évig használható állapotban 

legyen.  

      

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

− az első tanév végére legfeljebb 20%-os, 

− a második tanév végére legfeljebb 40%-os, 

− a harmadik tanév végére legfeljebb 60%-os, 

− a negyedik tanév végére legfeljebb 80%-os, 

− az ötödik tanév végére 100%-os lehet. 

 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv(ek)et köteles visszaadni. 

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 

az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár 

feladata. Vitás esetben a tagintézmény-vezető dönt. 

 

Kártérítés: 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak, a 

tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő 

hányadát (öt tanévet figyelembe véve) kell kifizetnie: 

 

− az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 80%-át vagy újjal kell azt pótolni, 

− a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 60%-át, 

− a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 40%-át, 

− a negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 20%-át. 

 

Abban az esetben, ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg akarja vásárolni, a vételár 

megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén. A természetes elhasználódás következtében 

vagy aktualitásukat tekintve, a könyvtár számára ún. fölös példánnyá vált és ily módon kiselejtezett 

tankönyveket tanár és diák egyaránt megvásárolhatja a fentiek figyelembevételével.  

Az így befolyt pénzösszeg kizárólag a könyvtári állományban használatos dokumentumok gyarapítására 

használható fel. 

A tartós tankönyvek, illetőleg az iskolában használatos tankönyvek egy-egy példányát az iskolai könyvtár 

tankönyvtárában is el kell helyezni. 
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1.645. 4. számú melléklet 

 

Könyvtáros munkaköri leírása 

 

I. Intézmény: PRK Nagyharsányi Általános Iskolája 

II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 

 

1. Dolgozó neve:  

2. Munkahelye:  PRK Nagyharsányi Általános Iskolája 

3. Munkakörének megnevezése: könyvtáros 

4. Munkaköre kiterjed: a pedagógiai program szerint 

5. Munkaidő tartama: 8 óra 

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága: a törvényi előírások szerint 

7. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: a tagintézmény-vezető által kijelölt személy 

8. Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg: a tagintézmény-vezető által kijelölt személy 

9. Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető 

10. Közvetlen beosztottja: - 

 

III. Jogai, kötelezettségei és feladatai: 

− Az iskolai könyvtáros tanár, az iskola nevelőtestületének tagja, munkája pedagógiai tevékenység, ezért 

állandó kapcsolatban áll a szaktárgyi munkacsoportokkal, osztályfőnökökkel. 

− Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtár állományáért, rendeltetésszerű működtetéséért, ha a 

vagyonvédelmi követelmények biztosítottak.  

 

Munkaideje heti 40 óra, ami a következőképpen alakul: 

− 22 óra kölcsönzés, nyitva tartás, ezen időn belül kell a könyvtári órákat megtartani, 

− 10 óra könyvtári feldolgozó munka, melyet a könyvtár zárva tartása mellett végez, 

− 8 óra iskolán kívüli felkészülési munka, beszerzés, kapcsolatépítés, önképzés. 

 

A feladatkör egyes területei: 

− A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok: 

− Megteremti a működéshez szükséges feltételeket. 

− Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. 

− Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait. 

− Részt vesz a könyvtár átadásában, az időszakos vagy soros leltározásban. 

− Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleten képviseli a könyvtárat. 

− Részt vesz továbbképzéseken, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

− Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem: 

− Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről. 

− Az állomány folyamatos, tervszerű és arányos gyarapítását végzi. A megrendelésről, a felhasználásról 

nyilvántartást vezet. Megrendeli a folyóiratokat. 

− Beszerzi a dokumentumokat, az egyedi leltárkönyvet naprakészen vezeti. 

− Feldolgozza a dokumentumokat, állományba veszi azokat. 

− Naprakészen építi a könyvtár katalógusait. 
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− Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumokat, 

évente egy alkalommal elvégzi ezek törlését a szabályzatnak megfelelően. 

− Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

− Végzi a letétek nyilvántartását, ezeket rendszeresen ellenőrzi. 

− Állományellenőrzést tart a könyvtár nagyságától függő időközönként. A leltárt a kezelési szabályzatnak 

megfelelően végzi, ezt a munkát nem végezheti a egyedül. 

− Olvasószolgálat, tájékoztatás: 

− Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helyben használatát. 

− Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a könyvtári szolgáltatásokról, végzi a kölcsönzést. 

− Figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít. 

− Megtartja a könyvtári órákat, segítséget ad a könyvtárban tartandó szakórákhoz. 

− Tájékoztatja témafigyeléssel a pedagógusokat. 

− Egyéb feladatok: 

− Kapcsolattartás más könyvtárakkal látogatás formájában. 

− Önmaga szakmai továbbképzése. 

− A könyvtáros tanár az esetleges óráit (szaktárgyi, szakköri) rendes munkaidején felül látja el. 

 

IV. Általános rendelkezések: 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy a 

gimnázium vezetőjének. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés 

megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

− a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

− kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani; 

− köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

− anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért. 

 

Jelen munkaköri leírás 20………………………..-én lép életbe. 

 

Nagyharsány, 20………………………………… 

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                          Tagintézmény-vezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

Nagyharsány, 20…………………………………. 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                             munkavállaló 
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1.646. 5. számú melléklet 

 

A katalógus szerkesztési szabályzata 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári 

állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s 

ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 

− raktári jelzet 

− bibliográfiai és besorolási adatokat 

− ETO szakjelzeteket 

− Tárgyszavakat 

 

A dokumentum leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa 

a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben 

az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, 

melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok érvényesek. 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

− főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

− szerzőségi közlés 

− kiadás sorszáma, minősége 

− megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

− oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

− (sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám) 

− megjegyzések 

− kötés: ár 

− ISBN szám 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

− a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

− cím szerinti melléktétel 

− közreműködői melléktétel 

− tárgyi melléktétel 
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1.647. A GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 

Raktári jelzetek 

 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi 

művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám). 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

Az iskolai könyvtár katalógusai 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

− betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

− tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

Dokumentumtípusok szerint: 

− könyv 

Formája szerint: 

− cédula 

A cédulaszükséglet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján kerül megállapításra. 

Egyes katalógusok cédulaszükséglete: 

− Betűrendes leíró katalógusnál minden mű, minden kiadásáról szükséges egy –egy cédula a 

− besorolási adatoknak megfeleltetve. 

− ETO szakkatalógusnál minden főtáblázati számnál, a viszonyítással képzett jelzetek esetében minden új 

főtáblázati számnál. 

A katalógusok építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. A katalógusok folyamatos 

gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: 

− A katalógusok építése közben észlelt hibák kijavítása 

− A cédulamennyiségek növekedésével új osztólapok készítése 

− A törölt művek cédulájának kiemelése 
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1.648. 6. számú melléklet 

Munkaköri leírásminták 

 

Fedlap 

 

 

Munkaköri leírás 

 

 

1. Név:  

2. Munkahely: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 

Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú 

Művészeti Iskolája 

3. A munkavégzés helye: 

 

 

4. Munkakör, beosztás megnevezése:  

5. Heti munkaideje: 40 óra  

6. Munkarend: nappali 

7. Besorolási kategória:  

8. Továbbképzési kötelezettsége:  

9. Közvetlen felettese:  

10. Vállalt feladata:  

  Tudomásul vettem (pedagógus): 

 2010-11.  

 2011-12.  

 2012-13.  

 2013-14  
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Általános iskola tagintézmény-vezetőjének munkaköri leírása 

 

Munkavállaló neve:   

Munkavállaló beosztása:  

Heti munkarendje: Munkaideje 40 óra, amiből a kötelező tanítási óraszáma 8 óra 

Az általános iskola vezetői feladatait munkáltatója - a fenntartó Baranyai Református Egyházmegye 

kinevezése alapján az - Igazgatótanács felügyelete alatt végzi. Vezetői szakmai munkáját a Kollégiumi Tanács 

SZMSZ-ében meghatározottak alapján. 

 

Az általános iskola vezetője köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Magyarországi Református 

Egyház Alkotmányának, törvényeinek megfelelően és erkölcsi értékeinek szellemében a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya és törvényei szerint működjék. 

 

Az általános iskola vezetője felelős: 

− az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

− a takarékos gazdálkodásért,  

− gyakorolja a munkáltatói jogokat,  

− és dönt az általános iskola működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

munkaügyi szabályzat nem utal más hatáskörébe.  

− Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 

jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  

 

Az általános iskola vezetője felel továbbá:  

− a pedagógiai munkáért,  

− az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

− a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

− a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,  

− a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

Az általános iskola vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás 

vagy más elháríthatatlan ok miatt az általános iskola működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés 

elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a 

fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

Az általános iskola vezetője képviseli az intézményt. 

Az általános iskola vezetője jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az 

intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

 

A tagintézmény-vezető jogai: 

− Tanácskozási joggal részt vehet a fenntartó testület általános iskolát érintő ülésén. 

− Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szerződés 

nem utal más hatáskörbe. 

− Az általános iskola vezetőjét megilleti mindaz a munkajogi védelem, mely az intézmény többi pedagógusát. 

− Hivatalból tagja az intézmény Igazgatótanácsának, szavazati joggal. 



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

      

2021 
302 

− Beszámolási kötelezettséggel tartozik a féléves és éves munkáról az Igazgatótanácsnak. 

− Tagja a Kollégiumi Tanácsnak. 

− Saját jogkörében utalványoz. 

− Saját jogkörén túl az intézményszintű utalványrendeleteket a főigazgató mellett láttamozza, illetve szükség 

esetén ellen jegyzi. 

 

Az általános iskola vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen 

− a nevelőtestület vezetése; 

− a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

− a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és 

ellenőrzése; 

− a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosítása; 

− az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői 

szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés; 

− a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; 

− a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; 

− a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

 

A tagintézmény-vezető feladatkörébe tartozik továbbá: 

− A Református Közoktatási Törvényben és az intézmény Alapító Okiratában meghatározott célok 

megvalósulásáért. 

− Az elfogadott Pedagógiai Program megvalósításáért. A pedagógiai tevékenység szakszerűségéért, 

színvonaláért, az általános iskola nevelőmunkájáért. 

− Az általános iskola rendjéért, vagyonának gondos kezelésért. 

− Az általános iskola költségvetésének elkészítéséért, az előírásszerű, takarékos és célszerű gazdálkodásért. 

− A pontos ügyvitelért. 

− Az iskola életében közreműködő valamennyi szervezettel való együttműködésért. 

− A tagintézmény-vezető helyettes, a tagozatvezetőket megbízza és menti fel az intézmény főállású 

határozatlan időre kinevezett alkalmazottai közül, a nevelőtestület véleményének kikérése után, az 

Igazgatótanács egyetértésével. 

Jelen munkaköri leírás 20…………………………….-én lép életbe. 

 

Nagyharsány, 20………………………………… 

                                                                                                                                                                                           

                         főigazgató 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

Nagyharsány, 20…………………………………                                                                                                                                                                               

          munkavállaló 
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Általános iskolai tagintézmény-vezető helyettes 

munkaköri leírás 

 

Munkavállaló neve:   

Munkavállaló beosztása:  

Munkaideje:  heti 40 óra, amiből a kötelező tanítási óraszáma 12 óra 

Közvetlen felettese:  

 

A tagintézmény-vezető helyettes jogállása 

 

A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársa, aki a tagintézmény-vezető irányításával végzi munkáját. A 

tagintézmény-vezető távollétében és akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. 

A tagintézmény-vezető és helyettese felelős azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét 

elvszerűen megóvják, az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményeiről kölcsönösen tájékoztassák 

egymást. 

 

1.649. A tagintézmény-vezető helyettes felelőssége, feladatköre 

 

− Tervezi, szervezi és ellenőrzi az alsó tagozat munkaközösségeinek munkáját. Látogatja a tanítási és tanórán 

kívüli foglalkozásokat. 

− Figyelemmel kíséri a továbbképzési lehetőségeket, melyekről folyamatosan tájékoztatja a kollégákat. 

− A munkaközösség-vezetők bevonásával javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, tervezi a tanév feladatait. 

− Szervezi és összefogja a tanítási órán kívüli foglalkozásokat, szakköröket, felzárkóztatásokat. 

− Javaslatot tesz a kollégák erkölcsi elismerésére és anyagi jutalmazására. 

− Észrevételt tehet a technikai dolgozók munkájával kapcsolatosan. 

− Irányítja és ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját, javaslatot tesz az osztályfőnökök személyére. 

− Ellenőrzi a naplókat, az anyakönyveket és az évközi változások szükséges dokumentálását. 

− A tagintézmény-vezető kérésére felméréseket végez, melyek az iskola tantárgyi és nevelési eredményeihez 

szolgálnak alapul. 

− Szervezi és irányítja a különböző szintű tanulmányi versenyeket. 

− Szervezi a javító- és különbözeti vizsgákat, gondoskodik azok pontos adminisztrálásáról. 

− Előkészíti az iskolai nyílt tanítási napokat. 

− Kapcsolatot tart a külső intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal. 

− Felügyeli az iskolai ünnepélyeket. 

− Figyelemmel kíséri az osztályok istentiszteleti szolgálatát és az iskola hitéletének alakulását. 

− Ellenőrzi és elkészíti a túlórák, helyettesítések havonkénti összesítését. 

− Az iskolatitkár javaslata alapján intézkedik az iskola működéséhez szükséges nyomtatványok 

beszerzéséről. 

 

Részt vállal: 

− a szülőkkel való kapcsolattartásban, 

− a felvételi előkészítésében és lebonyolításában, 

− az órarend elkészítésében, 

− az iskolai statisztika összeállításában, 
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− az éves költségvetés összeállításában, a tárgyi-dologi beszerzések tervezésében, 

− minden olyan tevékenységben, amellyel a tagintézmény-vezető megbízza. 

− a házirend készítésében, betartatásában. 

 

 

Jelen munkaköri leírás 20…………………………………….-én lép életbe. 

 

 

Nagyharsány, 20……………………………. 

 

 

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                           Tagintézmény-vezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

 

Nagyharsány, 20……………………………… 

 

 

                                                                                      --------------------------- 

                                                                                              munkavállaló 
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Tanítói munkaköri leírás 

 

A pedagógus a feladatait a tagintézmény-vezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Pedagógiai, 

szakmai munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi.  

Munkáltatója és munkahelyi vezetője a tagintézmény-vezető.  

A munkavállalónak – tekintet nélkül munkakörére és vallására – figyelembe kell vennie, hogy református-

keresztyén közösség munkatársa és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével is 

segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését és ebben a szellemben végezni oktató-nevelő 

munkáját. Köteles részt venni azokon az istentiszteleti alkalmakon, amelyek a diákság számára is kötelezőek. 

(évnyitó, évzáró, reformáció napi, adventi, böjti, húsvéti, pünkösdi istentiszteletek, osztályának  templomi 

szolgálatain). Vegyen részt a hétfői reggeli áhítaton. 

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Részt vesz a tantestületi értekezletek 

munkájában, szavaz, és a határozatok meghozatalát követően támogatja azok végrehajtását.  

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program; továbbá a mindenkori 

hatályos egyházi és világi törvények szerint végzi (a titkárságon, könyvtárban mindegyik hozzáférhető).  

 

A munkavállaló köteles:  

− az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkában tölteni, illetve 

ezalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, 

− munkáját az elvárható legmagasabb színvonalon szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 

szabályok szerint végezni, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat is, 

−  munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni, 

− a kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, a tanítási óra keretében való nevelésre, 

oktatásra fordítani, 

− betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni a 

tagintézmény-vezetőt vagy helyettesét a tanórája kezdete előtt legalább egy órával, és utólag megfelelően 

igazolni.  

 

A kötelező órákon és az előkészületi időn kívüli munkaidőt elsősorban a reábízott egyéb iskolai feladatok 

ellátásával tölti (osztályfőnökség, szertárosság, helyettesítés, felügyelet, stb.). Időbeosztása a munkaköri 

feladatokhoz igazodik. Az előkészületi idő máshol is teljesíthető részét nem köteles az intézményben tölteni. 

 

A munkavállaló feladatai:  

 

A tanításhoz kapcsolódó külön díjazás nélküli egyéb feladatai elsősorban:  

− tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés, tanítási órán (foglalkozáson minőségi m unkát végez, 

− amennyiben SNI, BTM tanulót oktat, a felkészülésben, tanulási folyamatban és az értékelés során  

figyelembe veszi, 

− a tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása, 

− Részt vesz a tantárgyához kapcsolódó leltározásában, selejtezésében a kijelölt időpontban, szertárát 

rendben tartja: a taneszközöket átveszi, és gondoskodik ezek megőrzéséről, a leltári tárgyak védelméről, 

megóvja az iskola, a tanterem felszereléseit, dekorál, a szükséges javításokat jelzi a gondnok-karbantartó 

tájékoztató füzetébe, 

− diákjaival kapcsolatos verseny kiírások közül kiválasztja az arra megfelelőt, és arra felkészíti a tanulókat, 
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− naprakész adminisztráció, 

− helyettesítése esetén biztosítja tanmeneteinek elérhetőségét, 

− a tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése, beleértve a vizsgák és versenyek 

szervezését, felügyeletét, értékelését  

− kísérletek és egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, rendbetétele, a taneszközök bővítése 

− önképzés, továbbképzéseken való részvétel, amelyet előre jelez a munkaközösség-vezetőjének regisztrálás 

céljából, 

− a tanulók felügyelete a tanítási órák szünetében, ebédidőben, oktatási-, kulturális-, egyházi- és sport- és 

egyéb rendezvényeken az aktuálisan meghatározott rend szerint, 

− részvétel az éves munkatervben tervezett istentiszteleteken, reggeli áhítatokon, és lehetőség szerint egyéb 

egyházi alkalmakon,  

− az oktatást-nevelést segítő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel, 

− az osztály órarendjének elkészítése, 

− az osztályfőnöki munka segítése (pl.: a tanulók magatartási és szorgalmi minősítésének megállapításában, 

javaslat jutalmazásra, vagy fegyelmezésre),  

− a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a pontos és naprakész 

naplóbeírásra, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások regisztrálására,  

− leltározás, az iskola vagyonának védelme, 

− tanulók és szülők érdemi tájékoztatása, részvétel fogadóórákon és szülői értekezleteken, 

− tájékozódás a Szülői Tanács megbeszéléseiről, 

− szükség szerint helyettesítőként készen állni,  

− a túlóra és helyettesítési elszámolásokat az előírt határidőig leadni,  

− minden év szeptember 15-ig tanmenetét ellenőrzésre benyújtani,  

− hét évenként a szakmai továbbképzésről bizonyítványokat benyújtani,  

− osztálykirándulás szervezése lebonyolítása. 

− Törekedjen arra, hogy megismerje tanulóinak családi hátterét, szociális körülményeit, képességeit. Szükség 

szerint együttműködik a Családsegítő Szolgálattal. 

− Részt vesz az általa tanított gyerekek szülői értekezletén, fogadóóráján, az iskolai rendezvényeken, 

ünnepélyeken. 

− Együttműködik az adott osztályban tanító pedagógusokkal, napközis nevelőkkel. 

− Közreműködik a közösség kialakításában, és alkotó módon részt vállal nevelőtestület megújító 

munkájában, hagyományok ápolásában,őszinte, őszinte tanár-diák és tanár szülő kapcsolat kialakítása,  

gyermekek felzárkóztatásában és tehetséggondozásában. 

− Nyomon követei és teljesíti megadott határidőre az ütemtervben számára előírt feladatokat.  

− Kialakítja a szabadidő helyes eltöltésének szokásait, megismerteti annak helyes módjaival. 

 

A kötelező óraszámba beszámítható feladatok: 

− tehetséggondozás, szakkörök, művészeti körök, sportkörök tartása,  

− lemaradó tanulók felzárkóztatása, korrepetálás. 

 

A külön óradíjért ellátandó feladatok: 

− versenyzők felkészítése,  

− helyettesítés 
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A munkavállaló teljes felelősséggel és önállóan, a tanulók érdekében végzi a munkáját. A pedagógus önálló 

döntéshozatali jogköre kiterjed:  

− a tanulók minősítésére, és értékelésére, 

− a tanulók fegyelmezésére,  

− a tanítási módszerek megválasztására. 

 

A munkavállaló elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai, 

pedagógiai munkájához, munkaköréhez, amelyre a tagintézmény-vezető vagy helyettese felkéri.  

 

Jelen munkaköri leírás 20…………………………-én lép életbe. 

 

 

Nagyharsány, 20………………………… 

 

 

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                         Tagintézmény-vezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

 

Nagyharsány, 20………………………………….. 

 

 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                             munkavállaló 
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Szaktanári munkaköri leírás 

 

A pedagógus a feladatait a tagintézmény-vezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Pedagógiai, 

szakmai munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi.  

Munkáltatója és munkahelyi vezetője a tagintézmény-vezető.  

A munkavállalónak – tekintet nélkül munkakörére és vallására – figyelembe kell vennie, hogy református-

keresztyén közösség munkatársa és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével is 

segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését és ebben a szellemben végezni oktató-nevelő 

munkáját. Köteles részt venni azokon az istentiszteleti alkalmakon, amelyek a diákság számára is kötelezőek. 

(évnyitó, évzáró, reformáció napi, adventi, böjti, húsvéti, pünkösdi istentiszteletek). Ajánlott részvétele a 

hétfői reggeli áhítaton, illetve saját gyülekezetében az istentiszteleti alkalmakon.  

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Részt vesz a tantestületi értekezletek 

munkájában, szavaz, és a határozatok meghozatalát követően támogatja azok végrehajtását.  

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program; továbbá a mindenkori 

hatályos egyházi és világi törvények szerint végzi (a titkárságon, könyvtárban mindegyik hozzáférhető).  

 

A munkavállaló köteles:  

 

− az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkában tölteni, illetve 

ezalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, 

− munkáját az elvárható legmagasabb színvonalon szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 

szabályok szerint végezni, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat is, 

−   munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni, 

−  a kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, a tanítási óra keretében való nevelésre, 

oktatásra fordítani, 

−  betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni a 

tagintézmény-vezetőt vagy helyettesét a tanórája kezdete előtt legalább egy órával, és utólag megfelelően 

igazolni.  

 

A kötelező órákon és az előkészületi időn kívüli munkaidőt elsősorban a reábízott egyéb iskolai feladatok 

ellátásával tölti (osztályfőnökség, szertárosság, helyettesítés, felügyelet, stb.). Időbeosztása a munkaköri 

feladatokhoz igazodik. Az előkészületi idő máshol is teljesíthető részét nem köteles az intézményben tölteni. 

 

A munkavállaló feladatai:  

 

A tantárgyfelosztás és az órarend alapján a végzettségének megfelelő tantárgya(ka)t tanítja.  

A tanításhoz kapcsolódó külön díjazás nélküli egyéb feladatai elsősorban:  

− tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés, tanítási órán (foglalkozáson minőségi m unkát végez, 

− amennyiben SNI, BTM tanulót oktat, a felkészülésben, tanulási folyamatban és az értékelés során  

figyelembe veszi, 

− Szaktárgyával kapcsolatos verseny kiírások közül kiválasztja az arra megfelelőt, és arra felkészíti a 

tanulókat, 

− részt vesz a tankönyvrendelésben, kiválasztja és leadja a tankönyvfelelősnek a szükséges könyvlistát. 

− Tanév végén leadja a tantárgyához tartozó eszközigényét, irodalomjegyzékét, 
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− Részt vesz a tantárgyához kapcsolódó leltározásában, selejtezésében a kijelölt időpontban, szertárát 

rendben tartja: a taneszközöket átveszi, és gondoskodik ezek megőrzéséről, a leltári tárgyak védelméről, 

megóvja az iskola, a tanterem felszereléseit, dekorál, a szükséges javításokat jelzi a gondnok-karbantartó 

tájékoztató füzetébe. 

− a tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása, 

− naprakész adminisztráció, 

− helyettesítése esetén biztosítja tanmeneteinek elérhetőségét, 

− a tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése, beleértve a vizsgák és versenyek 

szervezését, felügyeletét, értékelését  

− kísérletek és egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, rendbetétele, a taneszközök bővítése 

− önképzés, továbbképzéseken való részvétel, amelyet előre jelez a munkaközösség-vezetőjének regisztrálás 

céljából, 

− a tanulók felügyelete a tanítási órák szünetében, ebédidőben, oktatási-, kulturális-, egyházi- és sport- és 

egyéb rendezvényeken az aktuálisan meghatározott rend szerint, 

− részvétel az éves munkatervben tervezett istentiszteleteken, reggeli áhítatokon, és lehetőség szerint egyéb 

egyházi alkalmakon,  

− az osztályfőnöki munka segítése (pl.: a tanulók magatartási és szorgalmi minősítésének megállapításában, 

javaslat jutalmazásra vagy fegyelmezésre),  

− a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a pontos és naprakész 

naplóbeírásra, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások regisztrálására,  

− leltározás, az iskola vagyonának védelme, 

− tanulók és szülők érdemi tájékoztatása, részvétel fogadóórákon és szülői értekezleteken, 

− a heti munkatervben kijelölt (heti 2 óra) órákon állandó helyettesítőként készen állni,  

− a túlóra és helyettesítési elszámolásokat következő hónap ötödikéig leadni,  

− minden év szeptember 15-ig tanmenetét ellenőrzésre benyújtani,  

− hét évenként a szakmai továbbképzésről bizonyítványokat benyújtani,  

− kirándulásokon kísérőként segíteni az osztályfőnök munkáját, 

− törekedjen arra, hogy megismerje tanulóinak családi hátterét, szociális körülményeit, képességeit. Szükség 

szerint együttműködik a Családsegítő Szolgálattal, 

− részt vesz az általa tanított gyerekek szülői értekezletén, fogadó óráján, az iskolai rendezvényeken, 

ünnepélyeken, 

− együttműködik az adott osztályban tanító pedagógusokkal, napközis nevelőkkel, 

− közreműködik a közösség kialakításában, és alkotó módon részt vállal: nevelőtestület megújításában, 

hagyományok ápolásában, őszinte tanár-diák és tanár-szülő kapcsolat kialakítása, gyermekek 

felzárkóztatásában és tehetséggondozásában, 

− nyomon követei és teljesíti megadott határidőre az ütemtervben számára előírt feladatokat, 

− kialakítja a szabadidő helyes eltöltésének szokásait, megismerteti annak helyes módjaival. 

 

A kötelező óraszámba beszámítható feladatok: 

− tehetséggondozás, szakkörök, művészeti körök, sportkörök tartása,  

− lemaradó tanulók felzárkóztatása, korrepetálás. 

 

A külön óradíjért ellátandó feladatok: 

− versenyezők felkészítése,  
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− helyettesítés 

 

A munkavállaló teljes felelősséggel és önállóan, a tanulók érdekében végzi a munkáját. A pedagógus önálló 

döntéshozatali jogköre kiterjed:  

− a tanulók minősítésére, és értékelésére, 

− a tanulók fegyelmezésére,  

− a tanítási módszerek megválasztására. 

 

A munkavállaló elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai, 

pedagógiai munkájához, munkaköréhez, amelyre a tagintézmény-vezető vagy helyettese felkéri.  

 

Jelen munkaköri leírás 20……………………….-én lép életbe. 

 

 

Nagyharsány, 20…………………………. 

 

 

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                          Tagintézmény-vezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

 

Nagyharsány, 20…………………………….. 

 

 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                             munkavállaló 
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1.650. Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírása 

 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösséghez tartozó tanárok javaslatára a tagintézmény-vezető bízza 

meg a tanév megkezdésekor. Megbízatása egy tanévre szól.  

A megbízatás heti 1 óra órakedvezménnyel és 5.500.-Ft/hó díjazással jár. 

 

A munkaközösség neve:  

 

A munkaközösség megbízott vezetője a 2013/2014. tanévben:  

 

A munkaközösség-vezető feladatai: 

 

− Az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján elkészíti a munkaközösség éves programját 

szeptember 30-ig. 

− Segíti, ellenőrzi, értékeli – a tagintézmény-vezetővel egyeztetetten - az oktatási-nevelési folyamatot. 

Félévenként legalább 1 órát vagy tanórán kívüli foglalkozást látogat, félévente legalább egy munkaközösségi 

megbeszélést tart, s annak helyéről, idejéről előre értesíti a tagintézmény-vezető helyettest. 

− Félévente ellenőrzi a csoportok szabadidős tevékenységi terveit. 

− Felel a helyi szakmai továbbképzések szakszerűségéért, színvonaláért.  

− Javaslatot tesz a munkaközösség tagjainak továbbképzésére. 

− Kiemelt feladata a pályakezdő, valamint más új kollégák szakmai munkát érintő információkkal való 

ellátása, és szakmai beilleszkedésének segítése. 

− Részt vesz az iskola vagyonvédelmében, a leltározásban. 

− Elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai pedagógiai 

munkájához, és amelyre a tagintézmény-vezető vagy helyettese felkéri. (Pl.: nyílt napok, tapasztalatcserék 

szervezése; javaslattétel szakkönyvek, segédletek beszerzésére.) 

− Dönt a munkaközösség részére biztosított eszközfejlesztési összeg felhasználásáról. 

− Szeptember 15-ig összegyűjti a nevelési és szabadidős terveket. Láttamozásával igazolja, hogy azok 

összhangban vannak az iskola pedagógiai programjával. Szeptember 20-ig jóváhagyásra átadja azokat a 

tagintézmény-vezetőnek. 

 

Nagyharsány, 20…………………….. 

 

………………………………………….. 

Tagintézmény-vezető 

 

A munkaköri leírásban lévő feladatokat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem: 

 

Nagyharsány, 20…………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

        munkavállaló 
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1.651. Osztályfőnöki munkaköri leírás 

 

Az osztályfőnököt a nevelőtestület és az iskolavezetőség véleményének meghallgatása után a tagintézmény-

vezető jelöli ki.  

A megbízás az osztály általános iskolai tanulmányainak végéig, illetve visszavonásig érvényes, de minden 

tanév kezdetén a tagintézmény-vezető a megbízást megerősíti. 

 

A 2013/2014. tanévben a/az …  osztály osztályfőnöke.  

 

Az osztályfőnöki munka elvégzéséért heti egy óra órakedvezmény és 8.000.-Ft osztályfőnöki pótlék jár.  

Az osztályfőnök osztálya közösségének felelős vezetője. 

A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően szakmai feladat- és hatásköre a 

következő:  

− Lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, osztálynapló naprakész vezetése, 

különös tekintettel a hiányzások regisztrálása, igazolása, félévi és év végi statisztikák elkészítése, 

törzskönyvben a változások bejegyzése, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.  

− Ismerje, tartsa és tartassa be a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai Program előírásait. 

− Készítsen a nevelő-oktató munkájához tanmenetet (minden tanévben legkésőbb szeptember 15-ig adja le.)  

− Saját hatáskörében indokolt esetben a tanulók - maximum háromnapos - távollétét engedélyezze.  

− Ismerje tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai programja szerint nevelje osztályának tanulóit.  

− Vegye figyelembe a személyiségfejlődés sajátos jegyeit.  

− Segítse jó osztályközösség kialakulását, az iskola szellemiségének megfelelő fejlődését. 

− Együttműködjön és segítse az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Közvetítsen az osztályközösség és 

a szaktanárok között esetlegesen felmerülő problémákban. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett 

nevelőkkel beszélje meg, ha szükségesnek látja, tájékoztassa az iskolavezetést. Szükség esetén – a 

tagintézmény-vezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat 

tanácskozásra hívja össze. 

− Aktív pedagógiai kapcsolatot tartson fenn az osztály szülőinek közösségével, és a tanulók életét, 

tanulmányait segítő más személyekkel (lelkész). Tevékenységüket az osztályt érintő kérdésekben hangolja 

össze.  

− Kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint az osztály fegyelmi helyzetét.  

− Fordítson különös gondot a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű tanulók 

segítésére. 

− Havonta az osztállyal együtt értékelje a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és szorgalmát. 

− Mutassa be osztályát, és minősítse a tanulók magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait, a tanártársai elé terjessze az osztályozó értekezleteken.  

− Szülői értekezleteket tartson (minimum évi 2 alkalommal), szükség esetén családot látogasson, 

rendszeresen tájékoztassa a szülőket tanítványai magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről és hiányzásaikról. 

− A gyerekekkel minden érdemjegyet írasson be az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrizze, hogy aláíratták-e 

az ellenőrzőbe került jegyeket és bejegyzéseket. 

− Feleljen osztálytermének rendjéért, igényes dekorációjáért.  

− Szervezze, irányítsa, felügyelje, illetve figyelemmel kísérje az osztály tanulóinak iskolán kívüli 

tevékenységét az iskolai és osztályszintű szervezett programokon (pl.: tanulmányi kirándulások, nyári 
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táborok, gyülekezetlátogatások, színházlátogatások szervezése és vezetése, részvétel istentiszteleteken, iskolai 

és egyéb ünnepélyeken, rendezvényeken). 

− Az osztálya istentiszteleti szolgálatát szervezze meg.  

− Az éves munkatervben meghatározott osztálykirándulással kapcsolatos feladatokat lássa el. (tervezés, 

szervezés, felügyelet, szülői kapcsolattartás stb.).  

− A szülők és a tanulók észrevételeit, kéréseit, javaslatait továbbítsa a tagintézmény-vezetőhöz, illetve a 

nevelőtestülethez. 

− A diákpresbitérium tagjaival tartson szoros kapcsolatot, segítse munkájukat.  

− Javaslatot tegyen a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi támogatásban való 

részesítésére. 

− Tagja az osztályába járó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak. 

 

 

Jelen munkaköri leírás 20………………………..-én lép életbe. 

 

 

Nagyharsány, 20………………………………… 

 

 

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                          Tagintézmény-vezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

 

Nagyharsány, 20…………………………………. 

 

 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                             munkavállaló 
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Gyógypedagógus munkaköri leírása 

 

A pedagógus a feladatait az igazgató általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Pedagógiai, szakmai 

munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi.  

Munkáltatója és munkahelyi vezetője az igazgató.  

A munkavállalónak – tekintet nélkül munkakörére és vallására – figyelembe kell vennie, hogy református-

keresztyén közösség munkatársa és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével is 

segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését és ebben a szellemben végezni oktató-nevelő 

munkáját.  

Köteles részt venni azokon az istentiszteleti alkalmakon, amelyek a diákság számára is kötelezőek, (évnyitó, 

évzáró, reformáció napi, adventi, böjti, húsvéti, pünkösdi istentiszteletek) valamint a hétfő reggeli áhítaton.  

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Részt vesz a tantestületi értekezletek 

munkájában, a tantestületi határozatok meghozatalát követően támogatja azok végrehajtását.  

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program; továbbá a mindenkori 

hatályos egyházi és világi törvények szerint végzi.  

 

A munkavállaló köteles:  

 

− az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkában tölteni, illetve 

ezalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, 

− munkáját az elvárható legmagasabb színvonalon szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 

szabályok szerint végezni, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat is, 

−  munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni, 

− a kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, a tanítási óra keretében való nevelésre, 

oktatásra fordítani, 

− betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni az 

igazgatót vagy helyettesét az tanórája kezdete előtt legalább egy órával, és utólag megfelelően igazolni.  

 

Időbeosztása a munkaköri feladatokhoz igazodik. Az előkészületi idő máshol is teljesíthető részét nem köteles 

az intézményben tölteni. 

 

A munkavállaló feladatai:  

 

A tantárgyfelosztás és az órarend alapján: a SNI-s és BTMN-s tanulók tanítása, fejlesztése.  

A tanításhoz kapcsolódó külön díjazás nélküli egyéb feladatai elsősorban:  

− tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés, 

− a tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása, 

− a tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése, beleértve a vizsgák és versenyek 

szervezését, felügyeletét, értékelését  

− kísérletek és egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, rendbetétele, a taneszközök bővítése 

− önképzés, továbbképzéseken való részvétel, amelyet előre jelez a munkaközösség-vezetőjének regisztrálás 

céljából,  

− az osztályfőnöki és a szaktanári munka segítése (pl.: a tanulók magatartási és szorgalmi minősítésének 

megállapításában, javaslat jutalmazásra vagy fegyelmezésre),  
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− a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a pontos és naprakész 

naplóbeírásra, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások regisztrálására,  

− leltározás, az iskola vagyonának védelme, 

− tanulók és szülők érdemi tájékoztatása, részvétel fogadóórákon és szülői értekezleteken, minden év 

szeptember 15-ig tanmenetét ellenőrzésre benyújtani,   

Feladata a keresztény értékrend kialakítása a tanulókban.  

Törekedjen arra, hogy megismerje tanulóinak családi hátterét, szociális körülményeit, képességeit. 

Távolmaradását, a helyettesítés megszervezésére szükséges időt is figyelembe véve köteles jelenteni. 

 

A munkavállaló teljes felelősséggel és önállóan, a tanulók érdekében végzi a munkáját.  

A pedagógus önálló döntéshozatali jogköre kiterjed:  

− a tanulók minősítésére, és értékelésére, 

− a tanulók fegyelmezésére,  

− a tanítási módszerek megválasztására. 

A munkavállaló elvégez minden olyan feladatot, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik szakmai, 

pedagógiai munkájához, munkaköréhez, amelyre az igazgató vagy helyettese felkéri.  

 

 

Nagyharsány, 20…………………………….. 

 

       ……………………………………… 

        Tagintézmény-vezető 

 

 

A munkaköri leírásban lévő feladatokat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem: 

 

 

Nagyharsány, 20…………………………………. 

 

 

                                                                                      --------------------------- 

                                                                                                      munkavállaló 
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Gondnok-karbantartó munkaköri leírás 

 

A munkavállaló neve:  

A munkavállaló beosztása: gondnok - karbantartó 

Munkaideje: heti 30 óra  

Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető 

 

A munkavállaló köteles:  

− Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkával tölteni, illetve 

ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

− Munkáját a munka-, balesetvédelmi valamint tűzrendészeti előírások szerint, a legjobb tudásával végezni.  

− A munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni. 

− Betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni a 

felettesét, és utólag megfelelően igazolni. 

 

Feladatköre, mint gondnok: 

− Szervezi, irányítja, és ellenőrzi a technikai dolgozók: takarítók, udvaros munkáját. 

− Az irányítása alá tartozó dolgozókkal betartatja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat és évenként 

oktatásra kötelezi őket, ezekről nyilvántartást vezet. 

− Beszerzi, kezeli, nyilvántartja a tisztító, karbantartási anyagokat és eszközöket. 

− Az épület komplexum pótkulcsait zárható szekrényben tárolja, őrzi és hiányukról gondoskodik. 

− Az eszközökben bekövetkezett változásról (mozgatás, rongálás) feljegyzést készít. 

− Az épületeket és a területét napközben többször végigjárva ellenőrzi állapotukat. 

− Kapcsolatot tart a külső karbantartó cégekkel. 

− Az intézmény fenntartásához, karbantartásához, felújításához és tisztaságához szükséges beszerzéseket a 

felettesével egyezteti.  

− A reggeli időszakban a tanulók fogadása, tanórákról való kicsengetés 

− A rendezvényeinken a terem berendezésének biztosítása, segítése 

 

Feladatköre, mint karbantartó: 

− A kerti gépek, berendezések és a munkakörében használatos gépek célszerű használata, felügyelete. 

− A zárak, vízcsapok javítása, szükség esetén cseréje. 

− Padok, székek, asztalok javítása, csavarok pótlása, hegesztés. 

− Táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltető eszközök elhelyezése. 

− A kerítések, nyílászárók javítása, a kapuk szükség szerinti festése. 

− Izzók, fénycsövek, világítótestek buráinak cseréje, a villamos berendezések ellenőrzése. 

− Az épületek eresz- és csatornarendszerének javítása, kitisztítása, szükség esetén cseréje. 

− Az intézmény udvarának és a hozzá tartozó közterületnek a rendben tartása, a hó eltakarítása és a 

csúszásgátló anyagok felszórása.  

−  Az iskola udvarán a fű lenyírása. 

− A fűtési időszakban a rendszer felügyelete, karbantartása, üzemeltetése 

− A fentieken túl teljesíti az intézményvezető és a helyettese által meghatározott – munkakörével összefüggő 

– egyéb feladatokat is. 
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− A rábízott gépek, berendezések célszerűtlen használata miatt bekövetkezett hibákért anyagi felelősséget 

vállal. 

− A ledolgozott túlmunkát szabadnap kiadásával biztosítjuk. 

 

Hatáskör: 

− Amennyi a feladata ellátásához szükséges. 

− Az általa irányított dolgozóknál, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást javasolhat az igazgató felé.  

 

Felelősségi kör: 

− Az általa irányított dolgozók munkájának hatékonyságáért. 

− Munka-, baleset és tűzvédelmi szabályok betartásáért. 

− Az intézmény és területének állapotáért, azzal hogy a hiányosságokat, hibákat jelzi a igazgatóhelyettes felé, 

annak akadályoztatása esetén az igazgató felé.  

 

A munkaköri leírás változtatásának jogát fenntartom. 

 

 

 

Nagyharsány, 20……………………………………………  

 

 

 

 

                                                                                              _______________________ 

                                                                                                      Tagintézmény-vezető 

 

 

 

A munkaköri leírásban lévő feladatokat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem: 

 

 

 

 

Nagyharsány, 20………………………………  

 

 

 

 

                                                                                              _______________________ 

                                                                                                     Munkavállaló 
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Udvaros munkaköri leírás 

 

A munkavállaló neve:  

A munkavállaló beosztása: udvaros 

Munkaideje: heti 20 óra  

Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető 

 

A munkavállaló köteles:  

− Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkával tölteni, illetve 

ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

− Munkáját a munka-, balesetvédelmi valamint tűzrendészeti előírások szerint, a legjobb tudásával végezni.  

− A munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni. 

− Betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni a 

felettesét, és utólag megfelelően igazolni. 

 

Feladatköre: 

− A munkakörében használatos gépek célszerű használata, felügyelete. 

− A kerítések, nyílászárók javítása, a kapuk szükség szerinti festése. 

− Az épületek eresz- és csatornarendszerének javítása, kitisztítása, szükség esetén cseréje. 

− Az intézmény udvarának és az iskola előtti tér a rendben tartása, a hó eltakarítása és a csúszásgátló anyagok 

felszórása.  

−  Az iskola udvarán és az iskola előtti téren a fű lenyírása. 

− A rendezvényeinken a terem berendezésének biztosítása, segítése. 

− A fentieken túl teljesíti az intézményvezető és a helyettese által meghatározott – munkakörével összefüggő 

– egyéb feladatokat is. 

− A ledolgozott túlmunkát szabadnap kiadásával biztosítjuk. 

 

Hatáskör: 

− Amennyi a feladata ellátásához szükséges. 

 

Felelősségi kör: 

− Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért. 

− Az intézmény udvarának, területének állapotáért. 

 

 

A munkaköri leírás változtatásának jogát fenntartom. 

 

 

Nagyharsány, 20………………………… 

 

 

                                                                                              _______________________ 

                                                                                                     Tagintézmény-vezető 
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A munkaköri leírásban lévő feladatokat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem: 

 

Nagyharsány, 20…………………………… 

 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                                                     Munkavállaló 
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Iskolatitkár munkaköri leírás 

 

A munkavállaló neve:  

 

A munkavállaló beosztása: iskolatitkár 

 

Munkaideje: heti 40 óra 

 

Közvetlen felettesei: tagintézmény-vezető 

 

A munkavállaló köteles:  

 

− Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és a munkaidejét munkában tölteni, 

illetve ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

− Munkáját a munka-, balesetvédelmi valamint tűzrendészeti előírások szerint, a legjobb tudásával végezni. 

− A munkáját személyesen ellátni, és az ahhoz kapcsolódó információkat megőrizni. 

− Betegségéről, egyéb akadályoztatásáról vagy előre ismert hiányzásáról haladéktalanul tájékoztatni a 

felettesét, és utólag megfelelően igazolni. 

 

Feladatköre: 

 

− A munkavállalók személyi anyagának kezelése. 

− Személyi adatok nyilvántartása. 

− A tanulói nyilvántartás kezelése. 

− Felvételekkel kapcsolatos dokumentáció. 

− Tanulói kérelmek, kikérők kezelése. 

− Bizonyítvány másodlatok kiállítása. 

− Diákigazolványok, ideiglenes diákigazolványok, pedagógus igazolványok kiállítása, nyilvántartása. 

− Iskolalátogatási igazolások kiadása. 

− Utazási igazolványok érvényesítése. 

− Intézményi levelezés bonyolítása, irattárolás, irattározás. 

− Kiértesítések, meghívók postázása, dokumentálása. 

− Határidők nyilvántartása. 

− Telefonok bonyolítása. 

− A pedagógusok adminisztrációs munkájának segítése. 

− Fegyelmi ügyek dokumentálása. 

− Jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása. 

− Nyomtatványok figyelemmel kísérése, javaslat a megrendelésekre. 

− Köteles elvégezni minden olyan feladatot, amivel alkalmanként a vezetői megbízzák, amennyiben az 

személyiségi jogait nem sérti. 

− Az iskola belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. Munkája során 

felmerülő kérdéseit csak a tagintézmény-vezetővel, tagintézmény-vezető helyettessel oszthatja meg. 

− Statisztika készítése 

− Pályázatokhoz kapcsolódó dokumentáció 
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Jelen munkaköri leírás 20…………………………….-én lép életbe. 

 

 

 

 

 

Nagyharsány, 20………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                __________________________ 

                                                                                                           Tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyharsány, 20………………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                             munkavállaló 
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A takarító munkaköri leírása 

 

Munkáltató neve:  

Címe: Nagyharsány, Petőfi S. u. 2-6. 

A munkakört betöltő neve:  

 

Közalkalmazotti osztálya:  

Kulcsszáma:  

„FEOR” száma: 

Iskolai végzettsége: 

További szakképzettsége:  

 

Munkaideje: Heti 40 óra 

Munkarend: váltásos 

 

A munkakör célja:  

   Az iskola épületének, termeinek és berendezéseinek folyamatos tisztántartása. 

 

A takarító feladatai:  

Naponta: 

− A tantermek, a nevelői szoba, az igazgatói iroda, a szaktantermek és  könyvtár takarítása ( söprés, portörlés, 

szőnyegek portalanítása, felmosás ) 

− A folyosók váltottvizes felmosása. 

− A folyosón elhelyezett virágok gondozása 

− A padok, asztalok lemosása (szükség szerint) 

− A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése. 

− A vécékben fertőtlenítő lemosást végez. 

− A mosdók kimosása, tükrök, csempézett felületek tisztítása. 

− Az iskola előtti járdát, lépcsőket és az udvart rendben tartja, szükség szerint lesöpri. Az udvar területén 

gyomtalanítást végez. Télen az intézmény területén  hóeltakarítást, csúszásmentesítést végez. 

Napi munkája végeztével köteles meggyőződni, hogy ablakok, irodák, szertárak, számítógép terem és a 

könyvtár zárva vannak-e, ezután az épületet lezárni, a kulcsokat őrizni. Azokat csak az igazgató vagy a 

helyettese engedélyével adhatja ki. 

 

Hetenként: 

− a padok és az asztalok lemosása, a padok belsejének kimosása, 

− pókhálózás minden helyiségben, 

− a szőnyegek kiporszívózása az irodákban, 

− a törölközők, konyharuhák kimosása,  

− a szemetes edények fertőtlenítése, 

− a cserepes virágok portalanítása, 

− az ajtók lemosása. 
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 Havonként: 

− szekrények, radiátorok lemosása, 

− a tisztítószerek, munkájához szükséges fogyóeszközök beszerzése  

− parkettafényezés az irodákban, 

− ablaktisztítás, 

− havonta egy hétvégén ügyeletet tart, melynek során szombaton és vasárnap bent és kint bejárja az iskolát 

és ha rendellenességet tapasztal, azt jelzi az igazgatóhelyettesnek. 

 

 Évenként: 

− minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába tartozik: függönymosás, 

ajtók, ablakok, bútorzat, felszerelés lemosása, padlózat felmosása, fényezése. 

− nyári szünet alatt szabadságon kívül a virágok öntözése, 

− tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges tantermek kitakarítása, 

− nyári szünetben a tantermek tisztasági meszelése, festése, mázolása. 

 

 Szükséges rendszerességgel: 

Az udvaron elhelyezett szeméttárolók kiürítése. 

Munkarend:   

  6-8-ig : 3 fő; 8-10-ig: 2 fő; 10-12-ig: 1 fő; 12-14-ig: 2 fő; 14-18-ig: 2 fő 

 Anyagi felelősség: 

− Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb      berendezések épségére, 

ezekért anyagi felelősséget vállal. Az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos 

rendellenességeket köteles közvetlen felettesének jelenteni. 

− Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak 

megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

A fentieket túl, az igazgató és az igazgatóhelyettes utasításának megfelelően, köteles elvégezni a 

munkakörével összefüggő egyéb más feladatokat is. 

 

Jelen munkaköri leírás 2…. év  . ………………hó …. – én/án lép életbe. 

 

Nagyharsány, 20……………………………………… 

 

                                                                                   ------------------------------ 

                                                                                   Tagintézmény-vezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy példányát 

átvettem: 

 

Nagyharsány, 20………………………….. 

 

 

                                                                                    --------------------------- 

                                                                                     munkavállaló 
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1.652. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítési és kezelési rendje, 

valamint az adatvédelmi szabályok betartása 

 
Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

− a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 

− az elektronikus napló a tanulói nyilvántartással 

− a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése  

−  

 

1.653. Hitelesítés rendje 

 
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – 

papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

Az elektronikusan előállított papír alapú nyomtatvány tartalmazza:   

az okirat nevét 

az intézmény nevét 

az intézmény címét 

az intézmény OM azonosítóját 

a tanítási évet 

az intézményegységvezető/tagintézményvezető aláírását 

az intézményegység/tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

 

Az így előállított dokumentumokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az 

irattározási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményegységvezető/tagintézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményegységvezetőnek/tagintézményvezetőnek kell gondoskodnia.  

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és 

tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. (Az elektronikus úton történő bejelentés mellett papír alapú 

bejelentés kötelező a Fenntartó útján a Kormányhivatalnak – az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján!) 

 

 

1.654. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése: 

 

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

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazzuk a 229/2012. (VIII.28.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

 

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

az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

 

-  az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

- tanulói balesetek jegyzőkönyvei, 
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-  az október 1-jei pedagógus és tanulói lista, 

- az Oktatási Hivatal által rendszeres időközönként kért adatokat adatszolgáltatási kötelezettséggel. 

 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje:   

- El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza  

 a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző 

lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.   

 A füzetszerűen kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső 

oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: 

Hitelesítési záradék: 

-  az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,   

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

 

 Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.  

 

Kelt: ................................................  

PH  

..........................................  

        főigazgató 

 

1.2.1.2. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az 

osztálynapló (csoportnapló) használatát.  

 

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően iskolánk a tanulói eredmények értékelésének feljegyzésére, a 

tanulók és szülők tanulók által elért eredményekről való informálására az elektronikus naplót (e-

naplót), MOZA-NAPLÓ rendszerrel alkalmazza. 

 Az adatok tárolása a napló használata során átmenetileg az iskola szerverén történik, a frissítést a 

biztonsági előírásoknak megfelelő gyakorisággal kell végezni. A digitális napló elektronikus úton 

tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tanmenet/tématerv szerinti tárgyát, a hiányzókat, valamint a 

tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a tanárok munkáját segítő 

információkat.  
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A tárolt adatok közül: 

 

- A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola 

körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva.   

- Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói 

záradékokat. Ezt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével 

lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.   

- A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt személyek 

aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével ellátva válik hitelessé. A továbbiakban az 

iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.   

- Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 

órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói jogviszony más 

megszűnésének eseteiben.   

- Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az adathordozót 

az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges. 

 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában mentett 

adatbázisban. Az adatokhoz való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz 

kizárólag az intézményegységvezető / tagintézményvezető által felhatalmazott személyek (az 

iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 

 

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag 

az intézményvezető vagy az általa felhatalmazott személy alkalmazhat.  

 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű 

jogosultságok beállításai az intézményi mesterjelszó-kezelő rendszerben történik.  

 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag 

a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem 

engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban az iskolatitkár őrzi. A 

mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni.  

 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért 

– az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen 

felel. 
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1.655. Az elektronikus napló (e-napló) kezelési rendje 

 

1.3.1. Az e-napló felhasználói csoportjai és feladataik  
 

1.3.1.1. Iskolavezetés:  

Az e-napló teljes adatbázisához automatikus hozzáférése van. Elsősorban a rendszer, a napló 

vezetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatai vannak.  

 

1.3.1.2. Iskolaadminisztráció, iskolatitkárság: 

 Aktualizálás, a tanulók, az osztályok adatainak és ezek kapcsolatainak naprakész adminisztrációja. 

A szülői és tanulói azonosítók kezelése.  

 

1.3.1.3. Tanítók, tanárok, osztályfőnökök  

Tanórai adatok rögzítése, a napló haladási, hiányzási, értékelési részének vezetése, a tanulói 

adatokban történő változások nyomon követése és adminisztráltatása.  

 

1.3.1.4. Szülők  

A szülők kizárólag saját gyermekeik naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az internetes 

felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől 

személyesen vehetik át az intézményben.  

 

1.3.1.5. Tanulók  

A tanulók kizárólag saját naplóbejegyzéseikhez kapnak hozzáférési jogot az internetes felületen 

keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől személyesen vehetik 

át az intézményben a tanévkezdés utáni héten. 

 

1.3.1.6. Rendszerüzemeltető feladatköre:  

E-napló felelős (oktatási igazgatóhelyettes) szakmai kompetenciája:  

- Az elektronikus napló informatikai rendszerének teljes felügyelete, 

- A tantárgyfelosztás, az órarend bevitele, a tanulók osztályokba, csoportokba rendezése. 

- Kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel. 

- A változások közvetítése és szükség esetén ezek képzéseken való átadása.  

- Az adminisztrációs mulasztások kiszűrése és az intézményvezetés tájékoztatása ezekről. 

 

1.3.1.7. Rendszergazda feladatai:  

- Az elektronikus napló iskolai hálózaton való zavarmentes működésének biztosítása, a felmerülő 

problémák javítása. 

-  A hálózat karbantartása.  

- A tanári laptopok e-napló kezelésének biztosítása.  

- Együttműködés az e-napló felelőssel. 
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1.3.2. Az e-napló által kötelezően nyilvántartott adatok 
 

- tanuló neve  

- születési helye, ideje  

- neme  

- állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme, igazoló okirat 

megnevezése, száma)  

- lakóhely, tartózkodási hely címe, e-mail címe  

- tb azonosító jel  

- szülő, törvényes képviselő neve, lakcíme, tartózkodási címe, telefonszáma, e-mail címe  

- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (felvétel, köznevelési alapfeladat, szüneteltetés, 

megszűnés, mulasztás, kiemelt figyelmet igénylő státusz és ennek adatai, tanulóbaleseti adatok, 

oktatási azonosító, magántanulói státusz adatai, magatartás és szorgalom értékelése, tantárgyi 

értékelések, fegyelmi és kártérítési ügyek, a diákigazolvány sorszáma, évfolyamismétlés adatai, 

jogviszony létesítésének, megszűnésének időpontja). 
 

 

1.656. Az adatvédelmi szabályok betartása az elektronikus adatok és az 

elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelésében 

 
Az adatvédelem szabályait – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit a 

köznevelési intézményekre alkalmazó jogszabály, Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 

LXXXIX. törvény (Onytv.) vonatkozó rendelkezései szerint kell alkalmazni az elektronikus 

adatkezelés és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelése során. Az adatkezelés 

szabályainak betartásáért mind a tanulók, mind a munkavállalók adatainak kezelése terén az 

intézményvezető és az általa adatkezelőként megbízott munkavállalók személyi felelősséggel 

tartoznak. 

 

1.657. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉGRE 

VONÁSÁNAK INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATA 

 

(A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE) 

 

BEVEZETÉS 

A neveléstörténet kezdeteitől fogva a pedagógia elengedhetetlen eszköztára a gyermek, növendék (tanuló) 

magatartásának, tanulmányi munkájának és közösségi részvételének, tevékenységeinek mérése és értékelése: 

a jutalmazás és a fegyelmezés. Mivel a mérés és értékelés a helyi pedagógiai rendszer fontos alkotóeleme, 

amelyet a nevelőtestület(ek) pedagógiai szempontok alapján állítanak föl, a tanulók jutalmazásának és 

fegyelmezésének eszköztárát is a szakmai közösség hivatott összeállítani, meghatározni.  

 

Ez a közösen felállított eszköztár több szempontból is segítséget nyújt a tanítás–nevelés ill. a tanulási-

nevelődési folyamat szereplőinek: a pedagógust megvédi a szubjektivitástól (szélsőséges esetben, a nevelői 

önkénytől), az esetlegességtől ill. ezeknek a látszatát is távol tartja. Továbbá, a tanulókkal szemben világos 
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követelményrendszert támaszt, amely konkrétan megjelöli a jó és a rossz, a helyes és a helytelen erkölcsi 

értékeit és ezek határvonalait. Az értékelésbe bevont tanulók jutalmazása és fegyelmezése közvetlen 

pedagógiai hatást fejt ki, példájuk pedig közvetett nevelőhatást gyakorol a növendékek egész közösségére. 

Harmadsorban, a viselkedés, tanulás és közösségi munka értékelési szabályzata a szülők számára is 

eligazítást nyújt a helyben alkalmazott nevelési rendszer eszközeiről, módszereiről. A jól átgondolt és 

következetesen alkalmazott szabályrendszer mindhárom nevelési partneri kör számára kiszámíthatóságot és 

átláthatóságot biztosít. Erősíti a nevelőtestület pedagógiai egységét, növeli a tanulók biztonságérzetét az 

iskola (és a felnőttek) összetett világában és erősítheti a szülők bizalmát a nevelőintézmény iránt. 

 

Az értékelésnek, vagyis a jutalmazásnak és a fegyelmezésnek szervesen illeszkednie kell azokhoz a korszerű, 

értékközvetítő és gyermek-orientált nevelési elvekhez, amelyek a diákok személyiségének (keresztyén, bibliai 

antropológiai) egészlegességéből, az oszthatatlan emberi méltóság tiszteletéből és a pozitív pedagógiai 

eszközök (pl. bátorítás, ösztönzés, a tanulói késztetés és tevékenység jó irányba terelése, pozitív énkép alapú 

normatív célok kitűzése, együttműködésen alapuló korrekciós technikák) hatékonyságából indul ki. 

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének alapvető szabályait a jogalkotó (20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet, a továbbiakban: a Rend.) világosan körülhatárolja, tekintettel a gyermek, tanuló, szülő jogaira és a 

köznevelési intézmény feladataira, ugyanakkor – bölcsen – a helyi nevelői közösség feladatául tűzi a 

részletszabályok megalkotását a helyi pedagógiai rendszer sajátosságainak megfelelően. Ezekben a 

szabályokban az iskola – pedagógiai elveknek és az iskolai hagyományoknak megfelelően – a fokozatosság, 

az arányosság és a méltányosság elvét érvényesíti.  

 

A jutalmazás és a fegyelmezés egyszerűbb, mindennapi eszközeit (szóbeli dicséret, szóbeli figyelmeztetés, 

elmarasztalás) a pedagógusok a tanórai munka és az iskolai felügyelet keretei között önállóan, közvetlenül 

és döntően élő szóban végzik, amely a tanulmányi munka hatékonysága, a tanulócsoport figyelmének 

megtartása, a tanulói biztonság és az iskola általános rendjének fenntartása érdekében. Ezeket a minősített 

esetekben az itt szabályozott keretek között elvégzett értékelő munka szervesen kapcsolódik, ráépülve és 

visszahatva a mindennapi nevelői gyakorlatra. 

 

Jutalmazó és fegyelmező gyakorlatunkat végső soron arra a keresztyén meggyőződésre alapozzuk, hogy 

Isten, aki mindannyiunk Atyja, igazságosan és kegyelmesen bánik velünk, gyermekeivel, a bűnt gyűlöli, de a 

bűnösnek kész megbocsátani és előtte új kezdet lehetőségét megnyitni. Mennyei Atyánk törvénye nevelőnk 

volt Krisztusig, Aki által az új szövetség törvényével, a szeretet kettős nagy parancsával várja el tőlünk 

gyermeki engedelmességünket. A lelki nevelésben a „nagykorúságra” vezetve Isten Lelke a mi Pártfogónk. 

Ez a viszony mintát szab a keresztyén nevelőmunkánk e fontos értékelő területén, a jutalmazásban és a 

fegyelmezésben is – az iskolai élet mindennapjaiban. 

 

I. A jutalmazás elvei és formái 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy 

példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen 

túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális 

tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben aktív munkát végez. A 

kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük.  

Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és 

nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi dicséretét a 

bizonyítványba be kell vezetni. 
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Könyv- és oklevéljutalom jár a tanév végi jeles eredményért, a tanév közben elért kiemelkedő 

versenyeredményért, közösségi munkáért, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 

át a jutalmazottak.  

Református Értelmiségi Díjban olyan református felekezethez tartozó tanuló részesülhet, aki középiskolai 

tanulmányait legalább 4,75 félévi átlagokkal teljesítette példás vagy jó magatartással, az osztályközösségben 

aktív munkát végzett, hitéletével példát mutatott társainak, valamint bármely területen olyan példaértékű 

teljesítményt nyújtott, mellyel iskolánk jó hírnevét erősítette. A díj odaítélését a nevelőtestület javaslatára a 

Pécs-Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma hagyja jóvá. 

A Pro Schola Reformata díjat a tanulmányi téren, művészeti vagy sporttevékenység során, továbbá a közösség 

szolgálatában, illetőleg az egyház szolgálatában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók kaphatják. A díj 

odaítéléséről a Pro Schola Reformata Pécs Alapítvány kuratóriuma dönt. 

Timóteus díjat kiváló tanulmányi munkáért, kitűnő érettségi eredményért és az iskola lelkiségének megfelelő 

közösségi magatartásért, felekezeti hovatartozástól függetlenül kapják tanulóink, a nevelőtestület döntése 

alapján. 

A fönti díjak átadására a ballagás alkalmával vagy a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. 

Az jutalmazandó tevékenységeket és az értük járó dicséreteket a 1. számú táblázat részletezi. 

 

II. A tanulók fegyelmezésének elvei és formái 

Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a 

következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki megrovás, 

igazgatói figyelmeztetés, igazgatói megrovás, nevelőtestületi megrovás. A A fegyelmi intézkedés és eljárás 

során fontos a szülők tájékoztatása, értesítése, adott esetben, behívása, amely a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: Rend.) 51. § (3) bekezdésének előírásai és a szülőkkel az intézményben kialakított kapcsolattartás 

rendje (e-napló, ellenőrző könyv) szerint történik. 

 

II.1. Fegyelmi vétségek 

A tanuló fegyelmi vétséget követ el, ha elmulasztja az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített 

kötelességeit és feladatait, továbbá ha a közösségben elvárt, az intézmény Házirendjében megfogalmazott 

viselkedési normákat megszegi. Ezekért a fegyelmi vétségekért a következetes nevelői magatartás nem 

mulaszthatja el a felelősségre vonást, amelynek arányosan és fokozatosan, igazságosan, ugyanakkor 

méltányosan tűzi célul a tanulói kötelességszegés megszüntetését és a diák jobb útra terelését. Ilyenek pl.  

- a tanórai és egyéb foglalkozások rendjének megzavarása 

- a tanórai és egyéb foglalkozásokon való megjelenés elmulasztása 

- a tanórai és egyéb foglalkozásokról elkésés 

- a hatékony tanórai és egyéb foglalkozásokon teljesítendő feladatokhoz szükséges együttműködés 

megtagadása  

- a nevelőkkel és diáktársakkal szembeni kötelező tiszteletadás elmulasztása, különösen is  

- a másokat sértő, megalázó bánásmód, a kiközösítés 

- illegális vagy másokat sértő, megalázó tartalmak terjesztése a levelezésben, közösségi oldalakon  

- trágár beszéd, istenkáromlás, az iskola egyházi jellegével való nyílt szembehelyezkedés 

- a diáktársak (szélsőséges esetben: a pedagógusok) szóbeli vagy tettleges bántalmazása  

- a Házirendben foglaltaknak nem megfelelő, hiányos, elhanyagolt, iskolai ünnepségeken nem az 

alkalomhoz illő ruházatban való megjelenés, feltűnést keltő, balesetveszélyes öltözködési kellékek 

(meg nem engedett testékszerek) viselete 

- veszélyes eszközök vagy anyagok (pl. kés, fegyver, vegyi anyag) behozatala az iskolába 

- az iskolai környezet és az értéktárgyak szándékos rongálása  

- az egészségkárosító készítmények, tudatmódosító szerek használata: a dohányzás, drogfogyasztás, 

drogterjesztés vagy akár, a drogfogyasztás népszerűsítése 
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- általánosan, a Házirend előírásainak megszegése, a Házirendben tiltott cselekmények elkövetése, 

viselkedésformák megvalósítása, ezek sorában, különösen is, 

- a keresztyén viselkedési normákhoz és az intézményhez méltatlan iskolai és iskolán kívüli viselkedés. 

 

 

II.2. A szülők tájékoztatása a fegyelmi eljárásról 

 

Ld. a II.1. pontban foglaltak vonatkozó részét! 

 
 

II.3. A tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

Az SZMSZ jelen pontjában foglaltak alkalmazása során kötelezően alkalmazandó az Nkt. 37. § - 40. §-a, az Nkt. 

58. § - 59/A. §-a, a Rend. 51. § - 62. §-a. A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 

döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. A Rend.  4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 

folytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. A fegyelmi eljárás megindítását 

megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője 

figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A fegyelmi eljárás megindítása 

a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a 

kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni. A fegyelmi 

eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett 

kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges 

kimeneteléről. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásban a tanuló szülőjének részvétele az eljárás megindításától, 

az eljárás teljes tartama alatt kötelező. A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

A fegyelmi jogkör gyakorlója elsőfokon a nevelőtestület – az eljárás lefolytatására a nevelőtestület által megbízott 

három tagú biztottság jogosult – [Rend. 56. § (5) bek.; Nkt. 70. § (2) bek. i) pont], másodfokon pedig a fenntartó 

jár el [Nkt. 37. § (3) bek. a) és b) pont]. A fenntartó döntésével szemben, jogszabálysértésre hivatkozással a 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál jogorvoslatnak van helye [Nkt. 38. § (4) bek.] A fegyelmi tárgyaláson 

felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően 

legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat –mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. A 

fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a 

jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen.  

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére 

rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót 

figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges 

tényállást tisztázni.  

Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. 

Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői 

vélemény.  
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A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak 

a tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három 

munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és 

a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás 

dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

A fegyelmi  tárgyalást  követően  az  elsőfokú  határozat  meghozatalát  célzó  nevelőtestületi  értekezlet időpontját 

minél korábbi időpontra kell kitűzni, de a fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának 

biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni 

az irat ezen belüli sorszámát.   

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási intézmény vezetője 

jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, 

indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat 

rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat 

szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, 

kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó 

szervezetnek. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést 

a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához 

benyújtani. 

Fegyelmi büntetésként az Nkt. 58. § (5) bekezdésében meghatározott büntetések – az Nkt. 58. § (5a) – (13) 

bekezdéseiben, valamint a Rend. 55. §-ában foglalt rendelkezések és korlátozások figyelembe vételével – 

szabhatók ki. Fegyelmi büntetés lehet: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, 

juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az 

adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából.  

A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóban rögzíteni kell! 

 

II.4. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

 

A fegyelmi eljárást a Rend. 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, a 

méltányosság elve alapján, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az ennél szigorúbb eljárás lefolytatása.  

 

Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely pedagógusát 

felkérheti. Az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és (ha van,) a sérelmet elszenvedő tanuló 

(mindkét fél) vagy szülőjének egyetértése szükséges. Az egyeztető eljárás megindításához mindkét fél egyetértése 

szükséges.  

 

Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles mindkét féllel külön-külön 

egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 
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Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával mindkét fél azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a 

szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti 

 

A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében 

meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni, a 

személyes adatok közlése nélkül, figyelemmel az adatvédelmi rendelkezésekre.  

 

 

II.5. Oktatásügyi közvetítői eljárás lefolytatása 

 

Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet 

konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. Az 

eljárás vonatkozó részletszabályait a Rend. 62. §-a tartalmazza. 

 

 

Pécs, 2019. március 5.         

 

Hitelesítő záradék 

 

 

A nevelőtestületek határozatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szülői Szervezet (Kollégiumi Szülői Munkaközösség) véleménye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

 

a jutalmazás fokozatait a 1. számú, a fegyelmezés fokozatait a 2. számú táblázat tartalmazza. 
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1. számú táblázat dicséretek 

fokozatok 

szaktanári 

dicséret 

osztályfőnöki 

dicséret 
igazgatói dicséret 

nevelőtestületi 

dicséret 

- 
a harmadik szaktanári 

dicséretet követően 

adandó 

három osztályfőnöki 

dicséretet követően 

adandó 

három igazgatói 

dicséretet követően 

adandó 

jutalmazandó 

tevékenységek 

1. szaktárgyi, 

szakköri mun-

káért, 

2. házi verseny 

1-3. 

helyezéseiért, 

ill. a városi 

verse-nyeken 

való jó 

szereplésért. 

1. több szóbeli 

dicséret után az 

osztályban végzett 

kiemelkedő 

munkáért, 

2. városi 

versenyeken elért 

dobogós, valamint a 

megyei versenyeken 

elért 4-6. helyezése-

kért, 

3. az 

osztályközösségért 

végzett kiemelkedő 

munkáért. 

1. a megyei 

versenyek 1-3. 

helyezéseiért vagy 

regionális, ill. 

orszá-gos 

versenyeken elért 

első tíz helyezésért, 

2. az 

iskolaközösségért 

végzett ki-

emelkedő 

munkáért. 

1. kitűnő 

tanulmányi átlagért, 

mely példamutató 

magatartással 

párosul, 

2. kimagasló 

sporteredményért, 

3. több tanulmányi 

versenyen való 

eredményes 

szereplésért, 

4. OKTV döntőjébe 

kerülésért. 

javítási 

lehetőségek 

az osztályfőnök/ igazgató lehetőséget adhat 

iskolaidőn kívül végzett közösségi munkára → 

elvégzésével a tanuló esélyt kap fegyelmi 

vétségének kiigazítására 

 közösség előtti dicséret (az áhítat hirdetéseinek keretében) 

 
2. számú táblázat   

verseny forduló napok száma 

Országos tanulmányi versenyek, OKTV 

első forduló a verseny napja 

második forduló 3 munkanap és a verseny napja 

harmadik forduló (döntő) 5 munkanap és a verseny napja 

Városi, megyei és regionális versenyek  a verseny napja 

Országos versenyek  1 munkanap és a verseny napja 

Állami nyelvvizsgák   

középfokú írásbeli és szóbeli 1 nap és a vizsganap 

felsőfokú írásbeli és szóbeli 2 nap és a vizsganap 

Egyéb vizsgák   

Előrehozott érettségi vizsga írásbeli és szóbeli 1 nap és a vizsganap 

ECDL vizsga – OKJ informatika vizsga írásbeli és szóbeli a vizsganap 

gépjárművezetői jogosítvány megszerzését célzó vizsga  a vizsga idejére oktatói igazolással 

 

           Egyéb esetekben a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. 

  



A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, ÁItalános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

2021 

 
335 

2. számú 

táblázat 

fegyelmi fokozatok 

szaktanári 

figyelmeztető 

osztályfőnöki 

figyelmeztető 

osztályfőnöki 

intő 

igazgatói 

figyelmeztető 
igazgatói intő 

nevelőtestületi intő = 

fegyelmi eljárás 

indítható 

hányszor 

és mikor 

adható? 

nincs korlát 

kétszer egyszer egyszer egyszer egyszer 

a harmadik 

szaktanári 

figyelmeztetést 

követően 

két osztályfőnöki 

figyelmeztetés 

után elkövetett 

fegyelmi vétségért 

az osztályfőnöki 

intő után elkövetett 

fegyelmi vétségért 

az igazgatói 

figyelmeztető után 

elkövetett fegyelmi 

vétségért 

az igazgatói intő után 

elkövetett fegyelmi 

vétségért 
hasonló szintű dicséret esetén újra adható 

vétségek 

 

1. tanórai, 

szakköri 

fegyelemsértés*, 

2. trágár 

beszéd*, 

3. hetes-teendők 

elmulasztása 

4. mobiltelefon 

órai használata 

5. tanórai 

rágógumizás, 

evés, ivás 

6. testnevelés 

felszerelés 

hiánya, 

7. tetoválás 

eltakarásának 

elmulasztása. 

 

1. ünnepi 

ruházat 

hiánya, 

hiányos 

ünnepi 

viselet, 

2. smink, 

köröm, 

ruházat, haj, 

nem 

hagyományos 

testékszer 

viselete 
(szóbeli 

figyelmeztetést 

követően) 

3. az 

ellenőrző 

második 

alkalommal 

történő 

elvesztése. 

 

1. óráról való 

szándékos 

távolmaradás, 

2. előzetes 

engedély 

nélküli 

távolmaradás 

az iskolai 

(nem 

egyházi) 

alkalmakról. 

3. 

iskolaidőben 

az intézmény 

engedély 

nélkül való 

elhagyása. 

súlyos fegyelmi vétségek 

1. dohányzás*, 

2. szándékos 

rongálás*, 

3. 

aláírás/igazolás 

hamisítása, 

4. az iskola 

egyházi 

alkalmairól 

való előzetes 

engedély 

nélküli 

távolmaradás, 

5. tetoválás 

készíttetése. 

1. lopás*, 

2. alkohol*, 

3. az iskola, ill. 

tanulóinak és 

dolgozóinak 

rossz színben 

való 

feltüntetése*, 

4. gyengébbek 

zaklatása, 

bántalmazása*. 

1. drog, 

2. az iskola egyházi 

jellegével való nyílt 

szembehelyezkedés, 

3. a vallás-

gyakorlással 

kapcsolatos 

kötelezettségek 

többszöri 

megsértése, illetve 

megtagadása. 

a Nemzeti köznevelési törvényben foglalt tanulói 

kötelességek megszegése 
késések 

száma** 
- 10 20 30 40 50 

igazolatlan 

órák 

- 1 3 6 10 20 

 

*ezekben az esetekben súlyosabb büntetés is kiszabható 
**a késések számának szankcionálása mellett a késések időtartamát a jogszabály szerint bíráljuk el (amennyiben késések ideje 

eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának minősül) 

 
 

1. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai. 

 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon és egyéb 

foglalkozásokon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás 
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időtartama alatt bluetooth hangszóró és játékok használata tilos. Tanulóink 

mobiltelefonjukat a tanítási órán és egyéb foglalkozáson csak kikapcsolt állapotban 

tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A 

tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, 

laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán és egyéb foglalkozáson csak a pedagógus 

engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező 

infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával 

használhatják. 

Egyebekben az intézmény nevelési egységei – a már kialakult rendtartásuk alapján – saját 

szabályaikkal kiegészíthetik vagy egyszerűsíthetik a fenti szabályozás tartalmát. 

 

2. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy 

azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának 

elvei és az alkalmazandó intézkedések. 

 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit 

és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. 

Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul 

be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a 

fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a 

közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító 

tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény 

igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a 

bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a 

közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a 

bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy 

fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, 

hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy 

osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 

feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen 

mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a 

további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást 
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megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell 

szolgálniuk. 
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