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1. Általános rendelkezések 

1.1. 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./CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2012./ I. törvény a munka törvénykönyvéről 

1997./XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

1992./ XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2011./CXCV. törvény az államháztartásról 

2003./ CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

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

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

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

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 

megtekintése 

A jogszabályban meghatározottak szerint az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el, a 

Diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a 

működtető egyetértése szükséges. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, határozatlan időre 

szól, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az iskola előző Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása 

az iskola valamennyi tanulójára és azok törvényes képviselőire, illetve az iskola minden 

munkavállalójára és az iskola létesítményeit bármilyen jogcímen igénybevevőkre nézve 

kötelező. 

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

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. április 18-i határozatával 

fogadta el. 
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2. Az intézmény feladatai 

2.1. Az intézmény adatai 

2.1.1. Az intézmény hivatalos megnevezése, adatai:  

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 

OM azonosító száma: .. 037513 

Székhelye: .................... 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 

Levelezési címe:  .......... 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 

Telefon:  ....................... +36-93-516785 

Fax:  ............................. +36-93-516784 

Web:  ............................ www.nk-piar.hu 

 

(2) Az intézmény típusa:  

többcélú, közös igazgatású intézmény (óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium) 

(3) Az intézmény alapítója 

gróf Batthyány Lajos nádor (1765) 

Újraindította Jelenits István piarista tartományfőnök (1992) 

(4) A fenntartó neve és címe:  

Piarista Tartományfőnökség 

1052 Budapest Piarista köz 1. 

(5) Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással 

ruházta fel. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti meg. 

2.1.2. Intézményi bélyegzők 

hosszú /fej/bélyegző:  

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 

OM azonosító: 037513 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 

Adószám: 19277071-2-20 

OTP: 11749015-20004628 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 

körbélyegző:  

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 1. 

Nagykanizsa, 1765 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 2. 

Nagykanizsa, 1765 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 3. 

Nagykanizsa, 1765 
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Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 4. 

Nagykanizsa, 1765 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 5. 

Nagykanizsa, 1765 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 6. 

Nagykanizsa, 1765 

érettségi bélyegző: 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda mellett 

működő Érettségi Vizsgabizottság 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:  

(igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, 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.) 

2.1.3. Az Intézmény azonosító számai 

Statisztikai számjele: 19277071-8531-55220. 

Az intézmény adószáma: 19277071-2-20. 

Bankszámlavezetője: OTP Bank Rt. Nagykanizsa, 

Számlaszáma: 11749015-20004628. 

2.2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

(1) Az intézmény alapvető céljai: A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az óvodai, 

általános iskolai, gimnáziumi és kollégiumi nevelési-oktatási célok vállalása mellett a tanulókat a 

hagyományos piarista jelmondat „a hit és a műveltség” szellemében erkölcsös polgárrá nevelni, 

európai szintű érettségivel felkészíteni tanulóinkat a felsőfokú oktatási intézményekben történő 

felvételire és helytállásra. Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény 

hitre nevelés területén. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény 

erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret 

érzékenysége, az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének 

megvalósítását, szeretetük növekedését. 

(2) Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratban. 

(3) Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete  

Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal 

ruházta fel. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a 

fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak gondoskodnia kell az 

alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökről.  

2.3. Az intézmény kiadványozás joga 

Az igazgatót, akadályoztatása esetén helyetteseit és a gazdasági vezetőt illeti meg, 

tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az 

igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése 

szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató és a 

gazdasági vezető joga, bármelyiküket akadályoztatása esetén a kijelölt igazgatóhelyettes 

helyettesíti. A költségvetési hitelek igénybevétele csak az igazgató engedélyével lehetséges. 
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3. Az intézmény szervezeti felépítése 

3.1. Az intézmény szervezeti egységei és felépítése 

(1) Az oktató-nevelő munka szervezeti egységei (vezetője az igazgató) 

 óvoda 
o 3 vegyes csoporttal 

 általános iskola 
o alsó tagozat 2-2 párhuzamos osztály minden évfolyamon 

o felső tagozat 5-6. évfolyamon 2-2 osztály, 7-8. évfolyamon 1-1 osztály 

 gimnázium 
o 6 évfolyamos gimnáziumi képzés minden évfolyamon 1 osztály 

o nyelvi előkészítő évfolyamra épülő 4 évfolyamos gimnáziumi képzés minden évfolyamon 1-1 

osztály 

o drámatagozat 4 évfolyamon 1-1 csoport a nyelvi előkészítő osztályokba integrálva 

 kollégium 
o leánykollégium maximum 3 tanulócsoport 

o fiúkollégium maximum 3 tanulócsoport 

(2) A működtetésért felelős szervezeti egység (vezetője a gazdasági vezető) 

 gazdasági iroda: pénzügyek tervezése, irányítása, élelmezései, karbantartási, takarítási 

tevékenységek 

(3) Az eltérő tevékenységű szervezeti egységek munkáját az igazgató hangolja össze. 

3.2. Az intézmény felelős vezetője 

(1) Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – az 

intézményvezető (igazgató), akinek kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.  

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel.  

Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, 

meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira.  

Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók 

zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy az intézményi 

munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen.  

(2) Feladatkörébe tartozik különösen:  

● az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése,  

● iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök 

munkájának összehangolása,  

● a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,  

● jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a 

szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,  

● a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,  

● a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése,  

● a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása,  
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● jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,  

● a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,  

● óralátogatások végzése,  

● a nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenként lelkigyakorlaton való részvételének 

biztosítása,  

● a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,  

● munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,  

● szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,  

● felelős az érettségi vizsgák jogszerűségéért,  

● felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért,  

● felelős az intézmény évkönyvének szerkesztéséért,  

● feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése,  

● javaslattevés kitüntetések adományozására,  

● másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,  

● továbbtanulás engedélyezése,  

● sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak,  

● külföldi kiküldetés.  

3.3. Az intézmény vezetése 

3.3.1. Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai 

(1)Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: intézményegység-vezetők és 

intézményegységvezető-helyettesek (együtt: igazgatóhelyettesek) valamint a gazdasági vezető 

közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a 

munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz.  

Az igazgatóhelyettesi megbízásokat az igazgató egyetértésével a fenntartó adja.  

(2) Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása 

mellett végzik. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól.  

(3) A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy. 

(4) Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend:  

Távollétében (ebben a sorrendben) gimnáziumi intézményegység-vezető, általános iskolai 

intézményegység-vezető. A vezetők hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető 

döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az 

igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása 

minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

A gimnáziumi intézményegység vezetőt az általános iskolai intézményegység vezető, az 

általános iskolai intézményegység vezetőt a gimnáziumi intézményegység vezető helyettesíti. 

Mindkettő akadályoztatása esetén a kollégiumvezető, vagy az óvodavezető, vagy a vezető csapat 

kijelölt tagja helyettesíti őket. A gazdasági vezetőt az iskola pénztárosa helyettesíti. 

3.3.2. Igazgatóhelyettesek 

(1) A gimnáziumi intézményegység-vezető jogai és kötelezettségei különösen: 

● Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesíti az intézményvezetőt, 
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● irányítja a intézményegység egészségügyi ellátását 

● szervezi, összesíti, és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek az iskolákban 

jelentkező túlórákat és helyettesítéseket,  

● szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint az 

ebédeltetés ügyeleti rendjét, 

● szervezi és lebonyolítja a különböző tanulmányi versenyeket, 

● az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését,  

● ellenőrzi a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett versenyeken, 

rendezvényeken való ügyelet teljesítését,  

● ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a gimnáziumban a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

● figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat,  

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.  

 (2) Az általános iskolai intézményegység-vezető jogai és kötelezettségei különösen:  

● Az intézményvezető és a gimnáziumi intézményegység-vezető akadályoztatása esetén 

helyettesíti az intézményvezetőt, 

● irányítja a intézményegység egészségügyi ellátását, 

● szervezi és lebonyolítja a különböző tanulmányi versenyeket, 

● az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését, 

● ellenőrzi a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett versenyeken, 

rendezvényeken való ügyelet teljesítését,  

● ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, az általános iskolában a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

● figyelemmel kíséri a intézményegységt érintő pályázati kiírásokat,  

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.  

 (3) A kollégiumvezető jogai és kötelezettségei különösen:  

● irányítja a kollégiumi nevelőtanárok munkáját, 

● elkészíti a kollégiumra vonatkozó éves munkatervet, 

● irányítja, szervezi és ellenőrzi a kollégium szakmai tevékenységét, szakmai ügyekben 

képviseli a kollégiumot, 

● gondoskodik a kollégiumi program megvalósulásáról az eredményesség és a hatékonyság 

tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, 

● a jogszabályoknak megfelelően végzi a kollégiumban a tanügy igazgatási feladatait, 

● lebonyolítja a kollégiumba való jelentkezéseket,  

● az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését,  

● ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 
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érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a kollégiumban a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

● figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat, 

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

(4) Az óvodavezető jogai és kötelezettségei különösen:  

● Az óvodai nevelő- oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

● gondoskodik az óvodai program megvalósulásáról az eredményesség és a hatékonyság 

tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, 

● gondoskodik az óvodai egyházi, nemzeti ünnepek méltó megszervezéséről, 

● gondoskodik a vallásos neveléssel kapcsolatban a szükséges szervezési, egyeztetési 

feladatok ellátásáról, 

● felelős a szülőkkel és az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért, 

● elkészíti az óvodára vonatkozó éves munkatervet, 

● irányítja, szervezi és ellenőrzi az óvoda szakmai tevékenységét, szakmai ügyekben 

képviseli az óvodát, 

● a jogszabályoknak megfelelően végzi a tanügy igazgatási feladatait, 

● gondoskodik a munkaerő- gazdálkodási feladatok ellátásáról az intézmény vezetőjével 

történő egyeztetésnek megfelelően, 

● dönt a jogszabályok által a vezetői hatáskörébe utalt minden olyan kérdésben, amelyben 

nincs egyeztetési kötelezettsége az intézmény igazgatójával, 

● képviseli az óvodát a külső szervek előtt, 

● figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat,  

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.  

(5) A gimnáziumi intézményegységvezető-helyettes jogai és kötelezettségei különösen: 

● a tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről, 

● részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet, 

● figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az 

adatszolgáltatásokat teljesíti,  

● felügyeli a törvény által meghatározott adatszolgáltatásokat (KIR), 

● felügyeli az intézmény elektronikus adminisztrációval kapcsolatos tevékenységét, 

● szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi záró és érettségi vizsgákat, 

● szervezi és lebonyolítja a különböző tanulmányi versenyeket, 

● szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint az 

ebédeltetés ügyeleti rendjét,  

● ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, 

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

(6) Az általános iskolai intézményegységvezető-helyettes jogai és kötelezettségei különösen:  

● az alsó tagozatban tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről, 

● lebonyolítja az általános iskola első osztályába történő jelentkezéseket, 

● szervezi és lebonyolítja a különböző tanulmányi versenyeket az alsó tagozatban, 

● az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését,  



12 

● ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, 

● ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

3.3.3. Gazdasági vezető 

(1) Az iskola gazdasági vezetőjét az igazgató nevezi ki, ő állapítja meg az illetményét, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola 

igazgatójának. Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység 

pénzgazdálkodása területén.  

Felelősség terheli a gazdasági egység elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos 

pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan 

végrehajtásáért.  

(2) A gazdasági vezető felelőssége: 

● felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, 

szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért,  

● felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés 

maradéktalan végrehajtásáért,  

● felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás 

szerinti közléséért,  

● felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival 

kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért,  

● felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért.  

(3) Feladatai:  

● elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola 

igazgatójának,  

● a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az 

iskola igazgatóját,  

● figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak 

állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára,  

● gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő elkészítéséről, 

figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra,  

● az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával 

kapcsolatos teendőket,  

● a Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés 

vezetéséről,  

● a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti 

az iskola igazgatójának,  

● elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően 

továbbítja,  

● elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő 

könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről,  

● ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel kapcsolatos 

bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását,  

● ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és 

munkarendjének betartását,  

● gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés 

biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/,  

● elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása 

után benyújtja az adóhatósághoz,  
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● gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett nyilvántartása 

naprakész vezettetéséről,  

● elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját, 

és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról.  

(4) A gazdasági vezető munkatársai: élelmezés vezető, műszaki vezető, munkaügyi előadó, a 

pénztáros, az iskolatitkár, a technikai alkalmazottak, (a karbantartó, a portás stb.) feladataikat a 

mindenkori munkaköri leírásuk alapján látják el.  

3.4. Az intézmény vezetősége  

 
(1) A vezetői csapat tagjai: az intézményvezető, a intézményegység-vezetők, a 

intézményegységvezető-helyettesek. A vezetői csapat heti rendszerességgel tart 

megbeszéléseket. Ezeken az egyeztetéseken az iskola egészét érintő operatív pedagógiai 

aktualitásokkal foglalkoznak, megbeszélik a kisebb stratégiai ügyeket, egyeztetnek a 

intézményegységek, illetve a műszaki, gazdasági részlegek között. A vezetői csapat előkészíti a 

stratégiai döntések megtárgyalását. 

(2) A vezetői csapat kibővített ülésére elsősorban a következők hívhatók: gazdasági vezető, 

szakmai munkaközösségek vezetői. Gazdasági ügyeket érintő kérdésekhez a gazdasági vezetőt 

meg kell hívni. 

(3) Az iskola vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Feladata az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-

előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a 

meghatározott feladatok megvalósítására. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

(4) Az iskola vezetősége legalább havonta egyszer megbeszélést tart, melyről írásban 

emlékeztető feljegyzés készül. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más 

közösségeinek képviselőivel. Az intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását 

szabályzatok és mellékleteik, igazgatói utasítások, igazgatói hirdetések tartalmazzák.  

(5) Az igazgatói hirdetéseket sorszámozni szükséges.  

(6) Az irattári elhelyezést és kezelést az iskolatitkár végzi. 

(7) Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes. Akadályoztatása esetén a közjegyzőnél bejelentett igazgatóhelyettes és 

gazdasági vezető együttes aláírása szükséges. 
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3.5. A pedagógiai munka ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és 

jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, 

valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus 

teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit: 

intézményvezető, 

intézményegység-vezetők (kollégiumvezető és óvodavezető is), 

intézményegységvezető-helyettesek, 

a gazdasági igazgatóhelyettes (gazdasági vezető) 

a munkaközösség-vezetők, 

az osztályfőnökök, 

a pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 

vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 

ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 

jellegűek lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 

meghatározó elem.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

● tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),  

● tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,  

● a digitális napló folyamatos ellenőrzése,  

● az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

● az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán,  

● a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  
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4. Az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok 

4.1. 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 szervezeti és működési szabályzat 

a pedagógiai program 

a házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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,
1
 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,  

                                                
1
 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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 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. 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a könyvtárban, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

4.1.3. Az éves munkaterv 

(1) A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév ünnepélyes 

tanévnyitó Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal, hálaadó szentmisével és ünnepélyes 

tanévzáróval ér véget.  

(2) A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, 

amit a munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka 

lényeges tartalmi változásairól /házirend, pedagógiai program stb./, iskolai szintű rendezvények 

és ünnepélyek, tantestületi értekezletek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok 

időpontjáról, valamint programjáról, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, 

bizottságok létrehozásáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. /A munkaterv rögzíti a 

nevelőtestületi megbízásokat, a hagyományápolás módjait./  

(3)A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az 

osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a 

szülőkkel.  

(4) Az éves munkatervet a fenntartó hagyja jóvá. 

(5)A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban és a tanáriban nyomtatott formában a 

tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján is el kell helyezni. 

4.1.4. A házirend 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint 

az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, 

erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók 

ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata.  

(2) A házirendet - melyet az intézményvezető készít el, és a nevelőtestület fogadja el a 

törvényben meghatározottak egyetértésével. 

(3) A házirendet a fenntartó hagyja jóvá. 

4.2. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok kezelési rendje 

4.2.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 
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megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója 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, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

4.2.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 

adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter 

engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, 

tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az 

iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal 

történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák 

tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy 

oktatási igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és 

irattárba kell helyezni. 

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 

tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 

adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 

szülőnek. 

A tanév végén a digitális napló által generált haladási és osztályozó naplókat ki kell nyomtatni, 

az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, majd 

jogszabályban megadott ideig az irattárba kell helyezni. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 

órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más 

megszűnésének eseteiben. 

4.3. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és 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. 
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Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek 

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

4.3.1. 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. 

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

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

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

mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul 

megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen 

tartózkodni.  

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

Amennyiben a bombariadó 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.  
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5. Az intézmény munkarendje 

5.1. 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 péntekig 7.30 és 15.30 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el.  

5.2. A pedagógusok munkaideje és ellátott feladatai 

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 értekezleteket, 

fogadóórákat általában szerdai napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon 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.  

5.2.1. 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 teljes 

munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) „neveléssel-oktatással lekötött munkaidő” (22-26 óra) 

b) a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény 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. 
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5.2.2. A pedagógusokkal kapcsolatos általános elvárások, valamint tevékenységükkel 

kapcsolatos feladatok. 

(1) Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

(2) Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen meg. 

Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai 

műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

(3) Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi 

tanárával. Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 

ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.  

(4) A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az iskola minden 

tanárára nézve kötelező.  

(5) Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, azt 

tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30-ig az igazgatónak benyújtja, a 

megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi a haladási naplóba. 

Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be. Saját 

órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót elengedhet. Az 

osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  

(6) Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon 

legfeljebb két átfogó dolgozatot írhat. A dolgozatokat legfeljebb 10 munkanapon belül kijavítja, 

értékeli és kiadja a tanulóknak.  

(7) A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. Az órarendben beállított 

első és második helyettesítőként az iskolában tartózkodik. Részt vesz a nevelőtestületi 

értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjében felmerülő 

foglalkoztatásokba /ügyeletek, felvételiztetés/ bekapcsolódik. A munkatervben előírt tanulmányi 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz. A tantermekben, szertárban, tornateremben 

rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.  

(8) A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja, ezért külön díjazás illeti meg: az órarend 

elkészítése, klub vezetése, nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, 

kulturális, sportversenyeken való felügyelet, felvételiztetés, a tanulók versenyekre való 

utaztatása, táboroztatás, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel.  

5.2.3. A pedagógusok által használt informatikai eszközök meghatározása, illetve ezzel 

kapcsolatos feladatok. 

(1) Minden pedagógus elérhető elektronikusan, azaz a legalapvetőbb informatikai ismeretekkel 

rendelkeznek. A felhasználói ismeretek fejlesztése területén szervezünk belső képzéseket. Az 

általános iskolában és a gimnáziumban mindenki használja az elektronikus naplót. 

(2) A tanítási órákra való felkészülésben, valamint a tanítási órákon minden pedagógus használja 

az intézmény IKT eszközeit. A felkészüléshez és az órai munkához rendelkezésére állnak a 

tanári, valamint az osztálytermek és a szaktantermek eszközei. 

(3) A pedagógusok feladatuk végzéséhez segítséget kaphatnak a rendszergazdától, informatika 

tanárinktól, illetve az IKT eszközök használatában jártas társaiktól.  

(4) Az iskolai informatikai hálózatot és az internetet vezetékes és vezeték nélküli rendszerben is 

használhatják, miután a rendszergazdától megkapták a jogosultságot jelentő jelszavakat, 

kódokat. 

(5) A tanítási órákra történő felkészülésben, a tanórai munkában, az iskolai adminisztrációban 

használhatják saját IKT eszközeiket is. Ezeknek használatával kapcsolatban egeztetniük kell a 

rendszergazdával.  
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5.2.4. Az osztályfőnökök, csoportvezetők tevékenységével kapcsolatos elvárások és 

feladatok.  

 Adminisztrációs teendők, amelyeket el kell végeznie: 

o az osztályra vonatkozó hivatalos iratok, osztályozónapló, haladási napló, törzskönyv 

napra kész vezetése, bejegyzésekkel történő ellátása; 

o bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő 

ellátása; 

o diákmenza intézése; 

o osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése; 

o ellenőrzi a tanulók hiányzásait és végzi a mulasztott órák igazolását; 

o egyéb adminisztrációs teendők elvégzése. 

 Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie 

o a szülőkkel és az osztályban tanító tanárokkal együttműködve törekszik arra, hogy 

minél jobban megismerje és fejlessze tanítványai személyiségét, 

o folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az osztályközösség alakulását, és az osztály 

tanulmányi munkáját, 

o ismerje tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait, 

o figyelemmel kíséri és irányítja a tanulók tanítási órán kívüli iskolai elfoglaltságát, 

o figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat, 

o különösen sokat kell figyelnie a sokat mulasztó tanulókra. 

 Ahol és amikor jelen kell lennie 

o az első tanítási óra előtt legyen az osztályban legalább addigra, amely időpontig a 

diákoknak is meg kell érkezniük. Jó, ha már korábban is jelen tud lenni, hiszen diákjai 

közül sokan korábban érkeznek. 

o nagyszünetekben igyekezzék az osztályában lenni; 

o jelen van és felügyel osztályának tanításon kívüli iskolai programjain. 

 Hivatalos osztályfőnöki teendők, amelyeket el kell végeznie: 

o elkészíti éves munkatervét, mely egyebek közt tartalmazza az éves és a szünetekben 

történő kirándulások számát, fajtáját 

o legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki tanmenete. 

 Az osztályteremmel kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie: 

o legyen gondja arra, hogy osztályának terme ízlésesen díszített legyen; 

o törődjék azzal, hogy a diákok a tanítás végeztével könnyen összeszedhető szemet ne 

hagyjanak a teremben: padjaikban, földön; 

 Osztályában tanító tanárokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie: 

o legyen velük olyan kapcsolatban, hogy diákjairól általuk pontos képet kaphasson, azok 

nem titkos ügyeit megbeszélhesse 

o látogatja az osztálya tanítási óráit; 

o előkészíti az egy osztályban tanító tanárok értekezleteit és az osztályozó értekezleteket, 

és azon áttekinti az osztály munkáját, valamint részletesen értékeli az egyes tanulókat. 

 Szülőkkel történő kapcsolattartása, amelyeket el kell végeznie: 

o szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi, és tanulmányi helyzetéről, ismerteti 

elgondolásait, kikéri a szülők véleményét, 

o tájékoztatja a szülőket a tanuló személyiségének fejlődéséről, tanulmányi munkájáról, 

magatartásáról és hiányzásairól, 

o családokat igyekezzék meglátogatni a tanulói jogviszony fennállása alatt legalább 

egyszer 

o a helyes pályaválasztást elősegíti és megbeszéli a szülőkkel, 

o félévente legalább egy alkalommal – ez benne van a tanév rendjében is – szülői 

értekezletet tart; 
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o évente legalább egy „fehér-asztalt”, azaz szülőtalálkozót szervez. 

 Osztály-diákbizottsággal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie: 

o segíti az osztály-diákbizottság munkáját; 

o az osztályozó konferenciák előtt kikéri véleményüket a magatartás- és 

szorgalomjegyekről. 

 A vallásos élettel kapcsolatos teendői, amelyeket el kell végeznie: 

o jelen van osztályának diákmiséin; 

o a lelkigyakorlat nem-lelkivezetőre tartozó részét megszervezi; 

o a bűnbánati liturgiákon – amennyiben nincs órája, részt vesz. 

 A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie: 

o szervezi osztálya tanulmányi kirándulásait, felkéri arra a kísérő tanárt. 

o segíti a tanulókat programok szervezésében 

o igyekezzék havi rendszerességgel programot szervezni a hétvégén diákjainak: pl.: 

olvasókör, kirándulás, közös filmnézés stb. 

o igyekezzék nyaranta legalább két, nem kötelező jellegű, de nyilvánosan meghirdetett 

túrát szervezni az osztályában 

o segíti, ha kell, vezeti osztályának ünnepeit: osztálykarácsony, egyéb köszöntések. 

5.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

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 7.30 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.
2
 

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 előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

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

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

                                                
2
 Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul. 
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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.  

5.3.1. 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.  

5.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető 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. 

5.5. Munkaköri leírás-minták 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

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

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az 

osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése 

vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus 

munkaköri leírását. 

5.5.1. Tanár munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár 

Közvetlen felettese: az igazgató  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 megtartja a tanítási órákat, 
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 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak, 

 munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a 

munkahelyén tartózkodni, 

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

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

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

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

óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 2 osztályzatot ad 

minden tanítványának,  

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

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 

időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és 

irodalom dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

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

feladataira, 

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

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi 

meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez 

eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a konferenciát megelőzően legalább egy nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  



25 

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

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

konferencián megindokolja, 

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

versenyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a 

nevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj az iskolai étkezés 

igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

5.5.2. Testnevelő munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: testnevelő 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő sikeres 

felkészítésük. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása 

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

két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak 

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a 

munkahelyén tartózkodni 

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

elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben 

a tanulókkal fölszedeti a szemetet 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja 

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 2 osztályzatot ad 

minden tanítványának 

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 

szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható 
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 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról 

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

munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein 

 évente három alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon bízták 

meg a feladattal 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb. 

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel 

 a konferenciát megelőzően legalább egy nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló 

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

konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián 

megindokolja 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét 

Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj az iskolai étkezés 

igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

5.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: az általános igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján 

szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  



27 

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

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

kirándulási tervet, 

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

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály 

diák-önkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és 

szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-

választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak 

és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az 

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 

változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

Ellenőrzési kötelezettségei 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó 

részének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

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

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

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

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanuló 

bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 
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 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

5.5.4. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája 

Munkaköre: gazdasági ügyintéző 

Közvetlen felettese: a gazdaságvezető 

Kinevezése: határozatlan időtartamra 

Munkabére: munkaszerződése alapján 

A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak összefoglalása 

 Kezeli az iskola házipénztárát. A házipénztárból kifizetést csak az iskola igazgatója, 

igazgatóhelyettese engedélyével végezhet. A házipénztárt hetente ellenőrzi, lezárja, 

számítógépen rögzíti. Havonta elvégzi a szükséges zárlati feladatokat a könyvviteli 

szabályoknak megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt 

valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért. 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás 

bizonylatolásáról. 

 Hó végét követően legkésőbb a következő hónap 6. napjáig a pénztárbizonylatokat 

megküldi a ………….. részére könyvelés céljából. 

 Az intézmény bevételeiről számlát állít ki (terembérlet, ételhulladék, tanfolyami díj stb.). 

 A befolyt bevételt bevételezi a házipénztárba vagy befizeti az intézmény folyószámlájára 

attól függően, hogy mennyi a házipénztár egyenlege. 

 Tartós távollét esetén a házipénztárt jegyzőkönyv alapján adja át. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Munkaügyi feladatai részeként: 

o új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést 

követően, 

o kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a 

bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, 

bérszámfejtéshez,  

o munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően elkészíti 

a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére,  

o elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 

dokumentumok elkészítéséről, 

o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd 

ezeket megküldi a bérszámfejtő részére 

o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  

o az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. elszámolást 

továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 

o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának 

lebonyolításában. 

 Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket. 

 A menzavezető távollétében helyettesíti a menzavezetőt, feladatait ellátja. 
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Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök 

 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

5.5.5. Takarító munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese: az gazdaságvezető 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 az gazdaságvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa, 

tiszta langyos vízzel lemossa a táblát 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 

 gazdaságvezetői utasításra a takarítógéppel végez folyosói nagytakarítást 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület 

állandó tisztán tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a 

villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek 

billentyűzetét 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben 

az asztalok lapját fertőtleníti 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendszeres 

ürítése, tisztítása 

 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat 

 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolását, 

a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását 

 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető utasítása 

szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 

 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető utasítása szerint – a szokásosnál 

alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak 

 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, 

elektromos energiával 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a 

biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén 

az gazdaságvezetőnek 

Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök 
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 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

5.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a pedagógus 

vezetésével a kijelölt termekben történik. 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 óra reggel 8 órakor kezdődik. Az első órák előtt 7 óra 

45 perctől az osztályok reggeli imádságon, liturgián vesznek részt termükben.  

Az óraközi szünetek időtartama általában 10 perc. A felső tagozaton és a gimnáziumban a 2. óra 

után van a nagyszünet, amely 15 perces. A 6. óra után pedig 25 perces szünet van, amikor is a 

diákok ebédelnek. Az alsó tagozaton a tízórai elfogyasztására a 1. óra után van lehetőség, 

mégpedig 15 perc tartammal. Az alsó tagozaton az 4. óra után tartunk 50 perces ebéd szünetet. 

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók az osztálytermen kívül, lehetőség 

szerint az udvaron töltik vigyázva saját és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét a 

beosztott pedagógusok felügyelik.  

A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaközösség vezetők 

javaslata alapján a munkaterv rögzíti. A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak 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 vagy 

helyettesei tehetnek.  

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon 

történhetnek meg.  

5.7. 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 osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettes kijelöli a 

vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

5.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 

19.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva a 

kijelölt munkanapokon 7.00 – 15.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti 
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napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

A hivatali idő reggel 7 órától 15 óráig tart, a tanítási szünetekben is. A tanulók tanítási idő alatt 

az osztályfőnökök vagy az igazgatóhelyettesek, illetőleg az iskolatitkár írásos engedélyével 

hagyhatják el az iskola épületét.  

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.  

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való 

belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő 

regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a 

keresett személy neve.  

5.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati 

rendje  

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország címerével 

kell ellátni. Az épületen 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, tornaterem, 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. 

5.10. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát 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 
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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
3
 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

5.11. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

(1) Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

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

iskola Munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) 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 munkavédelmi felelős végzi. 

(6) 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. 

(7) 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. 

                                                
3
 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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5.12. A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,
4
 amelyből heti 

három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát 

diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 Az 1-6. évfolyamokon heti egy-egy óra úszásoktatást szervezünk. Emellett heti egy-egy 

órában néptánc foglalkozásokon vesznek részt.  

 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 iskola-egészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek 

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 elnöke a tanév végén beszámol a 

sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a 

tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a diáksportkör 

vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

Könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarend szerinti testnevelés órán, de 

bizonyos mozgásokat, terheléseket (amit az orvos előírt) nem kell végrehajtania. 

A gyógytestnevelési foglalkozások külön vannak szervezve, ahol az érintett diákok számára 

speciális gyakorlatokat írnak elő. 

5.13. 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.  

 A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését és 

működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a kreatív 

tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók 

kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az 

intézményvezető engedélyével. 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős munkaközösség megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola 

tanulói a házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben 

kötelesek megjelenni.  

                                                
4
 A 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. és 9. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be. 
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 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, kistérségi 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, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, 

zenekari próbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti egy alkalommal 

tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön 

engedélyével szervezhetők.  

 A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket elégit ki 

működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, 

produkciók készítése az iskola és a város különféle kulturális rendezvényeire. 

 Az iskolai klub az iskolai diákönkormányzat szervezésében működik. A klub szervezésében 

részt vesz a diákönkormányzat tevékenységét patronáló pedagógus. A klub az iskola 

munkatervében meghatározott rend szerint nyújt szórakozási és kulturálódási lehetőséget 

diákjainknak. 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

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

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és a piarista közösség által 

működtetett oktatási intézményekről. 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. 

 Pedagógiai programban rögzített hitélettel kapcsolatos programok (lelkigyakorlatok, 

rekollekciók, zarándoklatok stb.). 

5.14. A kollégium működése 

5.14.1. Kollégiumi rend 

(1) A kollégiumi élet szervesen kapcsolódik és illeszkedik a gimnázium munkarendjéhez. A 

kollégium élete általában 5 napos munkarendben zajlik. Az év során vannak olyan hétvégék, 

amikor a kollégium saját programok szervezésével gondoskodik a kollégisták közösségi életének 

fejlesztéséről. Ezeknek a napoknak a rendjét a kollégiumi éves munkaterv határozza meg. A 

többi hétvégét a kollégista szülői háznál tölti. Amennyiben a diák szombaton és vasárnap is 

szeretne a kollégiumban maradni, azt a prefektuson keresztül, a szülő írásbeli kérelme esetén az 

igazgató engedélyezheti. 

(2) A kollégiumi napirend: 

Hétköznap Szombat Vasárnap 

6.30 ébresztő, tisztálkodás 

6.55 reggeli 

7.30 átvonulás az iskolába 

7.30 ébresztő, mosakodás 

8.00 reggeli 

9.00-10.00 stúdium 

7.30 ébresztő, 

tisztálkodás 

8.00 reggeli 
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8.00-től tanítás 

16.00-17.00 stúdium 

17.00-17.15 szünet 

17.15-18.00 stúdium 

18.00 vacsora 

18.30-19.30 stúdium 

19.30-tól szabadidő 

20.45 tisztálkodás 

21.15 esti ima 

21.45 villanyoltás 

12.00-től ebéd, utána közös 

program, szabadidő 

17.00-17.45 stúdium 

18.00 vacsora, utána szabadidő 

21.15 tisztálkodás 

21.30 esti ima, készülődés 

lefekvéshez 

22.00 villanyoltás 

9.00-től szentmise, 

utána szabadidő 

12.00-től ebéd, utána 

szabadidő 

18.00- szentmise 

19.00-20.00 stúdium, 

utána szabadidő 

20.45 tisztálkodás 

21.15 esti ima 

21.45 villanyoltás 

 

(3) A kollégiumunkba iskolánk diákjai nyerhetnek felvételt. Egyedi esetben ez alól az igazgató 

felmentést adhat. 

(4) A létszám alapján négy csoportban folyik a kollégiumi munka: az alsósok a 7-10. 

évfolyamokon, a felsősök pedig a 11-13. évfolyamokon tanuló, nemenként külön-külön alkotta 

csoportokba kapnak besorolást. A csoportszervezés elsősorban tehát életkor alapján történik, de a 

programok szervezése sokszor mindkét csoportot érinti. A csoportokban az idősebbek segítik a 

fiatalabbak munkáját, sőt ez feladat a csoportok határain is túlmutat. 

(5) Mivel a nevelőtanárok a gimnáziumban tanítanak, ezért a nevelőtestületének tagjai, így a 

belső ellenőrzési terv szerint történik oktató-nevelő munkájuk ellenőrzése. Ugyanez vonatkozik a 

nem pedagógus munkatársakra. 

5.15.  Az óvoda működése 

5.15.1. Óvodai rend 

(1) Az óvodai csoportok vegyes életkorúak. Csoportok száma: 3. Évente jelentkezés alapján kor, 

ill. fejlettségi szint szerinti elosztásról, a létszám meghatározásáról, a csoportbeosztásról az 

óvodavezető dönt az óvodapedagógusok véleményét meghallgatva. 

(2) A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, a nevelés nélküli munkanapok száma: 

5, időpontjukat az éves munkaterv tartalmazza. Ezeken a napokon is gondoskodni kell a 

gyermekek felügyeletéről. Nyári zárás ideje: július elejétől 5 hét (festési és karbantartási 

munkálatok elvégzése ez idő alatt történik az óvodában). Az intézmény nyári zárásának ideje 

alatt, a város egy, vagy kettő erre a célra kijelölt óvodájában lehet a nyári ügyeleti ellátást 

igénybe venni. 

(3) Az óvoda napi nyitva tartása: hétfőtől- péntekig, reggel 6 órától, délután 18 óráig. A 

gyermekek reggel 7 órától 7,30 óráig, illetve délután 16 órától 17 óráig összevontan az ügyeleti 

csoportszobában tartózkodnak. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 

10 óra. 

(4) A szülők bekísérhetik és átöltöztethetik gyermekeiket az óvodába. Az óvoda területén a 

házirend szabályait köteles mindenki betartani! 

(5) Rendkívüli foglalkozásokat lehetőség szerint a délutáni időben szervezzük (néptánc, 

birkózás, nyelvi foglalkozás, iskola előkészítő). Az óvodapedagógusok az óvodán kívül 

megtartott programjaikat bejelentik az óvoda vezetőjének. Ilyen alkalmakkor 2-3 nevelő kíséri el 

a csoportot. Ezeket a programokat nagy körültekintéssel bonyolítjuk. 
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(6) Évente 3-4 alkalommal az óvoda pedagógiai programja és az éves munkaterv szerint közös 

kiránduláson veszünk részt. A gyermekek részvételét a szülők a felmérőlapon aláírásukkal 

engedélyezik. Ezekért a kirándulásokért a szülők az útiköltség rájuk eső részét kifizetik. 

(7) Évente 2-3 alkalommal fogadunk az intézményen belül hivatásos előadókat gyermekműsorok 

bemutatására. Ezen való részvételért a gyerekek belépődíjat fizetnek. 
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6. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 

6.1. Az intézmény nevelőtestülete 

(1) A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési-oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve.  

(2) A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört 

betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű dolgozója. Így a kollégiumi nevelőtanárok is a tantestület tagjai. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

6.2. A nevelőtestület értekezletei 

(1) A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró, 

félévi és év végi osztályozó, őszi és tavaszi nevelési értekezlet.  

(2) Amennyiben a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy az intézmény igazgatója vagy 

vezetősége szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, az intézmény 

lényeges problémáinak megoldására.  

(3) A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A 

nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek.  

(4) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre bizottságot, úgynevezett ad hoc bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy az iskolaszékre. 

Intézményünk állandó bizottságokat nem hoz létre. 

(5) Az éves munkatervben rögzítjük, hogy mely nevelőtestületi feladatokat ruházunk át, milyen 

személyekre, bizottságokra. A munkatervben a felelős személyt, illetve személyeket 

megnevezzük, és az elvégzett feladatokról legkésőbb a félévi, illetve év végi értékelő 

konferencián meghallgatjuk a beszámolókat. A határidőhöz kötött feladatok beszámolóját a 

felelős elektronikus levélben közli a nevelőtestülettel. 

6.3. A szakmai munkaközösségek  

(1) A köznevelési törvény 71.§ szerint: a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai 

munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 

munkaközösség is létrehozható. 

(2) Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: óvodapedagógusi, tanítói, hittan, 

magyar, idegen nyelvi, történelem-latin nyelv, matematika-informatika, természettudományos, 

művészeti-testnevelés, osztályfőnöki. 

(3) A szakmai munkaközösség munkájának irányítását munkaközösség vezetők végzik. Az ő 

tevékenységükkel kapcsolatos feladatok:  
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● összeállítják a munkaközösség éves programját,  

● összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját /megbeszélik velük a 

tankönyvválasztást, a szakkörök, fakultációk indításával kapcsolatos javaslataikat, az 

érettségi tételeket/,  

● óralátogatásokat végeznek,  

● szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell,  

● szervezik a pedagógusok továbbképzését,  

● figyelemmel kísérik a szakmai versenyek kiírását, gondoskodnak a nevezésről és a helyi 

versenyek lebonyolításáról,  

● törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására,  

● feltárják a tantárgyak közötti koncentráció, a tantárgy oktatása fejlesztésének lehetőségeit,  

● javaslatokat tesznek a szaktantermek fejlesztésére, a teremfelelősök személyére,  

● a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról,  

● javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra.  

6.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves 

munkaterve irányozza elő. A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják:  

● javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,  

● fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,  

● végzik a tantárgy-csoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését,  

● kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét,  

● összehangolják az intézmény számára a felvételi, érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli 

feladat- és tételsorait,  

● az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,  

● javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására,  

● figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját.  

6.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a 

munkaközösségek aktív közreműködésével készítette el az iskola igazgatója. A kiemelt 

munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy az 

intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett szempontok 

szerint – minden év júniusában osztja szét az iskola igazgatója. 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik 

leginkább megfelelnek az alábbiaknak: 

6.5.1. 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, 
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● tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet, 

● eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

● részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében, 

● részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és 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. 

6.5.2. 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, 

● 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. 

6.5.3. Egyéb szempontok 

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. 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok 

alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.: 

● az illető pedagógus fizetési besorolása, 

● címpótlékban való részesülése, 

● illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.), 

● állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesülése. 
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7. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái 

és rendje 
(1) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái különböző értekezletek, fórumok, 

bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok. Az intézmény közösségeinek tevékenységét, a 

kapcsolattartás rendszeres formáit a megbízott pedagógus vezetők és a választott diákképviselők 

segítségével az intézményvezető fogja össze. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a 

rendszeres időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza.  

(2) A feladatok, programok a munkaterv mellékleteként, havi ütemtervben kerülnek kiírásra. Az 

iskolavezetőség évente egy alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és 

a saját munkáját. A szakmai munkaközösségek és az illetékes igazgatósági tag kapcsolata 

folyamatos, öt évenként beszámolót tart az adott munkaközösség fejlődéséről. 

(3) Az intézmény közösségeinek működésében mindenki (vezetőség, pedagógusok, nem 

pedagógus dolgozók, diákok) tevékenyen részt vesz. A részközösségek vezetői döntései ellen a 

fellebbezési hatóság az igazgató. Az igazgatói döntések esetében pedig a fenntartó az illetékes a 

fellebbezések benyújtására. 

7.1. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 

(1) Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot, óvodai csoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) 

túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják.  

(2) Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, 

megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és titkárát, valamint küldöttet delegál az 

intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.  

(3) Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll.  

(4) A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint 

tisztségviselőjük megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. 

(5) Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére (szakkörök, önképzőkör sportkör, 

művészeti csoport, stb.) diákköröket hozhatnak létre, melyek meghirdetését, szervezését, 

működtetését diákok végzik tanári segítséggel. Az intézmény a pedagógiai programjában 

meghatározott céljainak megfelelő diákköri tevékenységet támogatja. 

(6) Ha a diákkör az intézmény területén működik, akkor előzetes kérelem alapján azt az igazgató 

engedélyezi. A diákköri kérelemnek tartalmaznia kell: 

● a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát, 

● az intézményben tartózkodás rendjét (időtartamát, helységét), 

● a diákkör választott vezetőjének nevét és osztályát, 

● a felelős tanár nevét. 

(7) Az igazgató a diákkör céljától és tevékenységétől függően, mérlegelési jogkörben 

engedélyezi a diákkör megalakítását, illetve az intézmény épületének házirend szerinti 

használatát. A diákkör alakítása megtagadható, ha tevékenysége jogszabályba ütközik, illetve a 

piarista nevelési céloknak nem felel meg. A diákkörökről nyilvántartást kell vezetni, mégpedig 

az előző bekezdésben szereplő adatokkal. 



41 

7.2. A diákönkormányzat 

(1) A tanulók, az osztályközösségek és a diákkörök a diákok érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhat létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed.  

(2) A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy (pedagógus) segíti, 

aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A 

felkért nagykorú személyt az éves közgyűlésen kell – hozzájárulásával – megválasztani. 

(3) A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt: 

● saját működéséről; 

● a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

● hatáskörei gyakorlásáról; 

● az iskolaszéki képviselők megválasztásáról; 

● egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 

● a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről; 

● a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének 

(felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. 

(4) A diákönkormányzat szervezet és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 

el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor 

tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatával, illetve annak mellékleteit képező szabályzataival. A szervezeti és működési 

szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül 

nyilatkoznia kell. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell 

tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

(5) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

(6) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény erre 

kijelölt helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az intézmény egyébként 

rendeltetésszerű működését. 

(7) A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. A 

szövetség az intézményben a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

(8) Az intézmény diákönkormányzata véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő 

következő kérdésekben: 

● az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásakor és módosításakor a 

jogszabályban meghatározott pontokban; 

● a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. 

(9) Az intézmény diákönkormányzata véleményezési jogot gyakorol a Házirend elfogadásakor, 

illetve módosításakor. 

7.2.1. A diákönkormányzat jogai 

(1) Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál; 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához; 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez; 

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához; 

e) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához; 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 
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(2) Az iskolai diákönkormányzat véleményét a tanulók fegyelmi eljárása során be kell szerezni. 

(3) A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz 

törvényességi kérelmet nyújthat be. 

(4) A véleményezési jog gyakorlás szempontjából a diákönkormányzat minősül a tanuló 

nagyobb közösségének. 

7.3. A szülői közösség és kapcsolattartásának rendje 

7.3.1. A szülői munkaközösség  

(1) A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében 

munkaközösségeket hozhatnak létre. A szülői munkaközösség dönt saját működéséről. A szülői 

munkaközösség iskolai vezetőségi ülésein részt vesz az intézmény vezetőségének egyik tagja.  

(2) Az szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a 

fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási 

intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb 

csoportja alatt. 

(3) Az iskola minden osztályából egy szülői képviselőt delegál a szülői munkaközösségbe. A 

kollégista diákok szülei közül szintén egy fő képviseli a szülői közösséget. A szülői 

munkaközösség tagjai maguk közül egyszerű többséggel vezetőt választanak.  

Szükséges, hogy a szülők ismerjék az iskola nevelési törekvéseit és konkrét programjait. A 

szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról rendszeres 

tájékoztatást kapjanak. Kívánatos, hogy az osztályfőnökök jól ismerjék tanulóink családi hátterét 

és a szülőkből is egy élő közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a tanulók nevelésében.  

(4) A szülők az iskola valamennyi kulturális programjáról tájékoztatást kapnak.  

(5) Leendő tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az intézménybe 

jelentkezni kívánó tanulók szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak intézményünk 

pedagógiai programjáról, a felvételi elbeszélgetés alkalmával az igazgató ismerteti a szülőkkel 

iskolánk és diákotthonunk munkarendjének, házirendjének alapvető rendszabályait, nevelői és 

oktatói célkitűzéseinket. A beiratkozás alkalmával tájékoztatni kell a szülőket a tanévkezdéssel 

kapcsolatos alapvető tudnivalókról.  

7.3.2. A szülők szóbeli tájékoztatása 

(1) Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli 

tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői 

értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

(2) A szülői értekezlet rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként, 

a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A 

szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor 

bemutatják az osztályban oktató-nevelő új pedagógusokat is. 

(3) Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató, az osztályfőnök a gyermek 

közösségben felmerülő problémáinak megoldására. 
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(4) Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon (évente három alkalommal) egyéni 

tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső, vagy 

magatartási problémákkal küzdő tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi 

fogadóórára. Ha gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

(5) Amennyiben a gondviselő ezen időpontokon kívül is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett nevelővel. 

7.3.3. A szülők írásbeli tájékoztatása: 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 

digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet.  

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 

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. 

7.4. Az iskolaszék 

Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt 

választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. 

Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, 

 tisztségviselőinek megválasztása, 

 az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a 

fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 

Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SZMSZ-

szabályok elfogadásakor.
5
 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogszabályban 

meghatározott kérdésekben, 

 a házirend elfogadásakor, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor. 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Az 

iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az iskolaszékkel 

való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. 

7.5. 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 az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti 

egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az 

                                                
5
 Elrendeli a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 29.§ (3) bekezdése. 
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intézmény tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi 

tanács megalakítását. 

7.6. Az intézmény külső kapcsolatai 

(1) Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, valamint a továbbtanulás, a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben 

rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. A vezetők, 

valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes 

kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb 

értesítés alapján. 

(2) A kapcsolattartás formái és módjai: 

● szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel 

● módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása 

● közös ünnepélyek rendezése 

● intézményi rendezvények látogatása 

● aktuális esetekben szakmai tájékozódás személyesen vagy telefonon 

● internetes kapcsolattartási formákkal 

7.6.1. Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

(1) A közoktatási intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával, amely  

● jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot,  

● működteti az iskolát,  

● jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését,  

● kinevezi az igazgatót és helyetteseit,  

● felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület 

döntései felett.  

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és minden 

rendkívüli eseményről köteles értesíteni.  

(2) A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságával és a Katolikus Pedagógiai Szervezési 

és Továbbképzési Intézettel. Az Iskolabizottság és a KPSZTI a Magyar Katolikus Püspöki Kar 

által jóváhagyott jogokat gyakorolja. 

(3) A többi piarista iskolával. 

(4) A gyermekjóléti szolgálattal, amelynek információit felhasználjuk és értesítjük a szolgálatot 

az iskola veszélyeztetett diákjairól. A szolgálat rendezvényeire tanárokat és diákokat küldünk. 

(5) Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval. Az iskolaorvos és védőnő tevékenységére vonatkozó 

szabályzat az SZMSZ mellékletében találkozhatunk. 

(6) A „Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány”-nyal. 

(7) A „Vitéz Solymos Ferenc Öregdiák Alapítvány”-nyal. 

(8) A Piarista Diákszövetség Nagykanizsai Tagozatával. 

(9) A város és a megye oktatási bizottságaival, osztályaival. 
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8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos 

szabályok 

8.1. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanuló jogai és 

kötelezettségei 

8.1.1. A tanulói, óvodai jogviszony keletkezése 

(1) A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és 

az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

(2) A gimnáziumba jelentkezni kívánó tanulók számára tájékoztatást tartunk és a felvételi 

lehetőségekkel élve döntünk a tanulók felvételéről az OM rendeletben előírt határidőig. A 

döntésben részt vesznek a tantestület tagjai és az iskola vezetősége.  

(3) Az iskola a tanulói jogviszony létesítését magasabb évfolyamokon felvételi követelmények 

teljesítéséhez köti. Az iskola a felvételi vizsgák követelményeit és időpontjait a miniszter által 

meghatározott rend szerint szervezi meg. Valamennyi tanulmányi területre jelentkezőknek 

írásbeli és szóbeli felvételit tartunk. 

(4) Az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgák időpontjait az éves munkaterv rögzíti. A felvételi 

jelentkezés előtt minden évben tartunk nyílt napot, ahol az érdeklődők megismerhetik iskolánkat, 

nevelési elveinket, gyakorlatunkat. 

(5) A tanulói illetve óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

(6) Az iskolába, óvodába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a 

nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. 

8.1.2. A tanulói, óvodai jogviszony megszűnése 

(1) Megszűnik a diák tanulói, óvodai jogviszonya 

● ha a tanulót másik intézmény átvette, az átvétel napján; 

● a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait 

nem kívánja tovább folytatni; 

● gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első vizsgaidőszak 

utolsó napján; 

● a tankötelezettség megszűnése után - ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a 

bejelentés tudomásulvételének napján. 

(2) A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói 

jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el legalább a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem 

folyik felnőttoktatás, illetve ott a tanuló nem kívánja folytatni a tanulmányait. 

(3) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével - ha az iskola 

kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

(4) Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján. 

(5) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 

tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 
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(6) Kiskorú tanuló a szülő egyetértésével tehet olyan nyilatkozatot, amelynek következtében 

megszűnik a tanulói jogviszonya vagy a kollégiumi tagsági jogviszonya. 

8.1.3. A tanulói, óvodai jogviszony szüneteltetése 

(1) Egy tanévet meghaladó külföldi tanulmányok esetén – írásos szülői kérésre – a tanuló 

tanulói, óvodai jogviszonya szüneteltethető. 

(2) Tanköteles tanuló esetén a kéréshez mellékelni kell a külföldi iskola befogadó nyilatkozatát. 

(3) A külföldön megkezdett tanulmányok Magyarországon történő folytatása esetén a külföldi 

tanulmányok beszámításáról és a különbözeti vizsgatételi kötelezettségről az iskola igazgatója 

dönt. 

8.1.4. A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei. 

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos 

részletes szabályokat a házirend állapítja meg.  

8.2. A tanulók jutalmazásának elvei 

(1) Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza.  

(2) A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés 

után alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és 

megtiszteltetés számára, és közösség előtt történik. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő 

főleg kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és 

jó időben kell alkalmazni.  

(3) A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért „hajt”. Arra neveljük ezzel, hogy a jó 

viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak a 

külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem jutalmaznak. 

Osztályzatért tanul, nem a tudásért, nem a belülről jövő megelégedettségért dolgozik, hanem 

csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként 

változó.  

(4) Az intézmény a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel 

jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a bizonyítványba bevezetésre kerülnek.  

(5) A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói 

dicséretben részesíthetőek. Ez a digitális naplóba kerül bejegyzésre, és a félévi, illetve év végi 

magatartás vagy szorgalom jegyben is meglátszanak.  

(6) Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az intézmény hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adjunk át.  

(7) Az iskola diákjai közül az arra érdemesek tantestületi döntés alapján a következő díjjakban 

részesülhetnek a tanév végén: Sík Sándor-jutalom, Kalazancius-érem, Mayer Dániel díj, vitéz 

Solymos Ferenc-díj, Morus-díj. 
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8.3. A tanulók fegyelmi és kártérítési felelőssége 

(1) Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a 

kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetőek:  

(2) Szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, elbeszélgetés, figyelmeztetés, elbeszélgetés a 

szülőkkel  

(3) Írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói intés vagy megrovás.  

(4) Ezek a súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás, illetve szorgalom jegyben is 

tükröződnek. Minden esetben a digitális naplóba is bejegyzésre kerülnek. Tudomásulvételét a 

szülő jelzi. 

(5) Annak a tanulónak, aki felróható magatartása révén az intézménynek kárt okoz, a kárt meg 

kell térítenie. 

Kártérítés 

(6) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője 

köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség 

szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

(7) A kártérítés mértéke nem lehet nagyobb: 

 gondatlan károkozásnál az egy havi minimálbér 50 %-nál; 

 szándékos károkozásnál a minimálbér összegének ötszörösénél. 

8.4. A tanulói hiányzás igazolása  

(1) A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni.  

(2) A szülő tanévenként három tanítási napot igazolhat.  

(3) A tanuló betegsége kezdetén a szülő köteles az iskolát értesíteni.  

(4)A szülő a tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt kérhet. Az engedély megadásáról 

minden esetben az igazgató dönt. A döntést az osztályfőnökkel, csoportvezetővel történő 

megbeszélés után hozza meg az igazgató mérlegelve a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és okát.  

(5) A kikérőhöz a szülő írásbeli beleegyező nyilatkozata is szükséges.  

(6) A tanuló tanítási óráról való késését, hiányzását a tanár az osztály- vagy foglalkozási naplóba 

köteles bejegyezni, a hiányzások havi összesítését az osztályfőnök, illetve csoportvezető végzi. 

8.5. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

8.5.1. tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése, 

 a 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), 
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 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni), 

 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése, 

 Óvodában az igazolatlanul 5 napnál tovább tartó hiányzást Nagykanizsa város jegyzőjének 

jelentjük. 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

8.5.2. nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

 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.  

8.6. 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. 

 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. 
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 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. 

8.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes 

szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 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 igazgatója tűzi 

ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és 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 

 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 
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 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 

8.8. Az intézmény felvételi szabályzata 

(1) A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti 

körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

(2) Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola 

igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. A felvétel alapvető 

szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját és 

eltökéltek legyenek annak megvalósítására.  

8.8.1. A felvétel rendje intézményszerkezeti típusok szerint  

(1) Óvoda 

Az óvodába való felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik. 

 A felvételt minden év márciusában beiratkozás előz meg; 

 feltétel a gyermek 3. életévének betöltése (szabad férőhely esetén 2,5 év); 

 szülei elfogadják a Piarista Iskola szellemiségét. 

 a csoport beosztásáról az óvodavezető dönt, figyelembe véve a szülők igényeit és az 

óvodapedagógusok véleményét.  

(2) Általános iskola 1. évfolyama 

 Az általános iskola első osztályába olyan gyermek nyerhet felvételt, aki betölti az adott év 

augusztus 31-ig a 6. életévét; 

 az óvodai vélemény alapján érett az első osztály megkezdésére; 

 egészséges, közösségbe mehet; 

 szülei elfogadják a Piarista Iskola szellemiségét. 

(3) Hatosztályos gimnázium 

 Az általános iskola 6. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. A jelentkezés módja: 

központi jelentkezési lapon. 

 Határidő: február 15. (6. osztály, II. félév kezdete).  

 A felvétel tanulmányi feltétele: jó általános eredmény az 5. osztály év végén és a 6. osztály 

első félévében és központi felvételi írásbeli vizsga. Az igazgató fenntartja a jogot szóbeli 

beszélgetés lefolytatására. Ennek módja: időpont egyeztetése szerint 15-20 perces 

beszélgetés; a 5. o. év végi és a 6. o. félévi jegyek számítása alapján alakul ki a „felvételi 

rangsor”. 

(4) Négyosztályos gimnázium  

 Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. A jelentkezés módja: 

központi jelentkezési lapon. 

 Határidő: február 15. (8. osztály, II. félév kezdete). 

 A felvétel tanulmányi feltétele: jó általános eredmény a 7. osztály év végén és a 8. osztály 

első félévében és központi felvételi írásbeli vizsga. Az igazgató fenntartja a jogot szóbeli 

beszélgetés lefolytatására. Ennek módja: időpont egyeztetése szerint 15-20 perces 

beszélgetés; a 7. o. év végi és a 8. o. félévi jegyek számítása; az éves menetrend szerinti 

időpontban központi írásbeli felvételi vizsga. Ezek alapján alakul ki a „felvételi rangsor”. 

(5) A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőkre a (4) pont vonatkozik. 

(6) Kollégium  
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 Jelentkezők köre: azok a tanulók, akiket a gimnáziumba (7-12. évfolyamok) felvettek és a 

napi bejárás elképzelhetetlen.  

 A jelentkezés módja: az iskolai jelentkezési lapon, az iskolai jelentkezéssel egy időben.  

 A felvételi döntést az iskolai felvétellel együtt hozzuk meg. Elhelyezés 4-6 ágyas 

szobákban. Saját ágyneműt kell hozni. Hazautazás hetente lehetséges. Térítési díj: a 

mindenkori étkezési nyersanyagnormák alapján, a család jövedelmi viszonyainak 

figyelembevételével állapítjuk meg. A kollégium az iskolával közös igazgatás alatt 

működik. 

(7) Átvétel más intézményből  

 A tanuló felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének 

ismeretében dönt. A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való 

részvételt, hitéletét és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük.  

 A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá(ka)t 

írhat elő.  

8.9. A tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának rendje 

(1) Diákjaink egészségügyi ellátásának rendjét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi 

Alapellátási Intézménye biztosítja. 

Az iskolaorvos hétfőn (11-13 óráig) az iskolában tartózkodik és elvégzi a törvény által előírt 

feladatit. A rendelési időn kívül szükség esetén a gyermekorvosi rendelőjében felkereshető. 

Baleset és sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi 

osztályára szállítjuk a diákot. Minden rendkívüli esetről tájékoztatjuk a szülőt. 

(2) Az iskolai védőnő hétfőn 11-13 óráig az iskolában tartózkodik és elvégzi a törvény által előírt 

feladatait. Szükség estén ellátási területének meghatározott pontján segítséget kérhetünk tőle. A 

többi napokon az osztályfőnökökkel, a pszichológussal és a gyermekvédelmi felelőssel 

egyeztetve segít a nevelői feladatok végzésében. 

(3) Az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységét külön munkaterv rögzíti. 

(4) Az iskolában az egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

● a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

● a könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

● a diákok kötelező védőoltásban való részesítése, 

● színlátás és látásélesség vizsgálata, 

● tüdőszűrés megszervezése, 

● fogászati kezelés megszervezése 

● általános egyéb esetek 

(5) A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként 

megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

(6) Az orvosi vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetni. Az osztályfőnök és a tanulmányi 

igazgatóhelyettes feladata az orvosi vizsgálatok megszervezése. 

(7) Az iskolaorvos, egykori piarista diák orvosok, iskolapszichológus és a védőnő felvilágosító 

órákat tartanak az egészséges életmódra nevelés érdekében. Beszélnek az élvezeti szerek 

(dohányzás, alkohol, kábítószer) káros hatásairól, elsősorban osztályfőnöki órákon. 

8.10. A tankönyv ellátásáról szóló rendelkezések 

(1) Mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik a tankönyvellátás. 

Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés elhelyezett 
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tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E 

felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) bekezdés 

alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) 

bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív 

kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és 

mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói 

esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

(2) Az iskola az előbbiekben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló 

esetében kell biztosítani 

● a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, 

● a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt, 

(3) A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

● a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, 

● a postai igazolószelvényt.) 

● tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

● sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

● rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

(4) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának 

formáját és az igénylés elbírálásának elveit. 

(5) Az fent leírt felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja 

nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai 

diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához. 

(6) Az iskola igazgatója az előbbiek véleménye alapján minden év január 25-éig meghatározza 

az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes 

tanulót. 

(7) Az iskola ezután kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a 

fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 

rendszere nem tudja megoldani. 

8.11. A tanulói térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, a 

szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei 

(1) Az oktatási törvény értelmében az iskolában nincs tandíj. Csak olyan tanórán kívüli 

foglalkozásokért, pedagógia szolgáltatások igénybevételéért kérünk térítési díjat, amelynek 

finanszírozását a közoktatási törvény és a pedagógiai program nem írja elő. 

(2) Térítési díjat kell fizetni például a következőkért: 

● az étkezés igénybevételéért, 

● a tankönyvekért, 

● kirándulásokért, túrákért, 

● egyéb kulturális programokért, 

(3) A térítési díj elengedését, vagy csökkentését írásban kell kérvényezni a Nagykanizsai Piarista 

Iskoláért Közhasznú Alapítvány támogatásaként. Az alapítvány kuratóriuma dönt a tanulmányi 

és szociális helyzettől függően az egyes kérvények elfogadásáról, és a diákok támogatásáról. 
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(4) Diákjaink szociális támogatását a Berkes Piarista Alapítvány segítségével tudjuk biztosítani. 

Ezen kívül a Piarista Diákszövetség Piarista Alapítványa segíti őket. A két közhasznú alapítvány 

a támogatás elosztásakor a valós rászorultságot és annak mértékét veszi figyelembe. 

Természetesen a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a 

rászorultság elve alapján.  

(5) A rászorultság mértéke a következő tényezőktől függ: 

● a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem összege, 

● az eltartott családtagok száma, 

● a családban előforduló munkanélküliek száma, 

● egyéb körülmények, amelyek a támogatást indokolják. 

A szociális támogatás felhasználására az osztályfőnökök tesznek javaslatot, és ezek 

figyelembevételével dönt az igazgató és a kuratórium. 

A szociális támogatás formái: 

● tankönyv segély, 

● étkezési támogatás, 

● karácsonyi támogatás 
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9. Az intézményi hagyományok ápolása 
(1) Az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése, tartalmainak elmélyítése fontos eszköze 

nevelési céljaink elérésének. A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló formái: 

(2) A tanulók ünnepi viselete: (vasárnap, ünnepélyek, tanulmányi versenyek iskolán kívüli 

fordulói, színházi előadások, házi hangversenyek, ...) a lányoknak sötét, térdig érő szoknya, 

„matrózblúz”; a fiúknak sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő legyen öltözetük. Lehetőség szerint 

használjuk a piarista nyakkendőt, illetve jelvényt. 

(3) Jelvényünk: A hagyományos piarista címer: kék alapú pajzs, felül arany koronával; „Mária 

Isten anyja” görög nyelvű szövege – a szavak kezdő és végbetűinek rövidítésével. 

(4) Sportfelszerelés: A testnevelés órákon az előírt öltözéket (tornacipő, zokni, tornaruha, 

tornanadrág, fehér atlétatrikó vagy póló) viselik. Hiányos öltözékben az iskola és a rendház 

folyosóin nem közlekedhetnek.. 

9.1.1. Az iskolai évkönyv 

Az iskola évkönyvet vezet, mely a tanév jelentős eseményeit rögzíti. Az évkönyv elkészítéséért 

felelős megbízása tanévenként az igazgató feladata.  

9.1.2. A hagyományok továbbadásának módja  

Örömmel fogadjuk végzett diákjaink látogatását.  

Diáktalálkozókat szervezünk, nemcsak egy adott évfolyamnak, hanem évente kétszer (ősszel és 

tavasszal) minden volt diákunknak.. 

Osztálytalálkozókat tartunk az öregdiákok kérésének megfelelően. A Piarista Diákszövetség 

munkájában tevékenyen részt veszünk. 

Védőszentünk ünneplése; a pedagógiai program leírása szerint. 

Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink; a pedagógiai program leírása szerint. 
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10. Vegyes rendelkezések 

Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

(1) Intézményünk egész területén tilos a reklámtevékenység. 

(2) Ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a 

környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel 

függ össze, akkor az igazgató engedélyével ízléses formában elhelyezhető ilyen anyag. 

(3) A vallási élettel, sporttal, egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel összefüggő értesítések, tájékoztatók, 

meghívók az igazgató engedélyével kifüggeszthetők az iskola faliújságára. 

(4) Az iskolában működő büfé helységeiben csak az igazgató engedélyével rögzíthető minden 

hirdetés és termék bemutató. 
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11. Záró rendelkezések 
(1) Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket - 

mint pl. a Házirend, a belső ellenőrzés szabályozását, stb. Ezek a szabályzatok az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei.  

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a diákönkormányzat és a szülői 

munkaközösség véleményezésével, valamint az alkalmazotti közösség elfogadásával és a 

fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik:  

01. Adatkezelési szabályzat 

02. Könyvtári szabályzat 

03. Közzétételi szabályzat 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása 

az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az igazgató vezetésével az iskola nevelőtestülete készíti 

el, majd az alkalmazotti közösség megvitatja és elfogadja a programot. A szülői munkaközösség 

és a diákönkormányzat képviselői útján egyetértési jogot gyakorol. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá. 

(4) Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítására: 

● az iskola igazgatója, 

● a nevelők szakmai munkaközösségei, 

● a szülők közössége, 

● az iskola fenntartója, 

tehet javaslatot. 

(5) A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 

11.1. Érvényesség és nyilvánosság 

(1) A hatályba lépés napja a fenntartói jóváhagyást követő tanév első napja. 

(2) A nyilvánosságra hozatal módja: könyvtár, honlap. 

(3) Őrzi: az irattár és a fenntartó. 

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatot legalább kétévenként felül kell vizsgálni. 




	szmsz nk 2014 
	Szervezeti és működési szabályzat 2014

