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2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR





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

A Közoktatási törvény 2013. augusztus 31-ig hatályban maradó előírásai az
SZMSZ-ben
A Közoktatásról szóló törvény 2013. augusztus 31-ig hatályban lévő 118. § (12) bekezdése előírja a közoktatási intézmények számára, hogy a kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés feltételeit a kollektív szerződésben, ennek hiányában az SZMSZ-ben
határozzák meg.

3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
Az SZMSZ előírásait be kell tartania az intézmény valamennyi dolgozójának (az intézmény tanárainak és alkalmazottainak), és bizonyos pontjait ismernie kell a szülői szervezeteknek és a diákönkormányzatnak valamint az intézmény egyéb használóinak.
Az SZMSZ szabályai érvényesek az tagintézmények területén, valamint a pedagógiai
program alapján szervezett iskolán kívüli rendezvényeken.
Az intézmény elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata visszavonásig hatályos,
illetve addig, amíg új törvény nem szabályozza a módosítást. Jogszabály változások alkalmával az intézményvezető köteles az SZMSZ-t felülvizsgálni, az aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal az új SZMSZ-t véleményeztetni, majd a tantestületnek elfogadásra javasolni.
Az SZMSZ-ben előírt jogszabályok betartása kötelező, megszegésük szankciót von maga
után. Az SZMSZ alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni.
A dolgozó, a tanuló vagy a szülő a jogorvoslati kérelmét írásban nyújtja be az intézmény
vezetőjének, aki erre 22 munkanapon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben az
intézményvezető válasza nem kielégítő, a jogszabályokban leírt jogi fórumokhoz lehet
fordulni.
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az intézményi tanács, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt
módosítást az tagintézmény-vezetőhoz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása
megegyezik megalkotásának szabályaival.

10

4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény elnevezése:
Tankerületi kódszám
OM azonosító:
Székhely címe:
Bélyegző felirata:
Tagintézményei:

Intézmény típusa:
Alapító szerv neve:
Alapítói jogkör gyakorlója:
Alapító székhelye:
Fenntartó neve:
Fenntartó székhelye:
Az intézmény működtetője:
Az alapító okirat:
Hatálya:

Mecsekaljai Általános Iskola
014018
027246
7633 Pécs, Bánki D. utca 2.
Mecsekaljai Általános Iskola
7633 Pécs, Bánki D. utca 2.
Mecsekaljai Általános Iskola - Jurisics Utcai Általános Iskolája
7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17.
Mecsekaljai Általános Iskola - Köztársaság Téri
Általános Iskolája
7623 Pécs, Köztársaság tér 1.
Mecsekaljai Általános Iskola - Kovács Béla Általános Iskolája (volt: Pázmány Péter Utcai Általános
Iskola)
7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.
7634 Pécs, Égerköz 5.
Mecsekaljai Általános Iskola - Fekete István Tagiskolája
7677 Orfű, Ady Endre u. 6.
Általános Iskola
Emberi erőforrások Minisztériuma
Emberi erőforrások minisztere
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az intézmény Alapító okirata része a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Alapító okiratának
A Mecsekaljai Általános Iskola valamennyi tagintézményére, valamennyi állományban lévő dolgozójára vonatkozik

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

ELLÁTOTT FELADATOK
 általános iskola: 8 évfolyamos
 napközi, tanulószoba

5.2.

AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI, FELADATELLÁTÁSI HELY SZERINTI BONTÁSBAN

1.1. Köznevelési alapfeladatok:
1.1.1. Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézmény
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
1.1.2. Mecsekaljai Általános Iskola – Jurisics Utcai Általános Iskolája
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
1.1.3. Mecsekaljai Általános Iskola – Kovács Béla Általános Iskolája
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
1.1.4. Mecsekaljai Általános Iskola – Köztársaság Téri Általános Iskolája
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
1.1.5. Mecsekaljai Általános Iskola – Fekete István Tagiskolája
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat (osztatlan évfolyam)
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 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
1.2. Átvállalt alapfeladat(ok):nem releváns
1.3. Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézmény
624
Mecsekaljai Általános Iskola – Jurisics Utcai Általános Iskolája
280
Mecsekaljai Általános Iskola – Kovács Béla Általános Iskolája
416
Mecsekaljai Általános Iskola – Köztársaság Téri Általános Iskolája
624
Mecsekaljai Általános Iskola – Fekete István Tagiskolája
26
Összesen:
1970
1.4. Iskolatípusonként az évfolyamok számát
általános iskolai nevelés – oktatás 1 – 4. évfolyamon – Fekete István Tagiskola
általános iskolai nevelés – oktatás 1 – 8. évfolyamon Mecsekaljai Általános
Iskolában, Jurisics Utcai Általános Iskolában, Kovács Béla Általános Iskolában, Köztársaság Téri Általános Iskolában
1.5. Gyakorlati képzés megszervezésére:nem releváns
1.6. Iskolai könyvtár ellátásának módja:
1.6.1. Mecsekaljai Általános Iskola
 saját szervezeti egységgel
1.6.2. Mecsekaljai Általános Iskola – Jurisics Utcai Általános Iskolája
 saját szervezeti egységgel
1.6.3. Mecsekaljai Általános Iskola – Kovács Béla Általános Iskolája
 saját szervezeti egységgel
1.6.4. Mecsekaljai Általános Iskola – Köztársaság Téri Általános Iskolája
 saját szervezeti egységgel
1.6.5. Mecsekaljai Általános Iskola – Fekete István Tagiskolája
 együttműködési megállapodással települési/megyei illetékességű
könyvtárral
1.7. Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
1.7.1. Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézmény
 integrációs felkészítés
 képesség-kibontakoztató felkészítés
1.7.2. Mecsekaljai Általános Iskola – Jurisics Utcai Általános Iskolája
 képesség-kibontakoztató felkészítés
1.7.3. Mecsekaljai Általános Iskola – Kovács Béla Utcai Általános Iskolája
 integrációs felkészítés
 képesség-kibontakoztató felkészítés
1.7.4. Mecsekaljai Általános Iskola – Köztársaság Téri Utcai Általános Iskolája
 képesség-kibontakoztató felkészítés
1.7.5. Mecsekaljai Általános Iskola – Fekete István Tagiskolája
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 integrációs felkészítés
 képesség-kibontakoztató felkészítés
1.8. Speciális jellemzők
1.8.1. Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézmény
 emelt szintű idegen nyelvoktatás
 anyanyelvi és matematikai kompetenciák fejlesztése emelt óraszámban
 iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon
 iskolai gyógytestnevelés
 úszásoktatás – saját tanuszoda
 városi beiskolázású gyógyúszás
 referenciaintézményi tevékenység
 alapfokú művészetoktatási tevékenység alapfokú művészeti intézménnyel megállapodás alapján
1.8.2. Mecsekaljai Általános Iskola – Jurisics Utcai Általános Iskolája
 úszásoktatás sportlétesítménnyel megállapodás alapján
 emelt óraszámú idegennyelv-oktatás 1-8. évfolyam
 alapfokú művészetoktatási tevékenység alapfokú művészeti intézménnyel megállapodás alapján
1.8.3. Mecsekaljai Általános Iskola – Kovács Béla Általános Iskolája
 emelt óraszámú angol oktatás választható jelleggel 1. évfolyamtól 8.
évfolyamig
 ökoiskola
 alapfokú művészetoktatási tevékenység alapfokú művészeti intézménnyel megállapodás alapján
1.8.4. Mecsekaljai Általános Iskola – Köztársaság Téri Általános Iskola
 1-8. osztály: emelt óraszámú idegen nyelv oktatása
 iskolai gyógytestnevelés
 sportlétesítménnyel megállapodás alapján:
 úszásoktatás
 tollaslabda
 alapfokú művészetoktatási tevékenység alapfokú művészeti intézménnyel megállapodás alapján
1.8.5. Mecsekaljai Általános Iskola – Fekete István Tagiskolája
 Erdei iskola
1.9. Iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel esetén: nem releváns
5.3.

FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI

Önkormányzati működtetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Elszámolóházán (későbbiekben: Elszámolóház) keresztül
- Állami fenntartás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül
-
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5.4.

FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE, KÖRE

Feladatmutatók megnevezése
Köre:
Tanulólétszám (fő)
Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók
Tanulócsoport (db)

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóknak a szervezeti egységeknek megfelelő csoportjai
(iskola)
Létszám

Foglalkozásokon résztvevők száma (fő)
Az intézmény közoktatási szolgál- Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók
tatásait igénybe vevők létszáma
(fő)
Pedagógus továbbképzés (fő)
Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

- Alapfokú iskolai oktatás, napközis foglalkozás, sajátos nevelési igényű tanulók
foglalkoztatása
- Iskola tanulói, tanulócsoportok, az iskola sajátos nevelési igényű tanulói, az iskola közalkalmazottai, napközis tanulók.
5.5.

VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

A Mecsekaljai Általános Iskola vállalkozási feladatokat nem lát el, de a tagintézmények
helyiségeiket az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül az Elszámolóházzal egyeztetve
bérbe adhatják.
5.6.

A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE

Az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott
többcélú intézmény, alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el.1
5.7.

A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI
1. Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetés
2. Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézménye (Bánki Donát Utcai Általános
Iskolája)
3. Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Általános Iskolája
4. Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája (volt: Pázmány Péter Utcai Általános Iskolája)
5. Mecsekaljai Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolája
6. Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskolája

1T/8888.

számú tv. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről
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6. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Intézményvezetés
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettesek

Központi Titkárság

Mecsekaljai Általános
Iskola
Székhelyintézménye
(Bánki Donát Utcai
Általános Iskola)

Mecsekaljai Általános
Iskola
Jurisics Miklós Általános
Iskolája

Mecsekaljai Általános
Iskola
Kovács Béla Általános
Iskolája
(Pázmány Péter Utcai
Általános Iskola)

Mecsekaljai Általános
Iskola
Köztársaság Téri
Általános Iskolája

Mecsekaljai Általános
Iskola
Fekete István Tagiskolája

Intézményegység-vezető
Intézményegységvezetőhelyettes

Tagintézmény-vezető
Tagintézmény-vezető
helyettes

Tagintézmény-vezető
Tagintézmény-vezető
helyettes

Tagintézmény-vezető
Tagintézmény-vezető
helyettes

Tagintézmény-vezető

Pedagógusok
Titkárság
Rendszergazda

Pedagógusok
Titkárság
Rendszergazda

Pedagógusok
Titkárság
Rendszergazda

Pedagógusok
Titkárság
Rendszergazda

Pedagógusok
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Elszámoló Házának vezetése

Kincstárnok

Gazdasági csoport

Mecsekaljai Általános
Iskola
Székhelyintézménye
(Bánki Donát Utcai
Általános Iskola)
Gazdasági ügyintéző

Mecsekaljai Általános
Iskola
Jurisics Miklós Általános
Iskolája
Gazdasági ügyintéző

Mecsekaljai Általános
Iskola
Kovács Béla Általános
Iskolája
(Pázmány Péter Utcai
Általános Iskola)
Gazdasági ügyintéző

Mecsekaljai Általános
Iskola
Köztársaság Téri
Általános Iskolája
Gazdasági ügyintéző

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Mecsekaljai Általános
Iskola
Fekete István
Tagiskolája
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6.1.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE

Az intézményvezetés
Az intézmény vezetését az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják.
Az intézményvezető közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják:
- intézményvezető-helyettesek
- tagintézmény-vezetők
- Kincstárnok
Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok,
a fenntartó, a működtető, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint
végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra
történik.
Az intézményvezetés a szükségleteknek megfelelő rendszerességgel tart megbeszélést az
aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az intézményvezető vezeti.
Az intézményen belüli értekezletek rendjét, feladatait az SZMSZ a későbbiekben részletezi.
A vezetői megbízásokhoz kapcsolódó illetménypótlékok mértékét a Köznevelési törvény
tartalmazza.
Az intézmény dolgozói
Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése
alapján megállapított munkakörökre az intézményvezető javasolja és az ezzel kapcsolatos
előkészítő munkákat elvégzi.
Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
Az intézményvezetéshez tartozó szervezetek, kollégák
A gazdasági csoport
Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység.
Ellátja
 a költségvetési tervezéssel,
 az előirányzat felhasználással,
 a pénzellátással,
 az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással,
 az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
 a bér- és munkaerő-gazdálkodással,
 a készpénzkezeléssel,
 a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel,
 az adatszolgáltatással,
 a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat.
A gazdasági csoport élén a kincstárnok áll. Feladatainak leírását jelen szabályzat „Vezetők
közötti munkamegosztás” című rész tartalmazza.
A gazdasági csoport dolgozóinak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
A gazdasági csoport az Elszámolóház Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtakhoz
igazodóan folytatja munkáját, feladatainak ellátását.
A központi titkárság
A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjének közvetlen irányításával működik.
 Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, a központi postázást.
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Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a
határidőket.
 Koordinálja az tagintézmények kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat.
A Mecsekaljai Általános Iskola központjában működő iskolatitkárnak részletes feladatait a
munkaköri leírás állapítja meg.
Az intézményvezető alá tartozó munkatársak
Intézményvezető-helyettesek, szakmai fejlesztésekért felelős munkatárs
Feladataikat az intézményvezető irányításával végzik.
Az egyes intézmény szervezeti felépítése
A Mecsekaljai Általános Iskola a nevelő-oktató munkát és az azzal kapcsolatos feladatait
egy székhelyintézményben és négy tagintézményben látja el.
Székhelyintézmény:
Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézménye (Bánki Donát Utcai Általános Iskola)
A tagintézmények:
Fekete István Tagiskola
Jurisics Utcai Általános Iskola
Kovács Béla Általános Iskola (volt: Pázmány Péter Utcai Általános Iskola)
Köztársaság Téri Általános Iskola
A tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak, akiknek helyi vezetőmunkáját adott
helyen a helyettes, valamint munkaközösség-vezetők segítik. Az intézményen belüli vezetési munkamegosztást jelen SZMSZ a későbbiekben részletezi. Jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazza az egyes tagintézmények szervezeti felépítésének
ábráját.
6.2.

TAGINTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI SZERVEZETEK, KAPCSOLATOK ÉS FELADAT
MEGOSZTÁSOK

Szervezeti együttműködés
A tagintézmények munkájukat összehangolják, egymással együttműködnek. Az együttműködés formái:
o központi vezetői értekezletek,
o az alábbi pontokban részletezett kapcsolatok,
o a közös hagyományok ápolásában való közreműködés.
A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza, tartalmukról az intézményvezetés – az érintett tagintézmény-vezetők egyetértésben –
dönt. A szervezeti szintű, tartalmi szintű, tartalmi együttműködésekre a szakmai munkaközösségek is tesznek javaslatot.
Intézményi szintű munkacsoportok
Az intézményi szintű munkacsoportokat a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője
hozza létre, élén az általa megbízott munkacsoport-vezetők állnak. Éves program alapján a
Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjének szakmai felügyelete mellett működnek.
Működésük személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik.
A munkacsoport-vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszámolót készítenek.
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Tagintézmények közötti kapcsolatok
 Áttanítások, közös foglalkoztatások
A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat különböző tagintézményekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös
foglakoztatásokat a tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett pedagógusokat
változó munkahelyen foglalkoztatja az intézmény.
 Igény esetén közös művészeti és sport csoportok, melyek irányításáról a tagintézményvezetők döntenek.
 Intézményi Közalkalmazotti Tanács
Tagjait az intézmény dolgozóiból, az intézmény dolgozói választják meg. Ez a testület
látja el az intézményben az alkalmazottak érdekképviseletét. A választást és a működést a Kjt. tartalmazza.
 Intézményi Tanács (Lásd. későbbi fejezetben.)
 Intézmény Szülői munkaközössége
Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik.
A tagintézmények szülői munkaközösségei a szülők köréből tagintézményenként: iskolánként 2-2 főt delegálnak az intézményi munkaközösség sorába.
A testület megválasztja:
 elnök
 elnökhelyettes
Az intézményi szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerv.
A szülői munkaközösség akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %a jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az intézményi szülői munkaközösséget a főtagintézmény-vezető hívja össze, ahol tájékoztatás ad az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervéről, és a jogszabályokban előírt, valamint aktuális feladatokról.
Az intézményi szülői munkaközösséget megillető jogok:
 megválasztja a tisztségviselőit
 kialakítja saját működési rendjét
 az intézményi munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét
 képviseli a szülőket a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében
 véleményezi az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét,
amelyek a szülőkkel, tanulókkal kapcsolatosak.
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A vezetők és az intézményi szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje:
Az intézményben működő szülői munkaközösség részére az intézményvezető évente
legalább két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról.
 Intézményi Diákönkormányzat
Az intézményi szintű diákönkormányzat a tagintézményekben működő diákönkormányzatok küldötteiből áll. Vezetőjét és más tisztségviselőjét maga választja.
Az intézményi Diákönkormányzat működését az egyik tagintézmény diáksegítő pedagógusa támogatja. Amennyiben önként vállalkozó nincs közülük, egyiküket az intézményvezető felkéri a feladatra, gondoskodva arról, hogy a támogató munkához a kollé21

ga a szükséges időkerettel rendelkezzen.
A vezetők és az intézményi diákönkormányzat közötti kapcsolattartás rendje:
Az intézményben működő diákönkormányzat részére az intézményvezető évente legalább két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról.

6.3.

A TAGINTÉZMÉNYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS KAPCSOLATA

A tagintézmények különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezetővel a tagintézmény-vezetők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
- vezetői értekezletek,
- megbeszélések.
A tagintézmény-vezetők kötelesek:
- a vezetői értekezlet ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az őket érintő döntésekről, határozatokról.
- az irányításaik alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
intézményvezetés, az intézményvezető felé.
A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, az intézményvezetővel.
Az intézményen belüli (tagintézmények közötti) kommunikációs rendszer működése az
alább felsorolt módon és eszközökkel történik.
Az információáramlás eszközei:
- levél, értesítés,
- meghívó,
- szórólap, plakát,
- faliújság,
- hirdetőtáblák,
- telefon, fax,
- e-mail,
- honlap.
Az információáramlás területei:
- intézményvezető testület értekezlete,
- vezetőségi megbeszélés,
- alkalmazotti értekezlet,
- nevelőtestületi értekezlet,
- alakuló értekezlet,
- tanévnyitó értekezlet
- tanévzáró értekezlet,
- munkaértekezlet,
- nevelési értekezlet,
- munkaközösségi értekezlet,
- egyéni beszélgetések,
- Intézményi szintű Diákönkormányzati megbeszélés
- Intézményi szintű Szülői Munkaközösség megbeszélés.
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7. A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA
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Kincstárnok
Gazdasági csoport

Intézményvezetőhelyettesek

Intézményvezetői Testület

Központi titkárság

Érdekképviseleti szervek:
DÖK, Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet, SzM

BÁNKI
Székhelyintézmény vezetője
~helyettes

JURISICS
Tagintézmény-vezető
~helyettes

Szakmai tanácsadó munkatárs

KÖZTÁRSASÁG TÉR
Tagintézmény -vezető
~helyettes

Kovács Béla
Tagintézmény-vezető
~helyettes

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Adminisztráció

Adminisztráció

Adminisztráció

Adminisztráció

ORFŰ
Tagintézmény-vezető

Pedagógusok
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Az azonos színű és azonos szintű csoportok között „kétirányú” ( ), illetve az azonos színű, de eltérő szintű csoportok között „irányító” ( ) munkakapcsolat valósul meg.

7.1.

A GAZDASÁGI CSOPORT FELÉPÍTÉSE

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Elszámoló Házának vezetése

Kincstárnok

Gazdasági csoport
személyi ügyintéző
8 óra
eszköznyilvántartó
8 óra
pénztáros - gazdasági ügyintéző
8 óra
kézbesítő-ügyintéző
8 óra

Mecsekaljai Általános Iskola
Székhelyintézménye
(Bánki Donát Utcai Általános
Iskola)
Gazdasági ügyintéző
8 óra

Mecsekaljai Általános Iskola
Jurisics Miklós Általános
Iskolája
Gazdasági ügyintéző
8 óra

Mecsekaljai Általános Iskola
Kovács Béla Általános
Iskolája
(Pázmány Péter Utcai
Általános Iskola)
Gazdasági ügyintéző
8 óra

Mecsekaljai Általános Iskola
Köztársaság Téri Általános
Iskolája
Gazdasági ügyintéző
8 óra

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Technikai dolgozók

Mecsekaljai Általános Iskola
Fekete István Tagiskolája
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8. A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL FÓRUMAI
8.1.

STRATÉGIAI SZINT

Az alkalmazotti értekezlet
Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi határozott vagy határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó.
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen
van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Véleményezési jogköre van:
 az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával vagy módosításával,
 az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával.
Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési
jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az tagintézményekhez
eljuttatott hivatalos intézményvezetői levél útján történik.
A szakalkalmazotti értekezlet
Tagjai: a vezetők, valamint az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak:
- gyakornok,
- pedagógus,
- pedagógiai munkát segítő kollégák.
 Az intézmény alaptevékenységével összefüggő szakalkalmazotti munkakörök:
 tanító
 tanár
 könyvtáros
 fejlesztő pedagógus
 Az alaptevékenységet közvetlenül segítő munkakörök:
 pedagógiai asszisztens
 iskolatitkár
 informatikus rendszergazda
 uszodamester
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Döntési jogkör:
 Az intézmény pedagógiai programjának elkészítése, elfogadása, módosítása.
 Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elkészítése, elfogadása és módosítása.
 A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról.
 Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.
 A pedagógiai program valamint a szervezeti és működési szabályzat fenntartói jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtásáról.
Véleményezési jogkör:
 Az intézményvezető megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör.
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A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogköréből az Intézményvezetői Testületre ruházza:
 A döntés az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását.
 A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztását.
A szakalkalmazotti értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézményvezető, az Intézményvezetői Testület vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri.
A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó
program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a szakalkalmazotti
értekezlet titkos szavazással határoz.
Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt nyilvánít vagy javaslatot tesz, az intézményvezető azt megvizsgálja, és
arra 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről a tagintézmény-vezetők gondoskodnak. A szakalkalmazotti értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül.
Intézményvezetői Testület (IVT)
Tagjai:
Szavazati joggal rendelkező tagjai:
 a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője, intézményvezetőhelyettesek
 a tagintézmény-vezetők
 a tagintézmények dolgozói közül –a tagintézményben megválasztott 1-1 pedagógus (ld.: Intézményvezetés szerkezete c. ábra), Orfűről az tagintézményvezető egy személyben képviseli a tagintézményt.
Tanácskozási joggal jelen lehetnek még:
Azok a meghívottak lehetnek jelen tanácskozási joggal, akiket az IVT ilyen joggal felruház.
Véleményezési joggal jelen lehetnek:
Az érdekképviseletek felhatalmazott megbízott képviselői véleményezési joggal élhetnek
az IVT-ben folyó munkával kapcsolatban.
Az intézményvezetői testületi tagság személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet, kivéve
a tagintézmény-vezetőét, akit akadályoztatás esetén a meghatalmazott helyettese képvisel.
Az intézményvezetői testületi tagság létesítése:
Az IVT tagintézményi képviselőit az érintett tagintézmények alkalmazottai titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. Minden közalkalmazotti jogviszonyban álló
munkatárs javaslatot tehet és választható az intézményvezetői testületi tagságra.
A megválasztáshoz a választásra jogosultak 50 %-ának +1 főnek titkos szavazás során megszerzett szavazata szükséges. Második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat.
A megbízás kettő évre szól.
A tagság megszűnik a nem intézményvezető vagy tagintézmény-vezető tagok kivételével:
 a megbízás elteltével
 a tagságról való lemondással
 a tagságból való visszahívással
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével.
A lemondás írásban, a tagintézmény-vezetőnek történt átadással, a visszahívás az alkalmazottak 50 %-a + 1 fő javaslata alapján, a megválasztással azonos javaslati és szavazási folyamat végén, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött
napon válik hatályossá.
A tagság megszűnésekor az új tag megválasztása megkezdhető.
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Az Intézményvezetői Testület működése
Az IVT ülései nyilvánosak.
Az IVT évente legalább négy alkalommal ülésezik előzetes ütemterv alapján. Ügyrendje az
SZMSZ melléklete. Rendkívüli ülést a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője vagy
a tagok kétharmada kezdeményezhet az okok megjelölésével.
Az IVT akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az intézményvezető
szavazata dönt.
A tagintézmény-vezető megbízásának, a megbízás visszavonásának véleményezése, a fegyelmi döntés elindítása, az intézményvezetői testületi tagok kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt.
Az IVT tagjainak feladata alkalmazotti közösségeiket tájékoztatni az IVT napirendjéről, előterjesztéseiről, állásfoglalásairól, döntéseiről. Minden olyan esetben, amikor jogszabály
vagy az IVT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van.
Az IVT feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az értekezlet
összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását ismertetni kell.
Az IVT készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó
kezdeményezi, kivéve a vezetői megbízások tárgyában, amelyet az előkészítő bizottság végez.
Napirendi javaslatot az intézmény valamennyi közalkalmazottja tehet az IVT választott tagjain keresztül. Az előterjesztők köre kiegészül a javaslattevővel. A javaslattevők által megjelenített alternatívákat az IVT választott tagjai képviselik.
Az IVT üléseiről hangfelvétel, jegyzőkönyv, jelenléti ív készül. Az IVT személyi döntéseket
érintő ügyekben valamint saját hatáskörében zárt üléseket rendelhet el.
Döntési jogköre:
 A tagintézmény-vezetői pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről.
 A tagintézmény-vezetői megbízásának és a megbízás visszavonásának javaslatáról.
 A tagintézmény-vezetőivel szembeni fegyelmi eljárás megindításának javaslatáról.
 A tagintézmények feladatainak összehangolásáról.
 Szervezeti egységek létrehozásáról és megszüntetéséről.
 A pedagógiai programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekről és az azt szolgáló személyi, tárgyi feltételekről.
 Az tagintézmény belső kitüntetéseinek odaítéléséről.
 Saját ügyrendjéről.
Átruházott hatáskörben dönt:
 Az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról.
 A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról.
Véleményezési jogköre:
 A kibocsátásra kerülő Mecsekaljai Általános Iskola - szintű szabályzatok, az intézmény éves beszámolója.
 A fejlesztési, beruházási és felújítási terveinek javaslata.
 Az intézményi költségvetés belső keretei felosztásának javaslat tervezete.
 A fenntartóhoz továbbítandó beruházást igénylő javaslatok.
 A működtetőhöz az állagmegóvást jelentő felújítási javaslatok.
 Minden olyan kérdés, melyről az intézményvezető véleményt kér.
Az IVT ülésrendjét a melléklet tartalmazza.
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8.2.

NEM STRATÉGIAI KÉRDÉSEK DÖNTÉSI FÓRUMAI

A vezetői értekezlet
Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más
testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményvezető által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti az Intézményvezetői Testület elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró
feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról, tartalmairól. A vezetői értekezletet az intézményvezető vezeti.
Tagjai:
 a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettesek
 a tagintézmény-vezetők
 a vezetést segítő szakmai munkatársak
A vezetői értekezlet saját munkaprogramja szerint rendszeresen ülésezik, a témától függően meghívhat még más tagokat is.
Intézményi szintű munkacsoportok megbeszélései
Az intézményi szintű munkacsoportok adott szakmai feladat köré csoportosulnak.
Ilyen munkacsoportok:
 Munkaközösség-vezetői munkacsoport
 Diákönkormányzati munkacsoport
 Honlap készítő munkacsoport
 Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó munkacsoport
A munkacsoportok a tagintézmények pedagógusainak szükség szerint az adott tanév munkaterve alapján szerveződő közösségei. Melyhez kapcsolódóan összehangolják, koordinálják a munkavégzést.
Tagjai: az adott munkacsoporthoz, feladathoz tartozó pedagógusok
Döntési és véleményezési jogkör:
 saját működéséről és munkatervéről.
A munkacsoport évente legalább két alkalommal tart megbeszélést. Ezekről az alkalmakról
írásos emlékeztetőt készítenek.

8.3.

A TAGINTÉZMÉNYEK DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI

A tagintézmények döntéshozatali fórumait jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó
fejezete tartalmazza.
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9. KÉPVISELETI JOG
9.1.

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE

Az intézményt a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
E jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak
szerint ruházza át:
 a tagintézmény-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény illetékességét
 bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján
A képviselet főbb elvei, szabályai:
 a Mecsekaljai Általános Iskolát a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A
jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák
 az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézmény nevében az
intézményvezető jogosult nyilatkozni
 az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak az intézmény nevében
 nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról
 a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó
a felelős
 a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a Mecsekaljai Általános Iskola
jó hírnevének megőrzése
9.2.

TAGINTÉZMÉNYEK KÉPVISELETE

A tagintézmények képviseletének rendjét jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó
fejezete tartalmazza.

9.3.

AZ ALÁÍRÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA

Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. Távolléte, akadályoztatása
esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a helyettesítéssel megbízott
tagintézmény-vezető írja alá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé megadott
szakmai teljesítményigazolásra jogosultak rendje alapján. (Lásd: Melléklet).
A pénzkezeléssel, gazdálkodással kapcsolatos iratokon az Elszámolóház Pénzkezelési és
Utalványozási Szabályzata által meghatározott módon kell aláírni.
A tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és
a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
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10. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézményvezető, a tagintézmények esetében pedig a tagintézmény-vezetők és helyetteseik látják el.
10.1. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT FELADAT ÉS
HATÁSKÖRÖK, MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A Mecsekaljai Általános Iskola élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, akinek feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:
 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét.
 Gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani
feltételeiről.
 Gondoskodik az ágazati, városi és a lakóterületi feladatok végrehajtásáról, a szervezeti
egységek tevékenységének koordinálásáról.
 Gyakorolja a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által átruházott munkáltatói jogokat.
 Előkészíti az Intézményvezetői Testület jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának
optimális módját.
 Ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátását.
 Az Intézményvezetői Testület állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi
elismerésének elveiről és módjáról.
 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe.
 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek.
 Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet
mértékét és gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az intézményvezetőt illeti meg.
 Érvényesíti az aláírási és a rá átruházott kötelezettségvállalás jogosultságát.
 Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult
bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni.
 A tanulók, a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos vezetői döntéseket és a létszám és csoportszám alakulását.
 Javasolja a tankerület felé a tagintézmények tantárgyfelosztását, túlórakeretét, pótlékkeretét.
 Elkészíti az éves intézményi munkatervet, tanév végi beszámolót.
A hatáskörök átruházása
A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatásköröket ruházza át:
 A képviseleti jogok köréből:
- A hatáskör átruházásának szabályait jelen SZMSZ tartalmazza.
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10.2. A KINCSTÁRNOK




Az Elszámolóház dolgozója, a munkáltatói jogokat az EH igazgatója gyakorolja.
irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági csoport munkáját,
a számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő
érvényű intézkedéseket készít elő az intézményvezetőjének egyetértésével,
 folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályzatait,
 összeállítja az intézményi költségvetést, és az Intézményvezetői Testülettel együttműködve a végrehajtás során irányítja és ellenőrzi a költségvetési előírások betartását,
 ellenőrzi az intézmény vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását, az
intézmény vagyonvédelmét,
 gondoskodik az intézmény gazdasági ügyintézőinek rendszeres tájékoztatásáról.
A Kincstárnok az Elszámolóház Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtakhoz igazodóan folytatja munkáját, feladatinak ellátását.
10.3. TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐK
Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról az Intézményvezetői Testület véleményének meghallgatása után a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője javaslata
alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ dönt, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 Irányítják, szervezik tagintézményük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az tagintézményt.
 Döntenek a tagintézményük működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik a Mecsekaljai Általános Iskola
intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik a tagintézmény más
közösségének hatáskörébe.
 A hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek az egyeztetési kötelezettségüknek.
 A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügyigazgatási, illetőleg más,
törvényben előírt kötelezettségeiket.
 A tagintézményben megtervezik a munkaerő-gazdálkodási feladatokat, ezek során
egyeztetnek a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjével.
 A Pedagógiai Program és a Mecsekaljai Általános Iskola belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen együttműködnek egymással.
 Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel.
 Végzik a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket.
 Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését a tagintézmény belső működési szabályzatának megfelelően.
 Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják a tagintézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit.
 Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett tagintézmény szakmai
munkájáért a költségvetési fegyelem betartás érdekében tett intézkedésekért áll
fenn.
 Elkészítik a tagintézmény éves munkatervét és tanév végi beszámolóját.
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10.4. A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Az intézményvezetőt tartós2 távollétében az általa kijelölt tagintézmény-vezető, amennyiben ez nem lehetséges a székhelyintézmény vezetője helyettesíti. Egyéb esetben teljes körű
döntési jogkörrel rendelkezik.
10.5. A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
Az intézmény belső ellenőrzési feladatai:
- biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát;
- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
dolgozók munkavégzéséről;
- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt;
- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
A szakmai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak:
- A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettesek
- A tagintézmény-vezetők, helyettesek
- A Mecsekaljai Általános Iskola kincstárnoka
A vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi a tagintézmény-vezetők és a hozzá közvetlenül
beosztott szakemberek szakmai munkáját.
Az ellenőrzés formái:
 beszámoltatás
 célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel kell megbeszélni.
 dokumentumelemzés
 értekezleteken való részvétel
 tanügyi és munkaügyi dokumentumok ellenőrzése
 az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése.
A visszacsatolás formái és fórumai
 Az tagintézmény-vezetés tájékoztatása
 Munkaközösségi, nevelőtestületi, munkacsoporti értekezletek
 Intézményvezetői Testület
 Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel
A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője a tagintézményekben a szakmai munka
ellenőrzését a tagintézmény-vezetőkkel való egyeztetés alapján végzi.
10.6. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak:
A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője – teljes körűen
2

Akadályoztatásnak tekintendő: baleset, tartós betegség, külföldi tartózkodás.
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A tagintézmény-vezetők, helyettesek – tagintézményre vonatkozóan
Munkaközösség-vezetők – munkaközösségen belül
Az ellenőrzés formái:
 beszámoltatás
 óralátogatás
 dokumentumelemzés
 értekezleteken való részvétel
 tanügyi dokumentumok ellenőrzése
 az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése.
A visszacsatolás formái és fórumai
 A tagintézmény-vezetés tájékoztatása
 Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek
 Intézményvezetői Testület
 Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel
A Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője a tagintézményekben a pedagógiai ellenőrzést a tagintézmény-vezetőkkel való egyeztetés alapján végzi.
Az ellenőrzési tervet az éves munkaterv tartalmazza.
10.7. A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS HELYETTESÍTÉS
RENDJE
A tagintézmény-vezetők közötti munkamegosztást az éves munkaterv tartalmazza.
A tagintézmények vezetői közötti munkamegosztást és helyettesítés rendjét szabályzat
tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazza.

11. A MŰKÖDÉS RENDJE
Az intézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. A Mecsekaljai
Általános Iskola munkatervét az Intézményvezetői Testület fogadja el átruházott hatáskörben. A munkatervben kell szabályozni a nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek
használatát, a vezetők munkaidő-beosztását és a vezetők fogadóóráit.
A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az
ágazati kollektív szerződése tartalmazza összhangban a Munka Törvénykönyve, ill. a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel.
A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások tartalmazzák.
A pedagógusok és pedagógiai munkát segítő dolgozók) munkaköri leírásokat a tagintézmény-vezetők, az Intézményvezetés dolgozói esetében az Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője készíti el. Minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani azokat.
A pedagógusok a Nkt. 62. § (5)-(6) bekezdése alapján meghatározott kötött munkaidőről
(32 óra) nyilvántartást vezetnek, mely a MT 93. § (1) bekezdésben szereplő munkaidő keretben van elrendelve.
A nyilvántartást a tagintézmény-vezető és az intézményvezető ellenőrzi.
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11.1. NYITVA TARTÁS
A Mecsekaljai Általános Iskola székhelyén a Központi titkárság 7.30-tól 16.00-ig, pénteken
7.30-tól 13.30-ig tart nyitva. Tanítási szünetekben a Fenntartó által megjelölt napokon és
időtartamban ügyeletet lát el.
A Mecsekaljai Általános Iskola székhelyén működő központi Gazdasági Iroda szorgalmi
időszakban hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig tart nyitva,
Az ügyfélfogadás rendje évenkénti felülvizsgálatot követően kerül szabályozásra, melyet a
helyben szokásos módon közzéteszünk.
A tagintézmények nyitva tartását, valamint „a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, melyek megtartása kötelező a köznevelési intézmény területén
tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek”jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazza. Ezen rendelkezéseket bárki számára hozzáférhetővé kell tenni, hogy annak tartalmát megismerhesse.
11.2. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
A Mecsekaljai Általános Iskolában a hivatali nyitvatartási időben a intézményvezető, vagy a
kincstárnok tartózkodik.
A hivatali nyitvatartási időn kívül az intézményvezető által megállapított ügyeleti rend szerinti vezető felel az intézményért.
Az tagintézmény-vezetők benntartózkodásának pontos beosztását jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete és az éves munkatervek tartalmazzák.
11.3. NEM JOGVISZONYBAN ÁLLÓK BENNTARTÓZKODÁSA, FOGADÁSA


A Mecsekaljai Általános Iskola szolgáltatásainak igénybe vétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. Az intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő, nevelő-oktatói munka nyugodt feltételeit, körülményeit.
 A Mecsekaljai Általános Iskolában hivatali időben megjelenő külső személyek a portásnak bejelentik jövetelük célját, akik szükség esetén megfelelő tájékoztatást adnak, és
elkísérik az ügyintézés helyére.
 A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos szervtől érkezőket először a intézményvezető fogadja, abban az esetben is, ha a megbeszélés, ellenőrzés, szaktanácsadás a tagintézményeket érinti.
 A szülők fogadásának rendjét jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete
tartalmazza.
Azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, a belépés és benntartózkodás rendjét a tagintézmények szabályozzák, illetve a benntartózkodás szabályait az egységekben kifüggesztett házirendek tartalmazzák.
11.4. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
NKT. 27. § (2) bekezdése értelmében a foglalkozásokat délelőtt és délután 16 óráig kell
megszervezni.
NKT. 46. § (1) bekezdése szerint a tanuló köteles részt venni a 16 óráig szervezett foglalko35

zásokon.
NKT. 55. § (1) bekezdése előírásai szerint a szülő kérelmére felmenthető a tanuló a 16 óra
előtt szervezett egyéb foglalkozások alól.
Intézményünkben a Mellékletben elhelyezett nyomtatványon kérheti a szülő a felmentést.
A felmentésről minden tanuló esetében a tagintézmény-vezető egyedi elbírálás után dönt, a
tanuló érdekeit figyelembe véve. A felmentés engedélyezéséről a tanuló számára „Igazolást” adunk ki. (Lásd. 6. sz. melléklet)
Az egyéb foglalkozások célja:
A tanítási órákon kívüli egyéb foglalkozások az oktató-nevelő munka szerves részét képezik, ezért célja, hogy elősegítse és kiegészítse oktató-nevelő munkát, elősegítse a pedagógiai
programban megfogalmazottak megvalósulását.
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
 iskolai sportköri foglalkozások,
 tömegsport foglalkozások,
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások,
 pályaválasztást, iskolaválasztást segítő foglalkozások,
 a diákönkormányzati foglalkozások,
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
 pályázatokra való felkészítő foglalkozások,
 pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások,
 a tanulók regenerálódását, rekreációját szolgáló foglalkozások,
 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság
 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások,
 a Pedagógiai Programban meghatározott tanítási órák keretében meg nem valósítható
osztály vagy csoportos foglalkozások,
 Könyvtári foglalkozások,
 Erdei iskolai foglalkozások,
 Tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások,
 Kiállítások, múzeumok megtekintése,
 Színház-, mozi-, bábszínház látogatás,
 Országjárások, kirándulások,
 Tematikus táborok.
 Más jelenleg nem ismert feladatok ellátásához kialakítandó foglalkozási formák
Az egyéb foglalkozások időkerete:
Egyéb foglalkozások időkeretét, az osztályok kötelező óraszáma és a finanszírozott órakeret közti különbség biztosítja, az tanórán kívüli egyéb foglalkozások ennek terhére szervezhetők, a tanulók és a pedagógusok törvényben meghatározott maximális terhelhetőségének figyelembe vételével.
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Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó szabályokat jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazza.
11.5. AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI,
RENDJE, A MINDENNAPI TESTEDZÉS
Jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezetei rendelkeznek róla.
11.6. A TAGINTÉZMÉNYEK KÖNYVTÁRAINAK MŰKÖDÉSE
Jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezetei rendelkeznek róla.
11.7. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az intézmény tanulói a gyerekek biztonsága érdekében minden tanév elején tagintézményenként tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül.
Az intézmény dolgozói évente tűzvédelmi, baleset-, és munkavédelmi oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül az oktatási naplókba. Minden tanév közben létesített jogviszony esetén kötelező belépéskor a fenti oktatásokat megtartani.
A felnőtt és gyermekbalesetek esetén szükséges intézkedésekről folyamatszabályozás készült, a kapcsolattartó személyen keresztül, mely minden egységben megtalálható.
11.8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
Az intézmény – a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján – biztosítja az iskolai tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét. Az iskolai tanulók
félévente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt.
Minden tagintézményben védőnő közreműködésével zajlik a tanulók egészségügyi szűrése.
Az egészségügyi ellátás rendje a Házirendben olvasható.
Dolgozók részére
Az intézmény minden dolgozójának évente, munkakörének megváltozásakor, illetve belépéskor egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Az érvényesség nyilvántartását és a beutaló kiadását a gazdasági ügyintéző végzi. Az időpont egyeztetés egyénileg
történik. A felülvizsgálatot a Foglalkozás egészségügyi és munka higiénes Központ végzi.
Amennyiben a dolgozó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, munkaviszonya megszüntethető.

11.9. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK


A tagintézményekben történt rendkívüli eseményekről az tagintézmény-vezetők az intézményvezetőt és a fenntartót egy időben, haladéktalanul tájékoztatni kötelesek, valamint a helyzettől függően a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentőket, a katasztrófavédelmet.
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Bomba- és tűzriadó esetén az intézmény érvényes bomba- és tűzriadó terve szerint kell
eljárni. Az eljárási és szervezeti rendet az intézményi és tagintézményi bombariadó- és
tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.

11.10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai3
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét
megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyesen ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint az egyeztető eljárás lehetőségéről.
 Az tagintézmény-vezető a nevelőtestület egy tagját írásban megbízza az egyeztető eljárás lebonyolításával. Személyéhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szü











Az egyeztető eljárás időpontját és helyét, az érdekeltekkel történt egyeztetés után, az
intézmény tagintézmény-vezetője jelöli ki. Erről írásban értesíti a feleket.
A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásesetén nincs lehetőség
egyeztető eljárásra.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legfeljebb három hónapra felfüggeszti.
Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

3Köznevelési

törvény 53. §-ában
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A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályai4
A fegyelmi eljárás, és fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárás célja egyrészt az, hogy az iskola feladataihoz szükséges rend fenntartása
érdekében a tantestület hatásköre és illetékessége keretei között jogszabályok alapján kivizsgálja, azokat az eseteket, ahol alapos gyanú szerint a diák/diákok vétkesen és súlyosan
megszegték kötelezettségüket, és ha a gyanú bizonyítást nyert, indokolt esetben szankcionálja.
Az eljárás másik célja, hogy a diákot és társait meggyőzze arról, hogy a kötelességek elmulasztásának és mások jogai megsértésének elkerülhetetlen következménye a felelősségre
vonás, és ezáltal megelőzze a további kötelezettségszegéseket.
Az iskola köteles az eljárást megindítani, ha a tanuló vagy a szülő kezdeményezi, mert ez
esetben a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
A fegyelmi eljárás megindításáról és a tanuló kötelességszegéséről a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét írásban értesíteni kell. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás
időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha
a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly
módon kell kiküldeni, hogy azt
a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. Fegyelmi
tárgyalásra a diákönkormányzat is meghívást kap. A diákönkormányzatnak az esetben véleményezési joga van.
A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül maga választja meg.
Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a NKT.58 § (3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. A vétség súlyosságára tekintettel a tantestület mérlegelheti, hogy megindítja-e az eljárást, amennyiben az
eljárás megindítása mellett dönt úgy a tantestület a fegyelmi tárgyaláson való képviseleti
formáját is megválasztja. (teljes tantestület részvétele vagy 3 tagú bizottság képviseletében)
Indítására akkor kerül sor, ha az egyeztető eljárás eredménytelen volt, vagy a sérelmet elszenvedő fél nem értett egyet az eljárással.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az, az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését
követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt külön-külön, írásban tájékoztatjuk az elkövetett kötelességszegés tényéről, a fegyelmi eljárás megindításáról, a
fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről és képviseleti lehetőségekről. A fegyelmi tárgyalás előtt legalább nyolc nappal kell megtenni az értesítést.
 A háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a bizottság elnökét önmaguk választják. A megbízatásról jegyzőkönyv készül.
 A fegyelmi eljárás során fel kell tárni minden olyan körülményt, amely a kötelességszegés elbírálásánál a tanuló mellett, vagy ellen szól. A bizonyítási eljárásba szükség esetén külső szakértő is bevonható.
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A fegyelmi eljárás fegyelmi tárgyalással zárul, az eljárás megindítását követő 30 napon
belül.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott
egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a
bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény tagintézmény-vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak.
A fegyelmi határozatot szóban, a fegyelmi tárgyaláson ki kell hirdetni, rövid indoklással. A fegyelmi határozatot írásban a kihirdetését követően hét napon belül meg kell
küldeni az ügyben érintett feleknek. A határozatot a fegyelmi bizottság elnöke írja alá a
nevelőtestület nevében.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően a fegyelmi bizottság határozatát az elnök ismerteti a
nevelőtestülettel.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, illetve a szülő fellebbezést nyújthat be a határozat
kézhezvételétől 15 napon belül.

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

12. KÜLSŐ KAPCSOLATOK


A Mecsekaljai Általános Iskola széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn a városi, megyei és országos szakmai szervezetekkel, illetve tagja számos szakmai egyesületnek.
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A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit a intézményvezető határozza meg.
Az intézményvezető szervezi a kapcsolattartást a Mecsekaljai Általános Iskolával kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.
Az tagintézmény-vezetők szakmai ügyekben közvetlenül is tartják a kapcsolatot a
szakmai szervezetekkel.
Kiemelt kapcsolatot tart fenn az intézmény a Fenntartóval, Tankerülettel,
Elszámolóházzal, Baranya Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel, a városi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, nevelési-oktatási, közművelődési intézményekkel, iskola-egészségügyi szolgálattal, Éltes EGYMI Nevelési Tanácsadóval.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való közvetlen kapcsolattartás a gyermek
és tagintézmények ifjúságvédelmi felelőseinek, valamint az tagintézmény-vezetők feladata. Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval szintén ők tartanak közvetlen kapcsolatot.

13. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
 Szülői munkaközösség gyűlései
 Szülői értekezletek
 Fogadó órák
 Nyílt tanítási napok
 Rendezvények, programok alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Internet
 Iskolai, intézményi honlapok
 Tájékoztató füzet, Ellenőrző könyv, egyes tagintézményekben E-napló
Az intézményben működő szülői munkaközösség részére a intézményvezető évente legalább két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról.

14. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A tanulókkal való kapcsolattartás formái, pl.:
 Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával
 Személyes beszélgetések
 Diákközgyűlés
 Iskolagyűlés
 Diákönkormányzat
 Internet
 Iskolai, intézményi honlapok
 Tájékoztató füzet, Ellenőrző könyv, egyes tagintézményekben E-napló
Az intézményben működő diákönkormányzat részére a intézményvezető évente legalább
két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról.
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15. INTÉZMÉNYI TANÁCS
Nkt. 73. § (4) bekezdés alapján az intézményben Intézményi tanács működik.
Az iskola közösségei és ezek kapcsolata a vezetéssel és egymással
Az iskolaközösséget az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, a tanulók és szüleik,
gondviselőik alkotják.
Az iskola közösségei (szervezeti egységei), melyek működése útján a nevelési-oktatási intézmény megvalósítja céljait, a következők:
 iskolavezetőség
 nevelőtestület
 szakmai munkaközösségek
 diákok közösségei (diákönkormányzat)
 szülői szervezet
 intézményi tanács
Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti
kapcsolattartás formája, rendje
Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézmény vezetője a felelős.
Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli
az iskolával való kapcsolattartás során.
Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről.
Az intézményi tanács elnöke számára az intézményvezető a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.
Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola vezetője évente
három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hív
össze. Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a
tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről.
Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívható.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az
éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja
határozza meg.
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16. A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA
Közös rendezvények helyei:
 a Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézményének aulája
 a különböző tagintézményekben lévő nagy befogadóképességű terek
A Mecsekaljai Általános Iskolában a közös terek használatáról, és a más tagintézményekben
nyert terek használásáról a vezetői értekezleteken történt egyeztetések után, az Tagintézmény-vezetőtanács állásfoglalása alapján a intézményvezető dönt.
A tagintézmények helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik, az Önköltség-számítási szabályzatban
előírtak figyelembevételével. A bérleti szerződéseket az Elszámolóház saját Szervezeti és
Működési Szabályzata alapján köti.
Az intézményi házirend fejezetei tartalmazzák a használatukban lévő létesítmények és helyiségek használati rendjét.

17. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK
Az intézményi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának
kötelessége.
Az intézmény közös rendezvényeit az éves intézményi munkaterv tartalmazza. Koordinálásuk az intézményvezető feladata.
Jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete és az éves munkatervei tartalmazzák
hagyományos és újonnan bevezetésre kerülő rendezvényeit, programjait.
A Mecsekaljai Általános Iskola, identitását és küldetését a tagintézmények szoros együttműködésével alakítja ki, ennek köszönhetően a létrejött szervezet több, minőségileg más,
mint a tagintézmények összessége.
„Sokszínűek vagyunk és sokszínűek leszünk, egy palettán.”

18. A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE
A tanulói tankönyvtámogatás rendjét a 2001. XXXVII. Tv a tankönyvpiac rendjéről és a
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelete szabályozza. Az abban nem szabályozott kérdéseket
jelen intézményi szabályozás rögzíti.
Igénybejelentés
A tagintézmények a rendeletben megfogalmazott azon kötelességét, hogy minden év november 15-ig fel kell mérnie a következő tanévre szóló támogatási igényeket, úgy teljesíti,
hogy legkésőbb október 31-ig a tájékoztatóval kiegészített igénylőlapot minden családnak
hazaküldi, és azt a fenti határidőre visszagyűjti. A szülőknek az igénylőlapon jelzett igazolásokat eddig a határidőig kell bemutatniuk.
A felmérést és összesítést az egyes tagintézményekben megbízott felelősök végzik, melynek
egyéb szabályozásait jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazzák.
Pótigény, ill. lemondás
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Amennyiben a jogosultság állapotában év közben változás áll be (új igény, vagy jogosultság
elévülése), a szükséges igazolások bemutatásával írásban be kell jelenteni a tagintézményben megbízott felelősnek.
Támogatási lehetőségek:
Ingyenes tankönyvellátás
A tagintézményeknek az ingyenes tankönyvellátás megoldásához normatív állami támogatási keret áll rendelkezésére. A keretet az előzetes igényfelmérés alapján kapjuk. Az igénylés benyújtása a szülő feladata, melyet az iskola által kiküldött nyomtatványon tehet meg. A
nyomtatványon a nemleges választ is fel kell tüntetni, aláírni és visszaküldeni.
Normatív támogatás csak a szakhatóság által közzétett tankönyvlistán szereplő könyvekre
használható fel. Az állami normatívaként rendelkezésére bocsátott keretből kötelezően ki
kell elégíteni:
- az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságot az igénylőlap kitöltésével.
- a keret legalább 25%-át a tagintézményi könyvtár számára tartós tankönyv vásárlására kell fordítani. A tagintézményi könyvtárból kell kielégíteni a napközi és a tanulószobai feladatok ellátásához, és a délelőtti tanításhoz szükséges kölcsönzési igényeket.
A további támogatás lehetséges formái:
- kölcsönzés a könyvtárból,
További kedvezmények igénylése:
Pénzbeli támogatást a tagintézmény nem tud nyújtani.
Támogatás igénybevétele kölcsönzéssel
A kölcsönzéssel igénybe vehető tankönyvek listáját darabszámmal együtt a tankönyvrendelés elkészítése előtt meghirdetik a tagintézmények, ill. felteszik honlapjukra.
A kölcsönzött tankönyvek állapotára a kölcsönző tanulónak különösen ügyelnie kell, és azt
a szorgalmi idő végén a könyvtárba vissza kell hozni. Több évig használható taneszköz esetében. - pl. példatár, atlasz - a használati periódus végén kell visszahozni. A vissza nem hozott könyvért a szülő kártérítési felelősséggel tartozik, amely az új könyv árának 50 %-a.
Használt tankönyvek
A tagintézmény minden tanévben egy meghirdetett időpontban visszagyűjtési akciót szervez az előző tanév tankönyveiből.
Az adományként visszahozott tankönyvekkel a szülők a tagintézményeket (a rászoruló tanulókat) támogatják.
Az iskolai diákönkormányzat részt vesz a visszagyűjtésben és a könyvek szétválogatásában.
A jó állapotú könyveket tartós kölcsönzésre használjuk.
A tankönyvtámogatás rendszerével kapcsolatos egyéb helyi szabályokat jelen szabályzat
tagintézményekre vonatkozó fejezete tartalmazza.

19. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA
A Mecsekaljai Általános Iskola és tagintézményeinek dokumentumait a Közzétételi lista
alapján hozzuk nyilvánosságra:
- minden tagintézmény könyvtárában
- minden tagintézmény honlapján
- az intézmény titkárságán
- az intézmény honlapján kerül elhelyezésre.
44

A dokumentumok nyilvánosak, melyeket hivatali időben, illetve a könyvtár nyitvatartási
idejében megtekinthetők.
Átfogó, intézményi szintű felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetés után a intézményvezető, illetve az általa megbízott vezető, kolléga adhat.
A tagintézmények dokumentumainak nyilvánosságra hozataláról jelen szabályzat tagintézményekre vonatkozó fejezete rendelkezik.

20. REKLÁMTEVÉKENYSÉG
Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve, ha a reklám
az alábbiakban felsorolt célokat szolgálja:
A köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít, ezen belül a
gyermekek, tanulók személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási,
művelődési célt szolgál:
 a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet erősíti,
 a környezettudatos magatartási formák, a fogyasztóvédelmi oktatás hatékonyságát
elősegíti,
 az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést
szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti,
 a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál.
A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, amely jogszabályokba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával
– a választási törvénynek megfelelően – az intézmény területén az egyes eseményekkel
kapcsolatos szervezési információk kifüggeszthetők.
Politikai szervezetek plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.
A tagintézmények épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez
önkormányzati engedély szükséges. Minden konkrét megkeresés esetén a intézményvezető
személyesen tárgyal és köt szerződést. Szerződéskötés előtt fenntartó, működtető előzetes
engedélyét be kell szerezni.
A tagintézmény területén szakmai, illetve kereskedelmi reklámanyag, tájékoztató elhelyezéséről a tagintézmény-vezető adhat engedélyt, minden egyéb esetben viszont az intézményvezető.

21. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló – alapdokumentumok határozzák meg:
 az Alapító Okirat – a fenntartó adja ki, ebben meghatározza az intézmény által kötelezően ellátandó feladatok körét,
 az intézmény Pedagógiai Programja,
 a központi és a tagintézmények éves munkaterve, mely tartalmazza az éves munka
ellenőrzésének tervét
 a jelen SZMSZ és mellékletei,
 Esélyegyenlőségi Terv
Egyéb kötelező belső szabályzatok:
45





















Étkezési szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat
Pénzkezelési és utalványozási szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Önköltség-számítási szabályzat
Külföldi kiküldetési szabályzat
Telefon-adó szabályzat (EH)
Vagyonnyilatkozat szabályzat
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Élelmiszer-biztonsági és minőségellenőrzési szabályzat
FEUVE és Költségvetési ellenőrzés
Kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartási és bizonylati szabályzat
Kockázatelemzés értékelési szabályzat
Tankönyvkezelési szabályzat
Könyvtárak működésének szabályzatai

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

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

25. AZ ISKOLA ÁLTAL HASZNÁLT ZÁRADÉKOK
Záradék

Dokumentumok

Érkező-távozó tanulók
1. Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) Bn., N., TI., B.
.................... iskolába/ iskolából.
28. A tanuló jogviszonya
Bn., TI., B., N.
a) kimaradással,
b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) ........................ iskolába való átvétel miatt
megszűnt, a létszámból törölve.
32. Tankötelezettsége megszűnt.
Bn.
2. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján, tanulmányait
a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja.
Bn., TI. B.
4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó vizsga Bn., TI., N.
letételével folytathatja.
Jogviszony szüneteltetés, magántanuló
27. Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói jogviszo- Bn., TI.
nya ........sz. határozat alapján...............................-ig szünetel.
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9. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény, orvosi szakvélemény N., TI.
alapján) magántanulóként folytatja…….sz határozat alapján.
Mentesítések, tantárgyi felmentések
6. ……..sz. határozat alapján mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minő- N.,Tl., B.
sítés alól
10. ……..sz. határozat alapján mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... N., TI., B.
tantárgy tanulása alól.
Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
8. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben felmentve
............................................ sz. határozat alapján.
N., TI., B. Bn
Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni
13. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .................... -tól
........................ -ig.
N.
Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni
………………. (szakértői vagy – rehabilitációs bizottság neve vagy nevelési Bn. Tl. B.
tanácsadó) ………………….. (címe)………………. (szakvélemény száma) …… (kiállítás kelte), elvégzett felülvizsgálat ideje. A következő felülvizsgálat időpontja:
………………. (nevelési tanácsadó) ………………….. (címe)………………. (szakvé- Bn.
lemény száma) …… (kiállítás kelte), elvégzett felülvizsgálat ideje. A következő felülvizsgálat időpontja:
Tanulmányi idő eltérései
5 ...... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi.
N.,Tl., B.
7. .....tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a N.,Tl., B.
következők szerint: ....
11. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni.
N., TI.
12. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő
megrövidítésével teljesítette.
N., TI., B.
16. A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb N., TI.
ideig, .................. hónap alatt teljesítette.
Év végi
15. A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet, vagy
N., TI., B.
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait
.......................... évfolyamon folytathatja.
17. A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.
N., TI., B.,
A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot kapott TI., B.
....................... évfolyamba léphet.
18. A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot ismé- N., TI., B.
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telni köteles.
19. A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Évfolyamot ismételni köteles.
Mulasztása miatt nem osztályozható, az évfolyamot ismételni köteles

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

Osztályozó vizsga
14. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmé- N., TI.
ben osztályozó vizsgát tehet.
20. A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett.
N., TI.
21. Osztályozó vizsgát tett.
TI., B
24. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére TI., B.
.............................-ig halasztást kapott.
25. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában TI., B.
független vizsgabizottság előtt tette le.
A ….. számú …………által ……….-án kiállított határozat alapján, …………- TI.,Bn.
tól…………-ig hátrányos helyzetű/ halmozottan hátrányos helyzetű.
Jutalmazások, elmarasztalások
Nevelőtestületi dicséretet kapott
N B.Tl
…. tantárgyból dicséretet kapott
N B.Tl
29. ............................. fegyelmező intézkedésben részesült.
N.
30. ............................ fegyelmi büntetésben részesült.(A büntetés végrehajtása Tl. N
.............. ........................-ig felfüggesztve.)
Mulasztás
31. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén
Bn., TI., N.
a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. N
b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő Bn., TI., N.
ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem.
Javítások
33. A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítet- TI., B.
tem/javítottam.
A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t téves bejegyzés miatt töröltem. N. Tl.B
34. A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.
B.
Dokumentumok pótlása
35. Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében elvesztett (megsemmi- Pót. TI.
sült) eredeti helyett ............... adatai (adatok) alapján állítottam ki.
36. Ezt a bizonyítványmásodlatot a ……….. számú jegyzőkönyv alapján az el- B másodlat
veszett (megsemmisült) ….számú eredeti helyett, az ............... sz. tözslap(ok)
alapján állítottam ki. Az eredeti bizonyítvány a mai napon hatályát veszti.
a ………..
számú jegyzőkönyv alapján az elveszett (megsemmisült) TI.
….számú eredeti helyett ………..sz. bizonyítvány másodlatot állítottam ki. Az
eredeti bizonyítvány a mai napon hatályát veszti.
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37. A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány alapján, téves be- Tl., B.
jegyzés miatt állítottam ki.
Dokumentumok lezárásai
43. Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.
N.
45. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott tanulóval lezártam.
N.
Ezt a szakköri/sportköri naplót a mai napon lezártam.
Ezt a helyettesítési naplót a mai napon lezártam.
A használt rövidítések:
Beírási napló: Bn.
Osztálynapló: N.
Törzslap: TI.
Bizonyítvány: B.

26. A PEDAGÓGUS ÁLTAL HASZNÁLHATÓ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK RENDJE
A nevelőtestületi szobákban mindenki számára elhelyezett informatikai eszközöket az iskola nyitva tartása alatt a pedagógus korlátlanul használhatja, amennyiben nem zavarja az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
A pályázaton nyert informatikai eszközöket a pályázatokban megfogalmazott feltételeknek
megfelelően lehet igénybe venni.
Az informatika terem eszközeit az informatika teremért felelős kolléga felelősségére lehet
igénybe venni.
Az otthoni felkészüléshez, prezentációkészítéshez szükséges informatikai eszközt kölcsönözhet az iskolából az tagintézmény-vezetőhöz benyújtott írásbeli kérelem alapján. Az tagintézmény-vezető az iskola működés figyelembe vételével hozza meg döntését, melyről
írásbeli megállapodás születik. A kölcsönzéskor a dolgozó teljes körű felelősséget vállal az
eszközért.

26.1. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE
Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendjét az intézmény Iratkezelési Szabályzata részletesen tartalmazza.
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27. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSAI

27.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI
ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉBEN (BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA)

27.1.1. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

27.1.2. A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STURKTÚRÁJA
A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSE



Tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezetőhelyettes

MUNKAKÖZÖSSÉGEK







Alsós 1-2. osztály
Alsós 3-4. osztály
Matematika
Idegen nyelvi
Társadalomtudományos
Természettudományos

MUNKACSOPORTOK


IKT munkacsoport

27.1.3. A TAGINTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI
A nevelőtestület a székhelyintézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a székhelyintézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Tagjai:
A székhelyintézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottja.
A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos
ügyekben, valamint törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Döntési jogköre van:
 a helyi tantárgyi tantervek és módosításuk elfogadása;
 az iskola éves munkatervének elfogadása;
 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;
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a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
a házirend szabályainak elfogadása;
a pedagógusok öt évre szóló továbbképzési programjának elfogadása;
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása az általános iskolai tanulmányok befejezéséig;
 az általános iskolai tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása;
 a vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény
kialakítása;
 saját ügyrendjének és működési rendjének, döntéshozatali rendjének megállapítása;
 jogszabályban meghatározott más ügyek.
Véleményezési jogköre:
 a tagintézmény-vezetői beosztásra érkezett pályázatok vezetői programja.
 a székhelyintézmény vezetője megbízásával kapcsolatban;
 tantárgyfelosztásban;
 a működést érintő minden kérdésben;
A nevelőtestület javaslatot fogalmazhat meg az intézményt és az általános iskolát érintő
valamennyi kérdésben.
Az iskola nevelőtestülete az alábbi jogköröket ruházza át a szakmai munkaközösségekre:
 tantárgyfelosztás véleményezése
 tankönyv-választás előkészítése
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.
A székhelyintézmény nevelőtestülete a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy
eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a
nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestületi jogkör átruházását nem lehet
alkalmazni az alapdokumentumok (nevelési program, helyi tanterv , házirend, szervezeti és
működési szabályzat) elfogadásánál.
Vezetőségi értekezlet
 Időpontja: hetente egy alkalommal
 Tagjai: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes, munkaközösségvezetők
 Meghívottak: Diákönkormányzatot segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős
Szakmai munkaközösségek, értekezletei
Időpontja: szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal
Tagjai: munkaközösségek tagjai
Feladata:
 A szakterület gondozása, folyamatos fejlesztése
 Rendezvények meghirdetése, lebonyolítása
 Képzések, önképzések szervezések, segítője
 Szaktermek gondozása
 Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítása. Munkáját az év elején eltervezett munkaterv alapján végzi
 A tankönyv-választás előkészítése
 A tantárgyfelosztás véleményezése
 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, lehetőség szerint írása
52

Dönt:





a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról;
az iskolai tanulmányi versenyekről;
saját működéséről és munkatervéről;
a pedagógiai program elveinek megfelelően kezdeményezi, hogy milyen tankönyvet
kíván használni.
Véleményét ki kell kérni:
 a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről;
 a pedagógiai program elfogadásához;
 a pótvizsga kérdéseinek meghatározásához;
 a tantárgyfelosztásról
 új kolléga pályázatáról.
Munkaközösség-vezető feladata:
A munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget minden fórumon, és tájékoztatja a
tagokat az őket érintő kérdésekről. Állásfoglalásai, javaslatai előtt kikéri a munkaközösség
tagjainak véleményét.
Irányítja és koordinálja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért.
Értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez.
Ellenőrzi a tagok munkáját, hiányosságok esetén tájékoztatja az érintett intézmény vezetőjét.
Félévkor és tanév végén írásos beszámolót készít
A munkaközösség vezetőjét az tagintézmény-vezető bízza meg a munkaközösség tagjainak
javaslatára.
Munkacsoportok értekezletei
Időpontja: szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal
Tagjai: munkacsoport tagjai
Az iskolai munka egyes feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy vezetés döntése alapján.
Tagjait vagy a nevelőtestület választja meg, vagy az tagintézmény-vezető bízza meg feladattól függően.
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart.
A nevelőtestület rendes értekezletei:
 tanévnyitó
 tanévzáró
 nevelési értekezletek
 osztályozó értekezlet
 munkaértekezletek
A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásról.
Az osztályozó értekezleteken az osztályban tanító tanárok és osztályfőnökök szavazati joggal vesznek részt.
A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az tagintézmény-vezető hívja össze.
Az tagintézmény-vezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend
három
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet öszszehívásának nevelőtestületi kezdeményezéshez a pedagógusok 50%-a + 1 fő aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze
kell hívni.
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27.1.4. TAGINTÉZMÉNYEK KÉPVISELETE
A székhelyintézmény vezetője- tagintézmény-vezető
Vezetői megbízásáról a fenntartó dönt.
Irányítja a székhelyintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli a székhelyintézményt.
Dönt a székhelyintézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek
előzetes egyeztetése nem tartozik az tagintézményre.
Hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz az egyeztetési kötelezettségeknek.
A jogszabályban meghatározottak szerint végzik a tanügyigazgatási feladatokat.
Végzi a vezetők részére előírt ellenőrzéseket, valamint a székhelyintézmény Munkavédelmi
Szabályzatában és a Tűzvédelmi Szabályzatában előírt feladatokat, ellátja, illetve irányítja a
pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését.
Gondoskodik a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról, együttműködik az egyházak képviselőivel.
Szoros kapcsolatot tart fenn a nevelési tanácsadóval, a gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi ellátókkal, a fenntartóval,és működtetővel, a helyi társadalmi szervezetekkel.
Felelősséggel tartozik feladata ellátásáért, az általa vezetett székhelyintézmény szakmai
munkájáért.
Évente legalább egyszer írásban beszámol a tanévben elvégzett munkáról az tagintézmény
vezetőjének.

AZ ALÁÍRÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA
Az iskola nevében aláírásra az iskola tagintézmény-vezetőja jogosult. Kötelezettséget vállaló iratot nem írhat alá.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó
iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó személy írja alá.
A székhelyintézmény tagintézmény-vezetőjának az aláírási jogköre a vezetése alá tartozó
iskola szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett szakmai
intézkedésekre, a tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki.

27.1.5. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ










nevelés-oktatás irányítása, különösen a felső tagozat
pedagógiai mérések elemzése,
munkaközösségekkel (felsős) kapcsolatos kérdések,
partneriskolai kapcsolattartás (egyetem, referenciaintézményi)
a diákönkormányzat munkájának felügyelete
az iskolában folyó mérések előkészítése, lebonyolítása,
pályázatok,
együttműködése a szülői munkaközösséggel,
iskolai dokumentumok, nevelési értekezletek előkészítése.
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TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐHELYETTES










nevelés-oktatás irányítása, különösen az alsó tagozat
a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítésének biztosítása
tanügyigazgatási feladatok, dokumentumok kezelése
helyettesítések, ügyeletek beosztása
munkaközösségekkel (alsós) kapcsolatos kérdések
javító és osztályozó vizsgák szervezése
iskolai statisztika elkészítése
túlórák elszámolása (tanítási időkeret alapján)
szabadidő-szervezői feladatok

A HELYETTESÍTÉS RENDJE
A székhelyintézmény tagintézmény-vezetőjét távolléte esetén az tagintézményvezetőhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Ha a tagintézmény vezető és annak helyettese is
akadályoztatva van, akkor a tagintézmény vezető által megbízott munkaközösség vezetője
helyettesít korlátozott jogkörben.
A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A székhelyintézmény belső ellenőrzési feladatai:
 biztosítsa a székhelyintézmény pedagógiai programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt működését;
 segítse elő a székhelyintézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát;
 segítse elő a székhelyintézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
A szakmai munka belső ellenőrzésére a székhelyintézményben az alábbi személyek jogosultak:
 intézményvezető
 tagintézmény-vezető, helyettese
 A Mecsekaljai Általános Iskola kincstárnoka
A vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
A intézményvezető közvetlenül ellenőrzi az tagintézmény-vezető és a hozzá közvetlenül
beosztott szakemberek szakmai munkáját.
Az ellenőrzés formái:
 beszámoltatás
 célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel kell megbeszélni.
 dokumentumelemzés
 értekezleteken való részvétel
 tanügyi és munkaügyi dokumentumok ellenőrzése
 az ellenőrzési- értékelési rendszer működtetése.
A visszacsatolás formái és fórumai
 a székhelyintézmény vezetésének a tájékoztatása
 Munkaközösségi, nevelőtestületi, munkacsoporti értekezletek
 Intézményvezetői Testület
 Személyes tájékoztatás az ellenőrzött személyekkel
A Mecsekaljai Általános Iskola intézmény vezetője a tagintézményekben a szakmai munka
ellenőrzését az tagintézmény-vezetőkkel való egyeztetés alapján végzi.
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A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező
tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is.
A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken
és módszerekkel folyik.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az tagintézmény-vezető készíti el a
szakmai munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti
ellenőrzések lefolytatásáról az tagintézmény-vezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség.
Az ellenőrzés módszerei:
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
 írásos dokumentumok vizsgálata
 tanulói munkák vizsgálata
 szaktanácsadói, szakértői vélemény
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett
pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait-a feladatok
egyidejű meghatározásával-nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

27.1.6. A MŰKÖDÉS RENDJE

NYITVA TARTÁS
Az iskola épülete portai szolgálattal reggel 6 órától este 20 óráig van nyitva.
A tanítási idő reggel 8 órától délután 16 óráig tart.
Az első tanóra kezdési időpontja 8 óra. Iskolába érkezés időpontja 7.45.
7.15 és 7.45 között írásbeli szülői kérésre reggeli ügyeletet biztosítunk.
Az ügyintézés munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig lehetséges.
Tanítási szünetnapokon az iskola zárva van, kivéve az ügyeleti rend szerinti időt, amit az
tagintézmény-vezető rendelhet el.
Ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületekben.
A tanítás rendje
A tanítás kezdete reggel 8.00 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a
tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg.
A tanórák színhelye: az tornatermek, sportudvar, sportpálya, és könyvtár.
Tanítási órát, illetve délutáni foglalkozást bármely módon zavarni, a nevelőt vagy tanulót
óráról, foglalkozásról kihívni, kiküldeni indokolt esetben, csak az tagintézmény-vezető engedélyével lehet. A hangosban való hirdetés ideje a harmadik tanóra vége.
A tanítási órák látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden más esetben látogatásra az tagintézmény-vezető adhat engedélyt. Kivétel: nyílt napok, szervezett bemutatók.
Egyetemi hallgatók iskolában tartózkodásának rendjét külön eljárásrend szabályozza.
A tanuló az iskola épületét a tanítás- illetve a foglalkozások végéig csak a szülő írásos kérelmére, az osztályfőnöke vagy az tagintézmény-vezető, ill. helyettes írásos engedélyével
hagyhatja el.
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Délután a tanulók csak szervezett foglalkozásokon, nevelő, szakkörvezető, hitoktató vezetésével vehetnek részt. A tanulóknak előzetes megbeszélés után lehetőségük van arra,
hogy az iskola létesítményeit, ill. eszközeit tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használhassák.
A könyvtárat egyénileg látogathatják.
Rendkívüli esetben a szülők, illetve más érdekeltek a nevelőkkel vagy gyermekükkel, a portán való előzetes bejelentkezés után, a tanárinál, vagy egy arra kijelölt tanteremben beszélgethetnek, a szünetek ideje alatt. Minden más esetben a szülők személyesen, vagy telefonon, csak a tanórák után kereshetik fel a pedagógust. Az egyéni fogadóórák esetében is előzetes telefonos vagy e-mail-os egyeztetés szükséges.
Az ügyelet rendje:
A nevelői ügyeletet mellett tanulói (7.,8. évf. heti váltással) ügyeletet is tartunk. A folyosókon, az aulában, a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés ideje alatt az ebédlőben ügyeleti rendszer működik.
A tanítási idő után a tanulók elmennek haza. A csak ebédelő és bejáró tanulók az autóbuszuk indulásáig a tanári előterében várakozhatnak. A várakozási idő alatt tanulhatnak, olvashatnak.
Az iskolaépületben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat, kivéve a foglalkozásra
várakozó tanulókat, akik a tanári előterében tartózkodhatnak.
Az étkezés rendje:
Az ebédelés 11.30-tól 14.30-ig folyamatosan történik a napközis , tanulószobás csoportoknál, a beosztást az órarend alapján a feladattal megbízott pedagógus a napközis vezetők
véleményét kikérve készíti el a tanév elején.
A nem napközis, tanulószobás tanulók az évfolyamuk napközis, tanulószobás rendje szerint
ebédelnek.
A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások, egyéb foglalkozások vannak. Ezért a tagintézményvezető vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között
az intézményben tartózkodik. A 16 óra után tartott foglalkozások, felügyelet esetén a foglalkozást vezető, felügyelő pedagógus felel a tanulók biztonságáért. A vezetők benntartózkodásának pontos beosztását az éves munkaterv tartalmazza.
A TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Szülők benntartózkodása, fogadása
Az iskola zavartalan működéséhez, a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeinek biztosításához, a gyermekek védelme érdekében az iskolába lépők a tanórákat nem zavarhatják. A
pedagógus munkaköre szerint a tanórák és a tanórák közötti szünetek ideje alatt a tanulókkal, és a tanórákkal kell, hogy foglalkozzon. Aki külső személy ez idő alatt keresi, ezen
kötelessége teljesítésében gátolja. Ezért a szülők a gyermekeiket, tanulókat érintő személyes ügyekben a pedagógusokat időpont egyeztetés után munkanapok délutánján kereshetik fel. Délelőtt telefonon csak abban az esetben kapcsolhat a portás szülői kérésre pedagógust, ha annak fogadóórája van. Tanórák közötti szünetben semmiképpen sem. Személyesen érkező szülő tanítási időben csak akkor kísérhető fel a tanárihoz, ha a pedagógus erről
telefonon visszajelzést adott.
A kisgyermeküket kísérő, vagy kisgyermekükért érkező szülők, az alsós portánál, a porta
nyitvatartási idejében rövid ideig várakozhatnak. Aki a tanítóval szeretne beszélni, az csak
előre egyeztetve, tanítási idő után lehetséges.
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Más nem jogviszonyban álló személyek
A hivatalos ügyekben a belépőket a portás telefonon bejelenti a keresett személynek. Ha a
keresett személy tudja fogadni, akkor a portás felkíséri hozzá. Más esetben, ha az ügy megoldásához a keresett személy nem megállapítható, az iskolába érkezőt a titkárságra kell
kísérni, ahol az iskolatitkár fogadja, illetve a megfelelő ügyintézőhöz irányítja.
Az iskolával közalkalmazotti vagy tanulói jogviszonyban nem állószemélyek
 az ügyintézés időtartamára az intézményben csak úgy tartózkodhatnak, ha az épületbe belépéskor nevüket, jövetelük célját, a keresett személyt a portásnak bejelentik.
 kilétüket a portás, az ügyeletes pedagógus, indokolt esetben az intézmény bármely
dolgozójának kérésére igazolniuk kell. A dolgozók gondoskodnak arról, hogy jövetelük céljának megfelelő személlyel találkozhassanak.
 csak elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületekben.
Az intézmény bármely dolgozójának joga és kötelessége, hogy az ismeretlen személynek
tájékoztatást adjon a belépés és benntartózkodás rendjéről, érdeklődjön jövetele céljáról.
Amennyiben az illető személy elfogadható ok nélkül tartózkodik az intézmény területén,
úgy az intézmény dolgozójának kötelessége, hogy őt távozásra szólítsa fel.
A tanulók barátaikat, ismerőseiket az épületen belül nem fogadhatják.
Kereskedők tevékenységét az tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes engedélyezheti, és csak a kijelölt helyen és kijelölt időben tartózkodhatnak az épületben.
Iskolai rendezvényekre érkező vendégeket kijelölt pedagógus vagy tanuló kíséri a rendezvény színhelyére.
Az iskolához nem tartozó, külső igénybevevők a helyiségek bérléséről szóló megállapodás
szerinti időben és helyen tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket vagyonvédelmi
kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani a munka- és
tűzvédelmi szabályokat.
A helyiséget bérlők csak az általuk használt területeken és a szociális helyiségekben tartózkodhatnak.
Az intézményi SZMSZ és Házirend ismerete, és betartása minden tartósan az iskolát bérlő,
vagy rendszeresen tanulókkal foglalkozó személynek kötelező.
AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
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 tagintézmény-vezető és helyettesei
rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról csoportnaplót kell vezetni.
Az egész napos vagy iskolaotthonos tanulásszervezési forma alsó tagozaton 1-4. osztályig évfolyamonként legalább az egyik tanulócsoportra jellemző. Sajátossága, hogy a tanórai és egyéb foglalkozások délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig történnek.
A 2013/2014. tanévtől 2. évfolyamtól ennek a tanulásszervezési módnak az iskolaotthonos
nevelés megnevezése kifutó rendszerben használható.
Az egész napos tanulásszervezés átmenet a tanórák és egyéb foglalkozások szervezése között, mivel a két tanító munkarendje magában foglalja mind a tanórai munkát, mind az
egyéb tevékenységeket.
A napközis foglalkozások a tanórára való felkészülésnek, valamint a szabadidő hasznos
eltöltésének egyaránt színterei. Működésük rendjét az alsós munkaközösség dolgozza ki, és
rögzíti a házirendben. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő (a tájékoztató
füzetbe beírt) kérelme alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével.
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A tanulószobai foglalkozások a tanulók tanórára való felkészülését segíti. Működésének
rendjét a munkaközösségek dolgozzák ki. A tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak
a szülő (ellenőrzőbe írt) kérelme alapján történhet, a tanulószobai foglalkozást tartó nevelő
engedélyével.
A tehetséggondozást célzó szakköröket szakköri munkaterv alapján a munkaközösségvezetők és az tagintézmény-vezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Szakkör vezetésével a pedagógust az tagintézmény-vezető bízza meg, a rendelkezésre álló egyéb foglalkozások órakeretének függvényében. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról csoportnaplót kell vezetni.
Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek
megjelenni.
A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek felelősek.
A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az tagintézmény-vezető által megbízott pedagógus tartja.
A színjátszó kör színdarabok bemutatásával lehetőséget biztosít tehetséges diákok számára fellépésre, szereplésre az iskola különböző kulturális rendezvényein. A színjátszás,
rendezés, jelmezkészítés, díszletkészítés sokoldalú képességfejlesztésre és személyiségfejlesztésre ad lehetőséget. A színjátszó kör „Élményműhely” néven minősített jó gyakorlattal
rendelkezik.
A diáksportkör a mindennapi testnevelés órákat egészíti ki, a mozgásra vágyó, tehetséges,
sport iránt érdeklődő tanulók számára. A sportköri kínálatot az egyéb foglalkozások időkeretéből lehet biztosítani. Meghirdetésük az tagintézmény-vezető jóváhagyásával történik.
Az eredi iskolai foglalkozások az tagintézmény orfűi tagiskolájában ősszel és tavasszal
szervezhetők tanítási időben. A foglalkozásokra a tanulókat pedagógus kíséri. A szervezés
kidolgozott eljárásrend szerint történik, a tagintézmény-vezetővel való egyeztetés után az
éves munkatervben rögzített időpontokban.
A diákönkormányzati rendezvények et az iskolai diákönkormányzat saját szabályzata
alapján szervezi. Az iskola létesítményeit díjtalanul használhatja.
Az iskola Galériában havi, kéthavi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. A szervezés az tagintézmény-vezető által megbízott pedagógus feladata.
A tanulmányi kirándulás a tanult ismeretek alkalmazásához, az ismeretek megerősítéséhez, új ismeretek szerzéséhez ad élményszerű keretet. Hozzájárul a közösségépítéshez, fe59

lelősségvállalásra, együttműködésre, elfogadásra nevel. Az iskola évente legalább egy tanítási napot tanulmányi kirándulásra használ fel. A szervezés szempontjai: az évfolyamok
emelkedésével a közelitől a távolabbi célpontig, lehetőségekhez mérten alacsony költségvetéssel,az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tartalommal. A szervezéshez szülői segítség, kedvezmények igénybevétele lehetséges.
Szervezett határon túli tanulmányutakon tanulóink gyakorolhatják a tanult idegen
nyelvet, jobban megismerhetik az idegen nyelvhez kapcsolódó kultúrát, megismerhetik az
adott országban élő embereket. A külföldi tanulmányutakat az iskola pedagógusai szervezik, az tagintézmény-vezető engedélyével és a szülők hozzájárulásával.
AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE, A
MINDENNAPI TESTEDZÉS
Az iskolai sportkör és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formáját, rendjét az
iskolai sportkör szakmai programja adja, amelyet az iskolai sportkör vezetője tanévkezdéskor elkészít. Az iskolai sportkör szakmai programja az iskola éves munkatervének része. Az tagintézmény-vezető a szakmai munkatervben foglalt feladatok megoldását segíti,
biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. Az iskolai
sportkör vezetője a tanév végén beszámol a sportkör tevékenységéről, kigyűjti a sporteredményeket, az eredmények megjelennek a tanévvégi szóló beszámolóban, és megjelenik
az iskola weblapján. Az tagintézmény-vezető szükség esetén napi kapcsolatban van az iskolai sportkör vezetőjével.
Mindennapi testedzés és formái
Cél: a gyerekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás és a sport megszerettetése.
 Testnevelés órák:
2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben 1. és 5. osztálytól a mindennapos testnevelés
heti öt testnevelésórán valósul meg. A többi évfolyam számára kifutó rendszerben az alábbi
módon valósul meg:
- alsó tagozaton heti 3testnevelés óra (ebből egy óra úszás)
- felső tagozaton heti 2,5 óra
- iskolai sportkör, délutáni tömegsport órák biztosítják a mindennapi testedzés
lehetőségeit.
A testnevelés órákat tanítók és testnevelő tanárok tartják.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján az a tanuló, aki
- iskolai sportkörben sportol,
- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik,
- amatőr sportolói sportszerződés alapján sportol, a tanévre érvényes versenyengedéllyel rendelkezik és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában
a sportszervezet keretei között szervezett edzéseken vesz részt,
legfeljebb 2 testnevelés óra alól felmentést kérhet az tagintézmény-vezetőtől.
 Iskolai sportkör:
Az iskolai sportkör csoportjaiba minden tanuló jogosult bekapcsolódni. Munkájukat a testnevelő tanárok segítik.
Az iskolai sportkör a hét minden délutánján biztosít mozgáslehetőséget a tanulók igényei
és az iskola tanévenkénti kínálata alapján. Csapatsportágakban: pl. kézilabda, floorball, labdarúgás, röplabda, kosárlabda.
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A sportkörben választható sportágakat az tagintézmény-vezető a tanév indításakor nyilvánosságra hozza. A választott sportág heti két órás foglalkozásain a jelentkezés alapján a
következő tanévben kötelező a részvétel. Az iskolai sportkörök működéséhez a személyi és
a tárgyi feltételeket biztosítjuk.
 Néptánc:
Az iskola szakkörszerűen működő néptánccsoportjai a néptánc hagyományok ápolása mellett intenzív mozgáslehetőséget is biztosítanak a tanulók számára.
Az 1-2. osztályosok a népi gyermekjátékokkal ismerkednek, a néptánc alapjait tanulják.
3. osztálytól a gyerekek a haladó csoportban táncolnak, különböző koreográfiákat tanulnak.
 Gyógytestnevelés
A kötelező testnevelési órákon felül igény szerint, megfelelő számú jelentkező esetén – iskola egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint - gyógytestnevelés órákat szervezünk
órarendbe illesztve.
A TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.
Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskola tanulói és dolgozói számára szolgáltat.
Használata ingyenes. Működését az iskola tagintézmény-vezetője ellenőrzi a nevelőtestület
véleményének és javaslatainak meghallgatásával.
A működési szabályzat a könyvtár
 feladatát és gyűjtőkörét,
 kezelésének és működésének rendjét,
 fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,
 állományvédelmi eljárásait szabályozza és határozza meg.
A könyvtár fenntartása
Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről, a szakszerű könyvtári szolgáltatások
kialakításáról az iskolát fenntartó költségvetésében gondoskodik. Az iskolai könyvtár munkáját a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Könyvtára és az ott működő Könyvtáros Szakmai Műhely szakmai szolgáltató tevékenységével segíti.
Működését az iskola tagintézmény-vezetője ellenőrzi a nevelőtestület véleményének és
javaslatainak meghallgatásával.
A könyvtár feladatai
 Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, az iskola Szervezeti és működési
szabályzatában és Pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását.
 Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz, önműveléshez szükséges ismerethordozókat.
 Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, biztosítja a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben használatát.
 Megalapozza a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelését.
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Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és
igényeit.
Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól.
Könyvtárhasználati foglalkozásokat tart.
Lehetőséget teremt a könyvtári állományra épülő szakórák megtartására.
Kapcsolatot tart fenn a város közművelődési könyvtáraival.
A megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezi és leltárba veszi.
A tankönyvekről, tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún. brosúra-nyilvántartást vezet.
Az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók által
elvesztett könyveket állományából kivonja és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt
elvégzi.

A könyvtár szolgáltatásai
A könyvtár az iskola tanulói és dolgozói számára minden tanítási napon lehetővé teszi gyűjteménye használatát.
1. Helyben használat
Azok a dokumentumok is az olvasók rendelkezésére állnak, amelyek nem kölcsönözhetőek.
A könyvtáros segítséget nyújt
 az információhordozók közötti eligazodásban,
 az információk kezelésében,
 a technikai eszközök használatában.
2. Kölcsönzés
 A kölcsönzés a GEORGE integrált könyvtári rendszer segítségével elektronikus úton
történik.
 A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek.
3. Csoportos használat
 A könyvtáros könyv- és könyvtárhasználati órákat tart osztályoknak, tanulócsoportoknak.
 A könyvtárban zajló szakórák, foglakozások megtartásához a könyvtáros szakmai
segítséget nyújt.
4. Egyéb szolgáltatások
 Információszolgáltatás a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő problémák megoldásához.
 Tankönyvek tanulói használatának biztosítása
 Letétek telepítése (nyelvi, történelem, matematika, ének-zene, technika, magyar
szaktantermek, Orfűi tagiskola).
 Számítógépezés, internethasználat.
2. Az állomány védelme
1. Az állomány fizikai védelme
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A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani: dohányozni és nyílt lángot használni tilos. A
kézi tűzoltó készülék a könyvtár bejáratánál található.
2.Az állomány ellenőrzése
A könyvtári állomány ellenőrzése lehet időszaki vagy soron kívüli, teljes vagy részleges.
Az ellenőrzést a 3/1975. KM-PM rendeletben és az MSZ 3448-78. szabványban előírtak
szerint kell elvégezni.
3. Kölcsönzési nyilvántartások
 A tanulók és az iskola dolgozóinak kölcsönzését elektronikus nyilvántartással követjük nyomon,
4. Az állomány jogi védelme:
A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáért, a nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséért.
A könyvtáros felelősségre vonható a dokumentumok és/vagy eszközök hiányáért,
 ha bizonyíthatóan nem tartja be a könyvtár használati és működési szabályait,
 a leltárhiány meghaladja a megengedett mértéket.
A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért.
Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát, tanulóinak jogviszonyát csak a könyvtárral
szemben fennálló tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
A könyvtáros tartós távolléte esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azon dolgozók, akik
a könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a
könyvtáros távollétében igénybe veszik.
3. A könyvtári állomány elhelyezése, feltárása
1. A dokumentumok elhelyezése
1.1 Olvasóterem
Ez a tér lehetőséget biztosít foglalkozások megtartására, a tanórák után pedig a tanulásra,
művelődésre, csendes beszélgetésre.
 Itt található a kézikönyvtár állománya szabadpolcon elhelyezve;
 továbbá a periodikumokat is itt lehet megtekinteni.
 A helyiségben az olvasók rendelkezésére áll kettő számítógép internet hozzáféréssel;
valamint a helyben használható CD-ROM-ok.
1.2 Kölcsönző tér
A könyvek szabadpolcon kaptak helyet, a tájékozódást feliratok segítik. Tagolásuk:
 Ismeretközlő könyvek,
 sorozatok (Bölcs bagoly, Búvár zsebkönyvek, Delfin könyvek, Így élt…, Képes földrajz,
Képes történelem, Mi micsoda, Új képes történelem),
 mesegyűjtemények,
 versek,
 szépirodalmi könyvek
1. 3 „Raktár”
Alsós és felsős tankönyvek, módszertani segédletek, javításra, selejtezésre váró dokumentumok, tanulói projektmunkák tárolására, megőrzésére szolgáló két beépített szekrény a
könyvtár előtti folyosón.
1. 4 Szaktantermek
Adott tantárgyhoz kapcsolódó letéti anyagok.
4. A dokumentumok feltárása
4.1 Elektronikus katalógus
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Iskolánk dokumentumait a GEORGE integrált könyvtári rendszer programjával rögzítjük. A
könyvtár dokumentumai között szerző, címek szavai és tárgyszó alapján lehet tájékozódni
online rendszerben.
4. 2 Cédulakatalógus
Könyvtárhasználati szemléltetésre szolgál, nem tükrözi az állomány teljességét.
4. Gazdálkodás
 A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az intézmény a
költségvetésben biztosítja úgy, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható
legyen.
 A fenntartó gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről.
 A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtáros feladata.
 A könyvtáros a vásárolt dokumentumok számláival a gazdasági ügyintézőnek számol el.
5. Záró rendelkezés
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az intézmény működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
Módosítását, kiegészítését akkor kell elvégezni, ha jogállásában, feladatrendszerében alapvető változások következnek be.
Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézmény Könyvtárának Működési Szabályzata a
jóváhagyás napján lép életbe.
A működési szabályzat mellékletei:
1. Gyűjtőköri szabályzat
2. Könyvtárpedagógiai program
3. Könyvtárhasználati szabályzat
4. Munkaköri leírás
5. Tankönyvtári szabályzat
6. A könyvtár nyitva tartása
VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a Munkavédelmi szabályzat, valamint
a Tűzvédelmi szabályzat és a Tűzriadó terv rendelkezéseit.
 A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében tanítani kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal
együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:
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az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat
a házirend balesetvédelmi előírásait
a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét
a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban
o tanulmányi kirándulások, túrák előtt
o közhasznú munkavégzés megkezdése előtt
o rendkívüli események után
a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeit
a gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt
a baleseti veszélyforrásokat
a kötelező viselkedés szabályait egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor

A tanulók számára közölt tűz- és balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba, a tanuló tájékoztató füzetébe, ellenőrzőjébe be kell jegyezni.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk szabályozza.
Az tagintézmény-vezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi.
Közlekedéssel kapcsolatos óvó intézkedések:
 Kerékpárral érkezők a kapuban leszállnak, az udvarra betolják, és a kerékpártárolóban
helyezik el kerékpárjukat, távozáskor csak az utcán szállnak fel.
 Az intézmény területére csak iskolai dolgozók, az iskola vendégei, a szolgáltatást végző
takarító, karbantartó szervezetek, a gazdálkodó szervezet, az étkeztetést végző gazdálkodó szervezet gépjárművei, valamint árut szállító gépjárművek hajthatnak be. Az intézmény udvarában parkoló gépjárművekben keletkezett esetleges károkért az intézmény semmiféle felelősséget nem vállal.
A tanulókra vonatkozó előírásokat a házirendje tartalmazza.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
Az iskolaorvos feladatai, kapcsolatrendszere
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában
segíti az tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes. Az iskolaorvos munkájának
ütemezését a védőnő minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola tagintézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét az iskolaegészség-ügyi munkatervben
rögzíti.
Az iskolaorvos ellátja a tanulók folyamatos egészségügyi felügyeletét, a tanulók évente egy
alkalommal történő szűrővizsgálatát.
Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.
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Az iskolai védőnő feladatai
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók
egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az iskola tagintézmény-vezetőjével. Végzi a
diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat,
előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában felhasználja.
Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Védőnői Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
A gyermek- és ifjúságvédelemi felelős feladatai
A gyermek- és ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Az iskolavezetés figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott
feladatok ellátása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel, és hatóságokkal. Amennyiben szükségesnek tartja, eljárást kezdeményez
rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Amennyiben az iskola dolgozói bármely rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek azt jelenteni.
Ha az iskola bármely dolgozója vagy a külső szolgáltatató dolgozója 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 az iskolatitkárnak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót, az iskola hangosító
berendezésén keresztül folyamatos csengetéssel jelezni a riadó tényét. Erről a Rendőrséget
a 107-es telefonszámon haladéktalanul értesíteni kell.
Az intézmény kiürítése a tűzriadó tervben szabályozott levonulási rend szerint történik, a
tanulók és a dolgozók elfoglalják a számukra kijelölt várakozási helyüket. A rendőrség kiérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik.
A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Lásd. Mecsekaljai Általános Iskola 10.10. pontban

27.1.7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
Az intézmény a pedagógiai program cél-és feladatrendszerének megfelelően együttműködik más intézményekkel, szervezetekkel, civil szervezetekkel.
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Együttműködő partnerek, az együttműködés színterei, formái:
Sportegyesületek, kulturális csoportok, művészeti alapiskola, civil szervezetek:
 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
 Misina Néptáncegyüttes
 Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar
 Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gyermekeinkért Alapítvány
Pedagógiai programunk megvalósításában nagy segítségünkre van az iskola mellett működő alapítvány, mely céljaink megvalósításának, hagyományaink megőrzésének egyik legfontosabb anyagi biztosítéka. A Kuratórium elnökét valamennyi rendezvényünkre meghívjuk, az immár hagyományossá vált szülői bálon pedig a nevelőtestület nagy része részt
vesz, és a lebonyolításban is közreműködnek.
Kulturális intézmények, közgyűjtemények
 Tudásközpont
 Kodály Központ
 Zsolnay Negyed
 Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága
 Pécsi Kulturális Központ
 Pécsi Színház
 Harmadik Színház
 Bóbita Bábszínház
Rendezvények, kiállítások, múzeumi órák, hangversenyek, színházi előadások látogatása.
Helyi média
 Pécs TV
 Új Dunántúli Napló
Marketing tevékenységünk egyik legfontosabb eleme iskolánk munkájának folyamatos bemutatása.
Pedagógiai szakmai szolgáltatók és a pedagógiai szakszolgálat
 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatók Központja
Szakmai együttműködés a pedagógiai munka korszerűsítése, kínálatának szélesítése, továbbképzési program teljesítése érdekében.
Gyermekjóléti szolgálat
Az ifjúságvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat
ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal.
Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó
 a sajátos nevelési igényű, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása, fejlesztése érdekében
Együttműködés annak érdekében, hogy a gyermek, tanuló állapotára vonatkozó, szakvéleményben rögzített megállapításokat közösen értelmezzék, a fejlesztés pontos tartalmát,
időkeretét, a kiscsoportos fejlesztés lehetőségeit, a fejlesztés és a fejlődés szükséges dokumentálását minden egyes gyermek, tanuló esetében meghatározzák
Óvodák
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Közvetlen kapcsolatot tartunk fenn a környékbeli óvodákkal a beiskolázási tevékenységünk
kapcsán. Az együttműködés keretét a Sulihívogató programsorozatunk adja.
Középiskolák
Nyolcadik osztályosaink eredményes továbbtanulása érdekében többoldalú kapcsolatban
állunk a középiskolákkal. Fogadjuk, továbbítjuk a középiskolák felöl érkező információkat.
Nyílt napokra megszervezzük tanulóink részvételét. Segítjük tanítványaink részvételét a
középiskolák által szervezett versenyeken. Fogadjuk az adatokat volt tanítványaink elért
eredményeiről.
Egyetemek
Tanár, tanító, gyógypedagógus, szociális munkás, pedagógiai asszisztens hallgatók számára
lehetőséget biztosítunk tanítási gyakorlat megtartására. Felkészült mentortanáraink egyéni
és csoportos tanítási gyakorlaton foglalkoznak a hallgatókkal. Együttműködési szerződés
keretében partneriskolája vagyunk a Pécsi Tudományegyetemnek.
Partnerintézmények
Az iskola referenciaintézményi szolgáltatásai kapcsán kapcsolatot tart fenn más szolgáltató
iskolákkal. Felkészült az iskola mintaadó pedagógiai gyakorlatának bemutatására, továbbadására. Saját maga is befogadni képes más iskolák jó gyakorlatait.
Pályázati partnereinkkel:
EU-s pályázataink révén számos intézménnyel valósítunk meg a pályázatok keretében közös pedagógiai tevékenységet.
Nemzetközi oktatási kapcsolataink:
Iskolánkban tanulóink számára tanórai keretekben biztosítjuk az élő idegen nyelvek és az
elektronikus kommunikációhoz szükséges készségek elsajátítását. A nemzetközi kapcsolatokban való részvételre az elmúlt években elsősorban pedagógusaink számára, pályázatok
révén nyílt lehetőségünk. Tanulóink számára folyamatos a nemzetközi kapcsolatok felkutatása, a lehetőségek feltérképezése.

27.1.8. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
A szülői szervezettel (továbbiakban SZM) való kapcsolattartás az tagintézmény-vezető feladata. Az tagintézmény-vezető felelős az SZM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért is.
A kapcsolattartás formái:
 Értekezlet
 Személyes beszélgetése a szülői szervezet tagjával szükség szerint
 Elektronikus levelezés
 Írásos tájékoztató
Az tagintézmény-vezető évente legalább három alkalommal SZM értekezletet tart, melyben
tájékoztatja a szülőket az aktuális kérdésekről, és a szülők közvetlen módon kérhetnek választ a felvetődő kérdésekről. Az tagintézmény-vezető elektronikus formában meghívó,
tájékozató levél formájában is tartja a kapcsolatot a szülői szervezet tagjaival.
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27.1.9. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A diákönkormányzattal való kapcsolattartása az tagintézmény-vezető feladata. Az tagintézmény-vezető a diákönkormányzat munkájának segítésére – a diákközösség javaslatára – egy
pedagógus megbíz a feladattal legföljebb ötéves időtartamra. Az tagintézmény-vezető közvetve, a segítő pedagóguson keresztül tartja a kapcsolatot a diákönkormányzattal.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a házirend elfogadása előtt.
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény tagintézmény-vezetője
felelős.

27.1.10.

A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA

Az iskola aulája a Mecsekaljai Általános Iskola által is használt közös tér. Az tagintézmény
nagyrendezvényeihez, tanévnyitó és tanévzáró értekezletekhez, egyéb értekezletekhez biztosít megfelelő körülményeket.
Az intézmény helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás
ellenében, terembérleti szerződéssel történik, a fenntartó és a működtető szabályzatai szerint.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola ellátja a gyermekek,
tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai
célú tevékenység nem folytatható.
Az iskola épületének homlokzatát címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a
Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az
Európai Unió zászlaját. Az intézmény minden alkalmazottja, a szolgáltatók személyzete 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 tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az intézmény tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.
A tantermeket, szaktantermeket, szertárakat használaton kívüli időben zárni kell. A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően –
a takarító személyzet feladata.
A diákönkormányzat az iskola tanulók által használt helyiségeit, azok berendezéseit – az
ügyeletes vezetővel való egyeztetés után – szabadon használhatják.
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27.1.11.

A TAGINTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

Az intézményi hagyományok ápolásáról általában
A iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok
ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg.
Iskolánk hagyományos ünnepi rendezvényei:
 Október 23. – a forradalom ünnepe
 Március 15. – a forradalom ünnepe
 Holokauszt áldozatainak emléknapja
 A diktatúrák áldozatainak emléknapja
 Nemzeti Összetartozás Napja
 Tanévnyitó ünnepély
 Ballagás
 Tanévzáró ünnepély
 Egéravató
 Polgáravatás
 Zenei világnap október 1.
 Aradi vértankról megemlékezés október 6.
 Magyar kultúra napja – január 22.
Hagyományos kulturális és szabadidős rendezvényeink:
 tantárgyi, illetve komplex vetélkedők és versenyek sorozata
 szülők-nevelők bálja
 karácsonyi műsor
 karácsonyi hangverseny
 karácsonyi vásár
 farsang
 húsvéti vásár
 anyák napja
 madarak és fák napja
 kulturális bemutató
 sportversenyek és vetélkedők
 iskolai és osztálykirándulások
 osztályrendezvények
 Föld napja
 Víz világnapja
 sportnap
 gyermeknap
 hulladékgyűjtés
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
 Fehér blúz, sötét szoknya, illetve fehér ing, sötét nadrág.
Egyéb iskolai hagyományaink:
 iskolaújság (kéthavonta)
 osztálytalálkozók
70



óvodások számára Sulihívogató foglalkozások

Iskolánk jelvénye:
 A Mecsekaljai Általános Iskola közös jelvénye
Iskolánk indulója:
 Bánki induló

27.1.12.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE

A Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ-ének 18. pontja

27.1.13.

A TAGINTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA

A Székhelyintézmény dokumentumai nyilvánosak, a tanulók, szüleik, a munkavállalók és
más érdeklődők megtekinthetik az tagintézmény-vezetői irodában fogadó időben, valamint
az tagintézmény-vezetőhelyettesi irodában, a tanári szobában, a könyvtárban, az iskola
titkárságán, továbbá az iskola honlapján.

27.1.14.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

Az iskolában bármilyen reklámtevékenység kizárólag az tagintézmény-vezető engedélyével
folytatható, feltéve, hogy összhangban áll az intézmény pedagógiai programjával.
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27.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE
ISTVÁN TAGISKOLÁJÁBAN

27.2.1. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az tagintézmény önálló költségvetéssel nem rendelkező jogi személyiség. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. A tagintézményben folyó munka sajátosságait a Pedagógiai Program tartalmazza.
Az iskola szervezeti egységei
Alsó tagozat: 1- 4. évfolyam
Napközi otthon.
27.2.2. A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA
A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSE
A tagintézmény-vezetője (tagintézmény-vezető): Nemesné Varga Katalin
Az iskola élén a tagintézmény-vezető áll. A tagintézmény-vezető jogállását a vezető beosztás
ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
A tagintézmény-vezető az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét a köznevelési törvény határozza meg.
A tagintézmény-vezető együttműködik az iskola más közösségeinek képviselőivel (szülői szervezet).
AZ ISKOLA DOLGOZÓI
Az iskola dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó
alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

27.2.3. A TAGINTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI
A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyetértési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
 nevelőtestület alakuló értekezlete,
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tanévnyitó értekezlet,
félévi értekezlet,
év végi osztályozó értekezlet,
tanévenként legalább egy nevelési értekezlet.
tanévzáró értekezlet

A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.
A nevelőtestület döntései, határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazatok egyenlősége esetén az tagintézmény-vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az iskola iktatott iratanyagába kerülnek.
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása:
 különböző értekezletek,
 megbeszélések.

A vezetőségi ülések és az értekezletek időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az iskola vezetője az aktuális feladatokról hirdetőtáblákon keresztül is értesíti a nevelőket.
Az iskolavezető köteles:
 az iskolavezetőségi ülés után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat
az ülés döntéseiről, határozatairól,
 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az tagintézmény-vezetővel, vezetőséggel.

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK:
Az iskolában a kis létszámra tekintettel szakmai munkaközösségek nem működnek.
27.2.4. A TAGINTÉZMÉNY KÉPVISELETE
A tagintézményt az tagintézmény-vezető képviseli harmadik személyekkel, más jogi személyiséggel bíró szervezetek előtt.
E jogkört, bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján átruházhatja.
A képviselet szabályai:
 a tagiskolát képviselő, a nyilvánosság előtt csak olyan kérdésekről nyilatkozhat,
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult.
 nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról
 a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a
felelős
 a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az iskola jó hírnevének megőrzése.
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27.2.5. A VEZETŐK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS
A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Az tagintézmény-vezető távollétében a megbízott pedagógus látja el a teendőket.
Helyettesítés során feladata:
 a működőképesség fenntartása,
 tájékoztatás a tagintézmény-vezető felé.
A tagintézmény-vezető telefonon is adhat megbízást és utasítást bármely pedagógusnak,
aki akkor az iskolában tartózkodik.
Rendkívül indokolt esetben az tagintézmény-vezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A családi napközi a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez
igazodva kezdődik.
A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE
Területei:
A nevelő-oktató munka ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed:
 a tanórán kívüli foglalkozásokra,
 iskolai dokumentációra,
 ügyviteli tevékenységekre,
 az osztályközösségek fejlődésére,
 a nevelő-oktató munka speciális területeire,
 az intézmény munkájának egyéb területeire.
A tagintézmény-vezető felelős a nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét az iskolai munkaterv mellékletét
képező Ellenőrzési terv és a Pedagógus Értékelési és a Vezetői értékelési rendelkezés tartalmazza.
Az itt nem szereplő eseti ellenőrzések a tagintézmény-vezető) döntési jogkörébe tartoznak.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
Az tagintézmény-vezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Az ellenőrzés módszerei:
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,
 írásos dokumentumok vizsgálata,
 tanulói munkák vizsgálata,
 beszámoltatás szóban, írásban,
 beszélgetések,
 információk, tapasztalatok gyűjtése,
 felmérések, attitűd vizsgálatok, eredményvizsgálatok végzése.
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A pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni az ellenőrzésen tapasztaltakat.
Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
Az intézmény ellenőrzésének kérdéseit, formáit a Belső Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.

27.2.6. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
NYITVA TARTÁS
Iskolánk szorgalmi időben reggel 6.45-től a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 17 óráig tart nyitva.
A reggeli ügyelet 7.00-kor kezdődik és 7.45-ig tart.
Az intézmény tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az tagintézmény-vezető határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, tanulók és a pedagógusok tudomására hozza.
Az ügyeleti rendet ill. az elérhetőséget a bejáratnál ki kell függeszteni.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvény hiányában - zárva
kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a tagintézmény-vezető ad engedélyt - eseti kérelmek alapján.
A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
Az iskola nyitvatartási idején belül 8.00 - 16 óra között – illetve, amíg tanuló tartózkodik az
épületben - felelős vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A vezető benntartózkodási
rendjét az éves munkaterv mellékleteként írásban kell meghatározni, és az irodában lévő
hirdetőtáblára ki kell függeszteni.
A TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Az iskolával jogviszonyban állók részére
 A tanuló tanítási időben csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére hagyhatja el
az iskola épületét. Ebben az esetben az osztályfőnök vagy a tagintézmény-vezető ad
erre engedélyt.
 Az iskolában tartózkodás további rendjét a házirend szabályozza.
 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből kivinni csak az
tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskolával jogviszonyban nem állók részére
 A szülők, hozzátartozók reggel 7.30 után és 15 óra előtt a gyermekeiket a folyosón
várhatják meg.
Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.45 és 16.00 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc.
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A tanórákat az iskola órarendjén megjelölt termekben kell megtartani pedagógus vezetésével. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után tervezhetők.
Az iskola biztonságos működését garantáló szabályok
 Az iskolával jogviszonyban nem állók a fent meghatározottak szerint használhatják
az épületet.
 Az iskola létesítményeinek, berendezési tárgyainak karbantartása, javítása, a balesetmentes és biztonságos használat feltételeinek megteremtése a tagintézményvezető feladata.
 A járdák, utak, lépcsők és udvar síkosság mentesítését folyamatosan biztosítani kell.
 Baleset, rendkívüli esemény észlelésre vonatkozó szabályokat a Mecsekaljai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 10.9. fejezete tartalmazza.
Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskola helyiségeinek használati rendjét a Házirend tartalmazza.

AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez.
A tanórán kívüli foglalkozások célja:
Az oktató-nevelőmunka, a tanórai tevékenység kiegészítése, a differenciált képességfejlesztés, közösségépítés lehetőségeinek szélesítése, a Pedagógiai Program céljainak megvalósítása.
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint egyéb foglalkozásokat szervez.
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái:
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli
foglalkozások szervezhetők:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
 tömegsport foglalkozások,
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások,
 iskolaválasztást segítő foglalkozások,
 erdei iskola
 kirándulás, séta
 színház, bábszínház, múzeum látogatása
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló
csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság
szervezése, arra való felkészítés, a versenyeken való részvétel, kíséret,
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a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezéséhez,
lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások.

Egyéb foglalkozások időkerete:
Egyéb foglalkozásokat az osztályok kötelező óraszáma és a finanszírozott órakeret közti
különbség határain belül lehet szervezni.
Egyéb foglalkozásokat a tanítás megkezdése előtt, de legkorábban negyed nyolctól, és a
tanítási órák befejezése után 16 óráig lehet szervezni. A szervezésnél a törvényben meghatározott maximális terhelhetőséget a tanulóknál és a pedagógusoknál is figyelembe kell
venni.
A napközi az utolsó óra utáni kicsengetéskor kezdődik és hétfőtől csütörtökig 16, illetve
igény szerint 17 óráig; pénteken 16 óráig tart.
A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján, a napközis
nevelő engedélyével történhet. A tanóra védelme érdekében, a gyerekeket vagy az óra kezdete előtt vagy a befejezést követően lehet elvinni.
Szakköri foglalkozások
Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők
újak szervezését is kezdeményezhetik.
A szakkörvezetőket a tagintézmény-vezető bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakköri foglalkozásokra való jelentkezés, a munkában való részvétel minden tanuló joga.
Egy tanuló egy, esetleg két vagy három szakkör tagja lehet. Ha a tanuló kéri felvételét valamely szakkörbe, ott tanév végéig részt kell vennie a munkában. Amennyiben a tanórán kívüli tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az osztályfőnök kezdeményezheti
ezen tevékenységek csökkentését.
A szakkörök munkáját az tagintézmény-vezető felügyeli.
A szakköröket fel kell tüntetni a tantárgyfelosztásban.
A képességek differenciált fejlesztésére szolgáló foglalkozások:
Szervezéséről az tagintézmény-vezető dönt. A foglalkozások óraszámát a tantárgyfelosztás
tartalmazza.
Kirándulás
Az őszi és a tavaszi kirándulást iskolai szinten, a tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök
szervezi meg.
A tervekről, várható költségekről az osztály szülői munkaközösségének véleményét ki kell
kérni.
A kirándulások időpontja az éves munkatervben kerül meghatározásra.
A kiránduláson a részvétel nem kötelező, de ajánljuk a szülők és a tanulók számára. A költségeket a szülők biztosítják.
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AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE, A
MINDENNAPOS TESTEDZÉS
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
A második-negyedik évfolyamon a heti három kötelező testnevelés óra, valamint 2 óra játékos, egészségfejlesztő testmozgás a napközi keretein belül, illetve tekintettel az összevont
osztályokra, a 2 óra együtt is megtartható azzal –azokkal – az osztályokkal, melyeknek már
5 testnevelés óra kötelező.
A TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE
Az iskola önálló könyvtárral nem rendelkezik.
Iskolánk az Orfűi Községi Könyvtárat használja.
VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások:
Az intézmény dolgozói évenként ismétlődő munkavédelmi oktatásban részesülnek. A felkészítést a Pécsi Arkangyal KKT végzi.
A pedagógusoknak munkavédelmi (balesetmegelőző) oktatásban kell részesíteni a tanulókat tanévkezdéskor, valamint
 technika órákon,
 testnevelés, sportfoglalkozásokon,
 tanulmányi kirándulás,
 társadalmi munkavégzés megkezdése előtt
 valamint súlyos baleset bekövetkezése után.
Mindezt a haladási naplóban dokumentálni kell.
A tanulóktól baleset észlelése esetén elvárható viselkedésmódokról az iskolai házirend intézkedik.
A tanuló - és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége:
A baleseteknek kivizsgálási alapja a "Baleseti jegyzőkönyv" pontos kitöltése, az abban foglalt kérdésekre adott szakszerű és a valóságnak megfelelő válasz. A kivizsgálás során elvégzendő feladatok a Munkavédelmi Szabályzatban találhatók.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló - és gyermekbaleseteket - haladéktalanul ki kell vizsgálni, a Munkavédelmi Szabályzat szerint.
A súlyos balesetet (halál, érzékszervi károsodás, egészségkárosodás, csonkulás, bénulás) a
nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telefaxon, vagy személyesen - azonnal be kell
jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az tagintézmény-vezetőnek és az intézmény fenntartójának.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
Egészségügyi ellátás:
A törvény alapján biztosítjuk a tanulók szűrővizsgálatokon való részvételét.
A gyermekek ellátását védőnő segíti.
A tanuló - a szülő írásbeli kérésére - nem köteles az előírt orvosi vizsgálaton részt venni, de
a vizsgálat elvégzéséről a szülő köteles gondoskodni. Amennyiben szülői mulasztás miatt a
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gyermeken bármilyen látható egészségügyi probléma tapasztalható, az osztályfőnök köteles az illetékes szerv felé jelenteni azt.
Az iskolán kívül végzett orvosi vizsgálatokra a pedagógusok beosztás szerint kísérik el a
tanulókat, és ott felügyeletet biztosítanak.
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, ill. az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az iskola épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés stb.),
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Ha az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt közölni az tagintézmény-vezetővel ill. valamely intézkedésre jogosult
felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult: felelős vezető: a tagintézmény-vezető.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 az intézmény fenntartóját,
 tagintézmény-vezetőt
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, ill. katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a tagintézmény-vezető szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az tagintézmény-vezető vagy az intézkedésre jogosult
utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengő segítségével kell riasztani, valamint haladéktalanul hozzá kell látni az épület kiürítéséhez. Az épületet a bent tartózkodó
tanulóknak a tűzriadóban található kiürítési terv alapján kell elhagyniuk.
A tanulóknak az épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért,
valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást
tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül tartózkodó gyermekekre is gondolnia kell (pl. mosdó),
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell,
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára,
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő meg79

érkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.
A veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodni kell:
 a kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi ill. katasztrófaelhárító szervek fogadásáról.
A tűzriadóval, bombariadóval kapcsolatos tudnivalók
A Tűzriadó tartalmazza, mely a tűzvédelmi szabályzat része.
A fenti tervekben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
Az épület kiürítését az előzőekben megfogalmazottak szerint évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a tagintézmény-vezető a felelős.
27.2.7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
Intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mecsekaljai Általános Iskola tagintézményeként közvetlen kapcsoltban áll a központtal és az tagintézményekkel. Ezekkel az intézményekkel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mecsekaljai Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint tartja a kapcsolatot.
Az iskola rendszeres kapcsolatban áll:
 a fenntartóval,
 Orfű község önkormányzatával
 a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjával,
 a tanulókat fogadó általános iskolákkal
 a nevelési tanácsadóval,
 a Szivárvány Gyermekházzal,
 a tanulók egészségügyi ellátásában résztvevőkkel
 óvodákkal
 Gyermekjóléti szolgálattal
 Gyámhivatallal.
A gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység eredményes végzése érdekében munkakapcsolatban
állunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyámhivatallal és a rendőrséggel.
Orfű község háziorvosával és a védőnővel közvetlenül a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. Az együttműködés módjával az iskola Egészség- és környezetnevelési
programja is foglalkozik.
Az Nkt.24. §.(3) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.
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27.2.8. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése,
kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet, munkaközösség működik.
A szülői szervezet a szülők köréből:
 elnököt,
 elnökhelyettest választ.
Ezen közösségek kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az tagintézmény-vezetőhöz.
A választmány elnöke közvetlenül az tagintézmény-vezetővel tart kapcsolatot.
A választmány akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van,
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szülői szervezet választmányát a tagintézmény-vezetőnek tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.
Az iskolai szülői szervezetet az alábbi jogok illetik meg:
 megválasztja saját tisztségviselőit,
 kialakítja saját működési rendjét,
 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 képviseli a szülőket a közoktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,
 egyetértési jogot gyakorol a tankönyvellátási szerződés megkötésekor, valamint a
heti órarend összeállításánál, hogy az egyes tanítási napokon a tanuló által bevitt
tankönyvek súlya ne haladja meg a 3 kg-ot,
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A nevelők és a szülők
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 a tagintézmény-vezető:
‐ iskolai szülői értekezleten.
‐ a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,
 a pedagógusok: - szülői értekezleten, valamint írásban az üzenő füzeten és az ellenőrzőn keresztül tájékoztatják a szülőket.
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
 családlátogatás,
 szülői értekezletek,
 egyéni fogadó óra (előre egyeztetett időpontban)
 nyílt tanítási napok
A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza.
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik útján közölhetik a tagintézmény-vezetővel és a nevelő
testülettel.

27.2.9. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A tanulók közösségét az iskolába járó diákok összessége alkotja.
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az tagintézmény-vezető és az iskola valamennyi nevelője a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül tájékoztatják a tanulókat.
A tanulót és a tanuló szüleit a gyermek fejlődéséről egyéni haladásáról a tanítóknak és a
szaktanároknak szóban és írásban folyamatosan tájékoztatniuk kell.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg közölhetik a tagintézmény-vezetővel, a nevelőtestülettel.

27.2.10.

A TAGINTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a
nevelőtestület éves munkatervében határozza meg.
Az ünnepélyek, megemlékezések idejét, formáját, rendezőit az iskola éves munkatervében
kell meghatározni.
Iskolai ünnepélyt, illetve megemlékezést tartunk:
 október 6-a
 október 23-a
 február 24-e
 március 15-e és
 június 4-e tiszteletére.
Az iskola épületét az ünnepnaphoz méltóan és jellegének megfelelően kell díszíteni.
Az ünnepélyek rendezése, az előkészítő munkában való részvétel minden pedagógus kötelessége.
Az iskolai életet érintő általános hagyományok
 ügyeleti tevékenység
 nyílt tanítási napok: a szülők igényeinek megfelelően
 évnyitó
 évzáró
 kirándulások
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Kulturális hagyományok
 Idősek napja (falu szintű)
 Márton nap (falu szintű)
 Mikulás
 Karácsony (falu szintű)
 Költészet Napja
 iskolai farsang
 versenyeken való részvétel

27.2.11.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE

A Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ-ének 18. pontja

27.2.12.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos.
Ez alól kivételes esetben az tagintézmény-vezető adhat felmentést, amennyiben az adott
reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az iskola területén elhelyezett faliújságokra, hirdetményt az iskolával jogviszonyban nem
állók csak a tagintézmény-vezető engedélyével helyezhetnek el.
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27.3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

27.3.1. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az iskolai közösség
Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek
révén és módon érvényesíthetik.
Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata
rögzítik.
A nevelőtestület
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az
iskola gazdasági ügyintézője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi
felsőfokú végzettségű dolgozók:
 ifjúságvédelmi felelős
 könyvtáros
 mentor-tanár
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
 tanévnyitó értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 2 alkalommal nevelési értekezlet.
Az iskola szervezeti egységei
Az iskola szervezeti egységei: alsó tagozat, felső tagozat, napköziotthon. A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll:
 Felső tagozat
tagintézmény-vezetőhelyettes
 alsó tagozat
alsós munkaközösség-vezető
 napköziotthon
napközis munkaközösség-vezető
 gazdaságvezetés
gazdasági ügyintéző

27.3.2. A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA
A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSE
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Az iskola vezetését az tagintézmény-vezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az
tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
 az tagintézmény-vezetőhelyettes
 a gazdasági ügyintéző
Az intézmény vezetője, helyettese és gazdasági ügyintézője kapcsolattartása folyamatos. Az
iskolavezetés rendszeresen, szükség szerinti gyakorisággal tart megbeszélést az aktuális
feladatokról. A vezetőségi megbeszélést az tagintézmény-vezető vezeti.
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE









a tagintézmény-vezető,
a tagintézmény-vezetőhelyettes,
a szakmai munkaközösségek vezetői,
a közalkalmazotti tanács tagja,
a szülői szervezet vezetője,
a diákönkormányzat vezetője,
a diákközgyűlésen megválasztott diákképviselő.
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen, szükség
szerinti gyakorisággal tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről
írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetés megbeszéléseit az tagintézményvezető készíti elő és vezeti.
Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint
ellenőrzési feladatokat is ellátnak.

AZ ISKOLA DOLGOZÓI
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola intézményvezetője alkalmazza. Az
iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 Felsős – humán
 Felsős – reál
 Alsós
 Napközis
A munkaközösségek szükség és igény szerint átszervezhetők, vagy megszüntethetők. Erről
a nevelőtestület nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt. A szakmai munkaközösségek a
magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek.
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen:
 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,
 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
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a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása,
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,
javaslattétel az tagintézmény-vezetőnek a munkaközösség-vezető személyére,
segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a
munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az
adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykednek.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az tagintézmény-vezető bízza meg.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
MUNKACSOPORTOK
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a tagintézmény-vezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia
kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja,
vagy az tagintézmény-vezető bízza meg.

27.3.3. A TAGINTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI
A nevelőtestületi értekezlet tagjai: az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre
létesített munkakörökben (pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő) közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű közalkalmazottak.
 Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakörök:
‐ tanító
‐ tanár az általános iskolában
 Az alaptevékenységet közvetlenül segítő (felsőfokú végzettséggel is betölthető)
munkakörök:
‐ Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős (pedagógus végzettséggel)
‐ Könyvtáros-tanár
‐ mentor tanár
Döntési jogköre:
 Az intézmény pedagógia programjának elfogadása, módosítása.
 Az intézmény szervezeti-és működési szabályzatának elfogadása és módosítása.
 Az intézmény házirendjének elfogadása és módosítása.
 Az intézményi minőségirányítási programjának elfogadása (pedagógus teljesítményértékelés, intézményi önértékelés).
 Az intézményi munkaterv elfogadása.
 A nevelőtestület képviseletében eljáró képviselők megválasztása.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.
 A pedagógia program valamint a szervezeti és működési szabályzat fenntartói jóvá86

hagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtásáról.
Véleményezési jogköre:
 Az tagintézmény-vezetői megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör.
 A nevelőtestületi értekezlet döntési jogköréből az Intézményvezető Testületre ruházza:
 A döntés az éves intézményi munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról.
 Az intézmény egészének munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását.
 A nevelőtestületi értekezlet képviseletében eljáró alkalmazottak megválasztását.
A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény tagintézmény-vezetője, az tagintézmény-vezetőtanács vagy nevelőtestület egyharmada kéri. Az értekezletet az tagintézmény-vezető hívja össze.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az tagintézmény-vezető szavazata dönt.
Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó
program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi
értekezleten titkos szavazással határoz.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat és javaslatot fogalmazhat meg az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, vagy az intézményi diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a
nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai
program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi minőségirányítási program elfogadásánál.
Amennyiben a nevelőtestületi értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az tagintézmény-vezető azt megvizsgálja, és
arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az tagintézményvezetők gondoskodnak.

27.3.4. A TAGINTÉZMÉNY KÉPVISELETE
A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a
tagintézmény illetékességét, azt az tagintézmény-vezető látja el.
A vezető e jogkört átruházhatja:
 Az tagintézmény-vezetőt távollétében teljes jogkörrel az tagintézményvezetőhelyettes helyettesíti.
 Az tagintézmény-vezető és az tagintézmény-vezetőhelyettes együttes távollétében a
közalkalmazotti tanácsa tagja, vagy az erre kijelölt munkaközösség-vezető helyettesíti.
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27.3.5. A VEZETŐK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS
TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
Az iskola felelős vezetője a tagintézmény-vezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a
fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az
intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.
TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐHELYETTES
Az tagintézmény-vezető munkáját tagintézmény-vezetőhelyettes segíti.
Az tagintézmény-vezetőhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az
tagintézmény-vezető adja, a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás
visszavonásig érvényes. A tantestület az tagintézmény-vezetőhelyettes személyéről titkos
szavazással nyilvánít véleményt. Az tagintézmény-vezetőhelyettes és más vezető beosztású
dolgozó munkáját munkaköri leírásuk, valamint az tagintézmény-vezető közvetlen irányítása alapján végzik.
A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Amennyiben az tagintézmény-vezető vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt
egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére
a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.
A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE
Az iskola belső ellenőrzési feladatai:
 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és az egyéb belső szabályzataiban előírt) működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,
 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről,
 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi
előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez.
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
 A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
o az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni,
o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni,
azokról másolatot készíteni,
o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni,
o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
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A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
o az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni,
o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni,
o az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével,
o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint időben megismételni.
Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
 Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
o az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni,
o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
 Az ellenőrzött dolgozó köteles:
o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit teljesíteni,
o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola
belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak
szerint a tanév során folyamatosan végezni.
 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell.
 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél
(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét,
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.
A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
 Tagintézmény-vezető:
o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek,
o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jellegű munkáját,
o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását,
o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát,
o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet,
o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
 Tagintézmény-vezetőhelyettes:
o folyamatosan ellenőrzi a hozzája beosztott dolgozók nevelő-oktató és
ügyviteli munkáját, ennek során különösen:
o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét,
o a pedagógusok munkavégzését, munkafelügyeletét,
o a pedagógusok adminisztrációs munkáját,
o a pedagógusok adminisztrációs munkáját,
o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét,
o a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.
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Gazdasági ügyintéző:
o folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a
gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását,
ennek során különösen:
- az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét,
- a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését,
- a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet,
- az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat,
karbantartásokat és beszerzéseket,
- a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását,
- a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását.
o folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét.
 Munkaközösség- vezetők:
o folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen,
o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket,
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
Az tagintézmény-vezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az tagintézmény-vezető
a felelős.
Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az tagintézmény-vezető számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint
ellenőrzési és irányítási eljárásainak eredményességét.
Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta
alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik.
A pénzügyi belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért a belső ellenőrzési vezető a
felelős. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat az intézményben az Elszámolóház látja el. A
gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira való tekintettel kialakított és működtetett
FEUVE rendszert részletesen tartalmazza az iskola Ellenőrzési Szabályzata.
A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE
A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,

90



az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külsőértékelések elkészítéséhez.
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
 tagintézmény-vezető,
 tagintézmény-vezetőhelyettes,
 munkaközösség-vezetők.
Az tagintézmény-vezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
 a pedagógusok munkafegyelme,
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
o a tanítási óra felépítése és szervezése,
o a tanítási órán alkalmazott módszerek,
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (A
tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.)
 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.
 Az iskolacentrum intézményvezetője valamennyi ellenőrzési módra jogosult.

27.3.6. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
NYITVA TARTÁS
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7,00 órától délután 20,00 óráig
tart nyitva. A tagintézmény-vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől
eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7,00 óra és délután
16,00 óra között a tagintézmény-vezetőnek vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.
A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben, írásban kell meghatározni.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének
rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
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A TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Az iskolában a tanítási órákat a helyi tarterv alapján 7,45 óra és 14,05 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 – 10 – 5 perc.
A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 17,00 óráig tart.
Az iskolában reggel 7,00 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet
működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók
magatartását, az épületrész rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
Az iskolában egyidejűleg 4 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők
felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:
 főbejárati lépcsőház,
 alsó folyosók,
 felső folyosók,
 udvar a főbejáratnál, nagy pálya, hátsó játszótér, füves focipálya, bokros részek.
A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke
(távolléte esetén az tagintézmény-vezető, vagy az tagintézmény-vezetőhelyettes), illetve a
részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli
esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az tagintézmény-vezető, vagy
az tagintézmény-vezetőhelyettes adhat engedélyt.
A tanórán kívüli foglalkozásokat 13,00 órától 20,00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás
végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az tagintézmény-vezető beleegyezésével lehet.
Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában
történik 7,30 óra és 16,00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az tagintézmény-vezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente egy alkalommal kell megszervezni.
Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.
Ez alól csak az tagintézmény-vezető adhat felmentést.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre aa tagintézmény-vezetőtől engedélyt kaptak
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(pl. helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a
portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles a
megfelelő helyre irányítani.
Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe
vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.
Az iskola épületében dohányozni TILOS!
Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az tagintézmény-vezető felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a
kulturális tevékenységgel függ össze.
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak
kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50 százaléka, melyet az adott dolog
elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani.
Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott
javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az tagintézmény-vezető dönt.
Amennyiben a tanuló középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű idegen nyelvtudást igazoló okirattal rendelkezik és ezt az iskolában bemutatja, a tanulót az tagintézmény-vezető az adott idegen nyelvi órák látogatása alól felmenti.
AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkörök,
 énekkar,
 iskolai sportköri foglalkozások,
 tömegsport foglalkozások,
 felzárkóztató foglalkozások,
 egyéni foglalkozások,
 tehetséggondozó foglalkozások,
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.
A NAPKÖZI OTTHON MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.
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A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja meg
a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi.
A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában
– az eltávozásra az tagintézmény-vezető, vagy az tagintézmény-vezetőhelyettes adhat engedélyt.
AZ EGYÉB TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra
történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük
a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére
az tagintézmény-vezető adhat.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az tagintézmény-vezető bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az
iskola pedagógusa.
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente 2 alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az
osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül
esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat is szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai,
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ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Külön szülői kérésre lehetőséget biztosít az iskola ezen tanulóknak a menza igénybevételére. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén –
az iskola ebédet (menzát) biztosít.
A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat
tartalmazza.
Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és
vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.
AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE, A
MINDENNAPOS TESTEDZÉS
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
o a heti három kötelező testnevelés óra
o a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás
 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon
o a heti kettő vagy három kötelező testnevelés óra,
o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
o a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak.
 A napközi otthonban és a tanulószobán
o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, illetve az iskolában működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, valamint az iskolai tömegsport
órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az tagintézmény-vezető által megbízott tanár segíti.
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy
 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem,
 a téli időszakban: a tornaterem
testnevelő tanár felügyelete mellett a hét 5 napján 14,00 óra és 17,00 óra között a tanulók
számára nyitva legyen.
A tömegsport- foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni.
A TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár
 Feladatát és gyűjtőkörét,
 Kezelésének és működésének rendjét,
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Fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,
Állományvédelmi eljárásait, és
Használatának rendjét.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI
 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 Az 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról közalkalmazottak jogállásáról szóló
 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
 Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 1998. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a szakmai szolgáltatásokról
 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő
törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975.(VIII.17.)
KM-PM együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
 Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszköz-jegyzékről. Ajánlás a taneszközfejlesztéshez
 Nemzeti alaptanterv
 Az iskola pedagógiai programja
 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 163. §
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK:
A könyvtár neve: Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Általános Iskola Könyvtára
Címe:7624 Pécs, Jurisics u. 17. Telefon: 72/518-110
Létesítés idő: 2002. szeptember
A könyvtár pecsétje: 35 X 10 mm átmérőjű, ovális alakú, a következő felirattal:
Jurisics Utcai Általános Iskola
Könyvtára
Területe:32 m²
TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Helye:
A könyvtár a jelenlegi helyén és formájában 2002-től működik.
Az iskola egyik legfrekventáltabb helyén található, a tanári és az tagintézmény-vezetői irodák mellett.
Berendezése:
 8 db 7 polcból álló polcrendszer
 2 db 14 polcból álló polcrendszer
 1 db 7 polcból álló polcrendszer
 6 db guruló polcalatti kihúzható fiók
 3 db számítógépes asztal
 3 db számítógép
 3 db 148˙x 60 cm-es asztal
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15 db irodai szék
1 db 6 részből álló beépített szekrény
1 db LG televízió
1 db Sony DVD-lejátszó
1 db Video-lejátszó

Személyi feltételek:
1 könyvtáros tanár (munkaköri leírását a melléklet tartalmazza)
A KÖNYVTÁR FENNTARTÁSA ÉS FELÜGYELETE
 Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik. A korszerű könyvtári szolgáltatások biztosításáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget.
 Az iskolai könyvtár a Baranya megyei iskolai könyvtári rendszer tagjaként működik.
 Az iskolai könyvtár működését az iskola tagintézmény-vezetője irányítja és ellenőrzi
a nevelőtestület és a diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembe vételével.
 Tervezi az évi költségvetésben a könyvtári állomány fejlesztési összegét.
 Szervezi a könyvtár nyitva tartását, a könyvbeszerzést, a könyvtáros és a nevelőtestület együttműködését, a tanulók olvasóvá nevelését.
 Ellenőrzi a könyvtár használatának intenzitását.
 Ellenőrzi a könyvtárhasználatra nevelő munkát.
 Ellenőrzi a könyvtár szolgáltatásait és azok kihasználtságát.
 Ellenőrzi a nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését.
 Ellenőrzi a könyvek állagának állapotát.
Szakmai szolgáltatások:
Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét – szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás – a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szolgáltatások Központja (BPSZSZSZK) irányítja.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE
A könyvtár szolgáltatásai:
 könyvek kölcsönzése
 helyben használható könyvek rendelkezésre bocsájtása
 számítógépek használatának biztosítása versenyekre készüléskor illetve a házi feladatok elkészítéséhez
 CD-k, DVD-k, PC-romok rendelkezésre bocsájtása
 tartós és ideiglenes tankönyvek rendelkezésre bocsájtása
 folyóiratok kínálata
 könyvtárismereti órák tartása
 a tanítás tanulás folyamatában felmerülő problémák megoldásának segítése
 versenyekre való készüléshez segítség nyújtása
A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti.
Lásd: Könyvtárhasználati Szabályzat a mellékletben
A nyitvatartási idő:
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Mértékét az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani. (20 óra)
HÉTFŐ
8.30- 12.30

KEDD
9.15- 13.15

SZERDA
10.00- 14.00

CSÜTÖRTÖK
10.00- 14.00

PÉNTEK
9.00- 13.00

A kölcsönzési idő:
A kölcsönzés időtartama 4 hét, tanulónál maximum két könyv lehet. A kölcsönzés egyszer –
további négy hétre meghosszabbítható.
A tankönyvtári szabályzat lásd: melléklet
ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS
Az iskolai és a helyi pedagógiai programnak és a tantervi követelményeknek megfelelően
folyamatosan fejleszti állományát.
A gyűjtőköri szabályzatot a melléklet tartalmazza.
Az állományalakítás során a könyvtáros figyelembe veszi az iskola tagintézményvezetőjének, munkaközösségeinek, diákközösségeinek javaslatait. A könyvtár alapfunkcióinak ellátásához szükséges dokumentumok a könyvtár fő gyűjtőkörébe, a másodlagos funkcióból adódóak a könyvtár mellék gyűjtőkörébe tartoznak.
Gyűjteményszervezés: a folyamatosan és tervszerűen fejlesztett állomány tükrözi az iskola pedagógiai programját és helyi tanterveit, nevelési célkitűzéseit.
Gyarapítás
Az iskolai könyvtár állománya - vétel
- ajándék
- csere útján gyarapszik.
Az állománygyarapításra fordítható összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A
könyvbeszerzésre fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványokat még ajándékként sem leltározunk be.
A dokumentumok állományba vétele
A könyvtárba érkező tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 8 napon belül állományba
kell venni. A címleltárt és csoportleltárt is kell vezetni. A címleltárkönyvet szakszerűen és
naprakészen kell vezetni. A gyorsan avuló példányokról (tankönyvek, útmutatók) vagy ívnél kisebb terjedelmű, könnyen rongálódó kiadványokról brosúra nyilvántartást kell vezetni.
A leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető.
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata. A számlák példányait az irodai irattárban helyezzük el, hivatalosan regisztrálva rajtuk a könyvtári leltárba vétel tényét.
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben tulajdonbélyegzővel, leltári számmal és
raktári jelzettel látjuk el.
Végleges nyilvántartás formái:
 Leltárkönyv,
 Számítógépes.
 Időleges nyilvántartás formái:
 Kardex,
 Összesített (brosúra).
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VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az iskola letesítmenyeinek, berendezesi targyainak karbantartasa, javítasa, a balesetmentes
es biztonsagos hasznalat felteteleinek megteremtese a gazdasagi ugyintezo feladata.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
A tanulok rendszeres egeszsegugyi felugyelete es ellatasa erdekeben az iskola fenntartoja
megallapodast kot az Egeszsegugyi Intezmenyek vezetojevel.
Az iskolat gyermekgyogyasz haziorvos es foallasu iskolavedono latja el.
A megallapodasnak biztosítania kell:
 az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott napokon és időben)
 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
‐ fogászat (iskolafogászat): évente 2 alkalommal
‐ Orvosi vizsgálat és védőnői szűrés: évente 1 alkalommal a 2.éfv., 4.évf., 6. évf.,
8. évf. számára. A szűrővizsgálatok kiterjednek a hallás- és látásvizsgálatra,
golyvaszűrésre és orthopediai betegségek kiszűrésére is.
 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát.
 a tanulóknak az iskolavédőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát
évente minimum 3 alkalommal illetve szükség esetén gyakrabban
 egészségvédő, egészségnevelő tevékenység (lásd. részletesen alább)
Az iskolaegészségügyi szolgálat egészségfejlesztési lehetőségei az iskolában
Az egeszseg-megorzesi tevekenyseg fo celja, hogy kepesse tegye a gyermekeket arra, hogy
egyre novekvo kontrollt szerezzenek sajat egeszseguk felett, tobbet torodjenek az egeszsegukkel, annak megorzesevel, es mindenhez rendelkezzenek a szukseges informaciokkal es
lehetosegekkel.
Az egeszsegfejlesztes egyik legfontosabb színtere az iskola. Mivel:
 minden korosztály hosszú évekig az iskolai közösség tagja
 a diákok személyiségfejlődése, az értékek elsajátítása szempontjából, olyan fejlődési
szakaszban van amikor a legfogékonyabbak a későbbi életideálok, egészség-tudatos
magatartás kialakítására
 az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű: pedagógusok, iskolaegészségügyi
szolgálat, iskolafogászat, étkeztetés, osztálytermek berendezése, iskola gyümölcs
program stb.
Az iskolaegészségügyi szolgálat ebbe a folyamatba kapcsolódik be, team munkában segíti a
gyermekek egészséges fejlődését, egészségnevelését. Alapvető célunk a tanulók egészséges
testi, lelki, szociális fejlődésének biztosítása, a helyes magatartások továbbfejlesztése, az
egészséges életvitel kialakítása.
Az iskolaegészségügyi szolgálat egészségfejlesztési színterei:
Tanórák keretén belül osztályfőnöki órákhoz kapcsolódóan az alábbi témakörökben:
Alsó tagozat:
 Személyi higiéné: tisztálkodás, fogápolás
 Ismerkedés az egészség-betegség fogalmaival
 Nyár veszélyei
 Sebek ellátása, segítségkérés - mentőhívás
 Kémiai biztonsági program
 Egészséges táplálkozás
Felső tagozat:
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Serdülés testi - lelki változásai
Serdülőkori személyi higiéné jelentősége
Nestlé-Nutrikid füzetek segítségével 5. évfolyamon az egészséges táplálkozás ismereteinek elsajátítása
‐ Káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, kábítószerek
‐ Szerelem- párkapcsolat: fogamzásgátlás, abortusz, nőgyógyászati vizsgálat
stb.
‐ Elsősegélynyújtás
Tanórán kívüli egészségfejlesztési lehetőségeink
 Kötelező szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan (2.,4.,6., 8. évfolyam) a diákok egyéni
szükségleteit figyelembe véve személyre szabott tanácsadás
 krónikus beteg gyerekek gondozása
 Fogadóóra: amikor a gyermekek keresnek fel bennünket aktuális kérdéseikkel
 Elsősegélynyújtás során
 Egészségnapok szervezése
Egészségnevelési munkánkban segítséget, támogatást nyújtanak az iskola dolgozóin kívül
többek között a következő intézmények, szervezetek:
 Magyar Orvostanhallgatók Országos Egyesülete
 PTE Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói
 Kortárs oktatók
 Baranya Megyei kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete: Egészségfejlesztési osztály
 Korábban kábítószerfüggő önkéntes előadó
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy
a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni a tagintézmény-vezetővel, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
 tagintézmény-vezető
 tagintézmény-vezetőhelyettes
 gazdasági ügyintéző
 szaktanár
 munkaközösség-vezető
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 az intézményvezetőt,
 az intézmény fenntartóját,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
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személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az tagintézmény-vezető szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az tagintézmény-vezető, vagy az intézkedésre jogosult
felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a
bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
tanuló az épületben.
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
A tagintézmény-vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az
alábbi feladatokról:
 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a tagintézményvezetőnek, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
 a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről,
 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
 az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
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A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv! c. tagintézmény-vezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. tagintézmény-vezetői utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az tagintézmény-vezető a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
tagintézmény-vezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségében kell elhelyezni:
 tagintézmény-vezetői iroda

27.3.7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási Bizottsága
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
 Elszámolóház
(7621 Pécs, Bercsényi u. 3.)
 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szolgálatok Központja
(7623 Pécs, Egyetem u. 6.)
 Éltes EGYMI Nevelési Tanácsadó
(7633 Pécs, Türr István u. 2.)
 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola
7633 Pécs Bánki Donát u. 2.
 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7623 Pécs, Mezőszél utca 1.
 Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
7629 Pécs, Komlói út 58.
 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
 Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
7632 Apáczai Csere János körtér 1.
 Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
7633 Pécs, Építők u. 9.
 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
7633 Szigeti u. 97.
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PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola
(7624 Pécs, Alkotmány u. 38.)
 PTE Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola
(7624 Pécs, Őz u. 2.)
 Pécsi Református Gimnázium és Általános Iskola
(7630 Pécs, Engel János u. 15.)
 Szent Mór Katolikus Iskolaközpont
(7621 Pécs, Hunyadi u. 10.)
A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az tagintézmény-vezető a felelős.
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
 Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumával:
‐ Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány (7624 Pécs, Jurisics M. u. 17.)
‐ Idegen nyelvi Alapítvány (7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17.)
Az alapítvány szociális célra felhasználható összegéről és a támogatás módjáról az osztályfőnökök, és az iskola gyermekvédelmi felelőseinek előterjesztése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt.
 Közművelődési intézményekkel:
‐ Pécsi Ifjúsági Központ (7621 Pécs, Nagy Lajos király út 13.)
‐ Berze Nagy János Művészeti Iskola
‐ Múzeumok
‐ Könyvtárak
‐ Színház
‐ Mozi
 Társadalmi egyesületekkel:
‐ Duna-Dráva Nemzeti park
 Termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:
‐ BIOKOM
 Gyermek- és ifjúsági szervezetekkel
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az tagintézmény-vezető a felelős. A
tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot
tart fenn az illetékes egészségügyi dolgozókkal:
 Iskolaorvos – dr. Szauer Edit (7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17.)
 Védőnő – Rézbányai Mónika (7624 Pécs, Jurisics M. u. 17.)
 Gyermekfogászat – dr. Sági Éva (7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u.)
Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 13. pontja szabályozza.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal (7621 Pécs, Megye u.
22.) a munkakapcsolat felügyeletéért az tagintézmény-vezető a felelős.
Az iskola helyiségeit, épületét az tagintézmény-vezető döntése alapján térítésmentesen
használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett, gyermek- illetve ifjúsági szervezetek helyi
csoportjai:
 Bornemissza Utcai Óvoda (7624 Pécs, Bornemissza Gergely u. 3.)
 Budai Nagy Antal Utcai Óvoda (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5.)
 Aradi vértanuk Úti Óvoda (7624 Pécs, Aradi vértanuk útja 14.)
A közoktatási törvény 39.§. (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet.
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27.3.8. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében
szülői szervezet (közösség) működik.
A szülői szervezet a 2007. október 16-án elfogadott és ugyanakkor hatályba lépett a Mecsekaljai Oktatási Központ Jurisics Utcai Tagintézménye szülői szervezetének belső felépítése és működési szabályzata alapján működik.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőségét a tagintézmény-vezetőnek tanévenként
legalább 1 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységeiről.
Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
 megválasztja saját tisztségviselőit,
 kialakítja saját működési rendjét,
 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,
 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az tagintézmény-vezető:
‐ a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén évi 2 alkalommal,
‐ a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,
‐ az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
 az osztályfőnökök:
‐ az osztályszülői értekezleteken,
‐ fogadóórákon
tájékoztatják.
A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak:
 családlátogatások,
 szülői értekezletek,
 a nevelők egyéni fogadóórái,
 a nyílt tanítási napok,
 az írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, illetve ellenőrző könyvben.
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
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választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskolavezetéshez, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői
szervezethez fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, nevelőtestületével
vagy a szülői szervezettel.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről a tagintézmény-vezetőtől, valamint az tagintézmény-vezetőhelyettestől az iskolai munkatervben
évenként meghatározott tagintézmény-vezetői, tagintézmény-vezetőhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.

27.3.9. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segíti nevelő
érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének
véleményét.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének
javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az tagintézmény-vezető bízza meg.
Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni, melyen a tagintézmény-vezetőnek vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai
házirendben meghatározottak végrehajtási tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az tagintézmény-vezető felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a tanulók javaslatai alapján a fő
diákképviselőt választhat.
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az tagintézmény-vezető:
‐ az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 3 havonta,
‐ a diákközgyűlésen évente legalább 2 alkalommal,
‐ a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 az osztályfőnökök:
‐ az osztályfőnöki órákon
tájékoztatják.

27.3.10.

A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA

A tagintézményi helyiségek külső szervek rendszeres és tartós használatra történő átengedésének intézője a gazdasági ügyintéző.
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A bérleti szerződéseket, az alapfeladatok ellátásával egyeztetve, azok zavarása nélkül az
Elszámolóház köti.
Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a szerződésben meghatározott időben és
helyen tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani a munka - és tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat.

27.3.11.

A TAGINTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

A különféle közösségi rendezvények a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az
egymás iránti tiszteletre, hazaszeretetre nevelik.
Ünnepélyek:
Intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi ünnepek alkalmából:
 Szeptember 1. tanévnyitó
 Október 6. Aradi vértanúk ünnepén koszorúzás a hősök emlékére állított szobornál
 Október 23. Magyar Köztársaság kikiáltása
 Őszbúcsúztató
 November 1. Haaloween
 December 20. karácsonyi ünnepély
 Február farsang
 Március 15. az 1848-as forradalom és szabadságharcra való emlékezés
 Húsvét megünneplése osztályon belül
 Anyák napja osztálykeretben történik az ünneplés
 A gyereknapot közös kirándulással ünnepeljük
 Jurisics Kupa városi szintű megmozdulás
 Majális szülők – tanulók – tanárok összejövetele
 Június 13. városi szintű műsorral emlékezünk Kiss Ernő születésének évfordulóján a
Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesülettel.
 Ballagással köszönünk el a búcsúzó nyolcadikosoktól
 Tanévzáró ünnepéllyel zárjuk az évet.
Az intézmény hagyományos rendezvényei:
 Jurisics Akadémia
 tanulmányi versenyek és vetélkedők,
 sportversenyek,
 nyári tábor.
A hagyományápolás további formái:
 Tízévenként évkönyv szerkesztése, kiadása.
 Az iskola honlapjának szerkesztése, folyamatos frissítése.
 A mindenkori nyolcadikosoknak pólót ajándékozunk, melyen az iskola lógója és a
végzős diákok neve szerepel.
 „Jurisicsért Emlékplakettet” adományoz a tantestület a 8. évfolyamot végzett tanulóknak „Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért, jó magatartásáért és közösségi tevékenységéért.
 Jurisicsért elismerő oklevelet és jelvényt adományoz a tantestület az egy témában,
tantárgyban (verseny, vetélkedő), kiemelkedő munkát végző tanulóknak.
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Az iskola ünnepélyeken és rendezvényeken pedagógusoknak és diákoknak egyaránt az alkalomhoz illő ruhában kell megjelenni.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a munkatervben határozzuk meg.

27.3.12.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE

A Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ-ének 18. pontja

27.3.13.

A TAGINTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intézményeknél található meg:
 az iskola fenntartójánál,
 az iskolacentrum központjában,
 az iskola irattárában,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola tanári szobájában
 a tagintézmény-vezetőnél és a tagintézmény-vezetőhelyettesnél.
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
 az iskolacentrum központjában,
 az iskola portáján,
 az iskola irattárában,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola tanári szobájában,
 a tagintézmény-vezetőnél,
 a tagintézmény-vezetőhelyettesnél,
 az osztályfőnököknél,
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél.
A házirend egy rövidített példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
Valamennyi iskolai dokumentum az iskola honlapján is megtalálható
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27.3.14.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az tagintézmény-vezető adhat felmentést, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. a kulturális tevékenységgel függ össze. Az iskola területén elhelyezett faliújságokra, hirdetményt az iskolával jogviszonyban nem állók csak az tagintézmény-vezető vagy helyettes
engedélyével helyezhetnek el.

27.3.15.









EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

Pedagógiai Program, amelynek része a Helyi tanterv
Házirend
Kollektív szerződés
Közalkalmazotti Szabályzat
Gyakornoki Szabályzat
Éves munkaterv
Munkaközösségi munkatervek
Továbbképzési Terv – Beiskolázási Program
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27.4. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A KOVÁCS BÉLA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN)

27.4.1. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Diákönkormányzat vezető

SzülőiMunkaközösség Érdekképviseleti szervek

Tagintézmény-vezető

Pedagógusok

Tagintézmény vezető

Pedagógus munkát

helyettes

közvetlenül segítők

Közalkalmazotti tanács

Gazdasági ügyintéző

Technikai dolgozók

27.4.2. A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STURKTÚRÁJA
A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSE
Iskolavezetés: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes
Kibővített iskolavezetés: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes, munkaközösség vezetők, tevékenység terület koordinátorok, közalkalmazotti tanács-tag, szakszervezeti képviselő.
MUNKAKÖZÖSSÉGEK
A nevelőtestület tagjai közül legalább öten szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A
munkaközösség vezetőjének megbízását az tagintézmény-vezető adja.
A munkaközösségi megbeszéléseket az éves munkaterv tartalmazza.
A szakmai munkaközösség vezető feladatai:
 Munkáját munkaközösség tagjaival közösen összeállított munkaterv alapján végzi.
 Rendszeres kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, a megbeszéltekről tájékoztatja a
munkaközösség tagjait.
 Tájékozatja az iskola vezetőségét a munkaközösség munkájáról.
 Figyelemmel kíséri, segíti a munkaközösségi tagok munkáját, kiemelten az új dolgozókat, (továbbképzés, tankönyv, taneszköz használat, versenyek), arról beszámolókat készít.
 Tanév elején átnézi és értékeli a munkaközösségi tagok tanmeneteit, észrevételeit,
javaslatait továbbítja a tagintézmény-vezetőnek.
 Felelős a munkaközösség tevékenységét érintő határidők betartásáért.
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A munkaközösségben bemutatókat és óralátogatásokat szervez.
Részt vesz iskolai mérések, értékelések, elemzések készítésében, erről tájékoztatja a
munkaközösség tagjait és az iskolavezetést.
Javaslatot tesz az tagintézmény-vezető felé a munkaközösségi tagok munkájának értékelésére.
Oktató-nevelő munkáját példaértékűen, magas szakmai színvonalon végzi.

MUNKACSOPORTOK
Adott nevelési-oktatási feladat megoldására létrehozott csoport. A csoportvezető megbízását az tagintézmény-vezető adja. Végzett tevékenységükről beszámolási kötelezettségük
van.
27.4.3. A TAGINTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI
AZ ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET
Tagjai: a tagintézményben foglalkoztatott valamennyi határozott vagy határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó.
Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen
van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
Véleményezési jogköre van:
 A tagintézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával
 a tagintézmény-vezető megbízásával és a megbízás visszavonásával
Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési
jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni.
A NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET
Az iskolát érintő legfontosabb nevelési - módszertani kérdésekkel a nevelőtestületi értekezlet foglalkozik. Ezek számát, témáját és előterjesztését az iskolaközösségek javaslatai
alapján a munkatervekben kell ütemezni.
Az értekezleteken való megjelenés mindenki számára kötelező, akadályoztatásról az iskolavezetést előre tájékoztatni kell. Az értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével tagintézmény-vezető vagy a pedagógusok egyharmada kéri.
Tagjai: a vezetők, pedagógus munkakörökben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak.
Dönt:
 A tagintézmény pedagógiai programjának elkészítéséről, elfogadásáról, módosításáról.
 A tagintézmény szervezeti- és működési szabályzatának elkészítéséről, elfogadásáról, módosításáról.
 Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról.
 A nevelőtestületi értekezlet képviseletében eljárók megválasztásáról.
 A tagintézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról.
Véleményez:
 A tagintézmény-vezetői és tagintézmény vezető-helyettesi megbízással összefüggő,
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a jogszabályban előírt véleményezési jogkörrel rendelkezik.
A tagintézmény-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó
program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról az értekezlet titkos
szavazással határoz.
OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET
Évente kettő van: félévkor és tanév végén.
A résztvevők köre: osztályban tanító tanárok, a napközis nevelők.
Vezetője: a tagintézmény-vezető
Feladata:
 az osztályok tanulmányi helyzetének, az osztályközösségek alakulásának számbavétele, a magatartás és a szorgalom elbírálása;
 év végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás.
A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban tanító
szaktanárok, és a napközis nevelők javaslata alapján az osztályozó értekezlet dönt.
A nevelőtestület üléseiről jegyzőkönyv készül.
Munkaértekezlet az éves munkatervben meghatározottak szerint kéthetente tartandó külön a tanárok, tanítók, illetve a napközis nevelők számára.
A NEVELŐTESTÜLET KÖRÉBE TARTOZÓ JOGKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA ÉS BESZÁMOLÁSI
KÖTELEZETTSÉGEK
A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelését az adott osztályban tanítók közössége
végzi. Az osztályfőnök képviseli a közös véleményt osztályozó értekezleteken.
Szükség esetén a fegyelmi ügyekben fegyelmi bizottság dönt, melyet a nevelőtestület választ. Beszámolási kötelezettséggel a fegyelmi bizottság elnöke rendelkezik.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza az alábbi feladatokat:
 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása
 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása
 továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel
 jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel
 a szakmai munkaközösség-vezető véleményezése
A beszámolási kötelezettséggel a munkaközösség-vezető rendelkezik.

27.4.4. TAGINTÉZMÉNYEK KÉPVISELETE
A tagintézményeket a tagintézmény-vezető képviseli hatáskörébe tartozó szakmai körökben és ügyekben.
A tagintézmény-vezetőt rendezvényeken, programokon, szakmai fórumokon képviselheti
az általa megbízott személy.
Az iskola alkalmazottjai csak a tagintézmény-vezető engedélyével nyilatkozhatnak az általuk szervezett programot illetően.
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Információt csak olyan ügyben adhat, melyre jogosult.
Információ nem adható a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról.
A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a felelős.
A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a tagintézmény jó hírnevének megőrzése.
AZ ALÁÍRÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA
A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a tagintézmény szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
A tagintézmény-vezetőhelyettes aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására,
másolatok hitelesítésére, ezen kívül köteles minden általa elkészített dokumentumot, okiratot, jelentést a tagintézmény-vezetővel aláíratni.
A tagintézmény-vezető tartós távollétében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik a szakmai
dokumentumok tekintetében.
27.4.5. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
A tagintézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a tagintézmény-vezető és helyettese látják el.
TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
Vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az Tagintézmény-vezetőtanács véleményének meghallgatása után a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjének javaslata alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ dönt, és gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
 Irányítja, szervezi a tagintézményük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik a tagintézményt.
 Dönt a tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben,
amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik a Mecsekaljai Általános Iskola tagintézmény-vezetéséhez, illetve amelyekben a döntés nem tartozik a tagintézmény más
közösségének hatáskörébe.
 A hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz az egyeztetési kötelezettségének.
 A jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit.
 A tagintézményben megtervezi a munkaerő-gazdálkodási feladatokat, ezek során
egyeztet a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjével.
 A Pedagógiai Program és a Mecsekaljai Általános Iskola belső szabályzataiban szereplő valamennyi lehetséges területen együttműködik a többi tagintézményvezetővel.
 Szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel.
 Végzi a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt
ellenőrzéseket.
 Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését a tagintézmény
belső működési szabályzatának megfelelően.
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Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felméri és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatja a tagintézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit.
Felelőssége a feladatai ellátásáért, az általa vezetett tagintézmény szakmai munkájáért, a költségvetési fegyelem betartás érdekében tett intézkedésekért áll fenn.
Elkészíti a tagintézmény éves munkatervét és tanév végi beszámolóját.

A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ FELADAT ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
Az tagintézmény-vezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az tagintézmény-vezetőhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog
átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az tagintézmény-vezetőhelyettes felhatalmazását. Az átruházott beszámolási kötelezettséggel tartozik az tagintézmény-vezető
felé.
Az iskola biztonságos működési körébe tartozó ellenőrzések, a technikai dolgozók munkavégzésére vonatkozó utasítások kiadása és a munkavégzésük ellenőrzése feladatellátása,
átruházásra kerül a gazdasági ügyintéző részére, aki heti gyakorisággal beszámolási kötelezettséggel rendelkezik.

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐHELYETTES
A tagintézmény-vezetőhelyettes a tagintézmény-vezető közvetlen munkatársa.
A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén helyettesíti.
Megbízott felelős vezetőként segíti a tagintézmény-vezető munkavégzését, közvetlenül irányítja beosztottai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében.
Ellenőrzi a tagintézmény-vezető utasításainak végrehajtását és a tagintézmény-vezető útmutatásai szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben.
Munkáját tervszerűen végzi.
Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed az iskola pedagógiai működésére.
Feladatkör részletesen:
 Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja
az előírásokat.
 Részt vesz az iskolai dokumentumok kialakításában, módosításában, a munkaterv
elkészítésében.
 A tagintézmény-vezetővel történt megbeszélés után határidőre elkészíti az intézményi statisztikát, normatíva igénylést és egyéb adatszolgáltatást.
 Szervezi és vezeti az oktató-nevelő, a technikai, az adminisztrációs és más irányú
munkavégzést.
 Koordinálja az iskolai rendezvényeket, összeállítja és aktualizálja a havi programokat.
 Elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti rendjét, igazolja a feladatellátást
és a túlmunka teljesítését. Naprakészen vezeti a helyettesítési naplót.
 Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai tanácsokkal segíti és ellenőrzi a munkaközösségek feladatainak végrehajtását.
 Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, a
jegyzőkönyvek pontos vezetését.
 Ellenőrzi a munkafegyelmet, a munkavédelmi szabályok betartását, a helyettesíté113























seket, az anyagfelhasználás takarékosságát, a vagyonvédelmet,
Aktívan részt vesz értekezleteken. Intézkedik a problémák megoldási módjáról.
Rendszeresen referál a tagintézmény-vezetőnek az intézmény egész működéséről,
tapasztalatairól, az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi a tagintézmény-vezetőnek.
Szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, törekszik a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.
Ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével tárja a tagintézmény-vezető elé.
Határidőre elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, nyilvántartja a munkából való
távolmaradást.
Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat
ad, tájékoztatja az tagintézmény-vezetőt tapasztalatairól.
Rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket.
A tagintézmény-vezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai,
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein.
Irányítja, ellenőrzi az ifjúságvédelmi felelős munkáját, a napköziben folyó munkát, a
mentor tanár munkáját.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság
szakvéleményeiben foglaltak megvalósítását, a fejlesztéseket a felülvizsgálatok időpontját.
Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a továbbképzési lehetőségekről.
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, pályázati lehetőségeket, felelős az iskolai
pályázatok koordinálásáért, azok határidőre való elkészüléséért, elszámolásáért.
Rendszeresen látogatja a tanítási órákat; ellenőrzi a tanárok órára való felkészülését, a tanmenetek betartását, tapasztalatait megbeszéli az érdekeltekkel.
Különös gonddal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat.
Segíti a diákönkormányzat munkáját, szervezi és irányítja a módszertani munkaközösségek munkáját, az intézményi ünnepélyeket és megemlékezéseket.
A tagintézmény-vezetővel együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi és ellenőrzi az osztályokon kívüli foglalkozásokat (szakkört, tömegsportot, tanulmányi kirándulásokat, stb.).
Elkészíti az intézmény órarendjét; megszervezi és ellenőrzi az iskolai ügyeletet.
Ellenőrzi a szertárak és könyvtár fejlesztését, biztosítja a tankönyv és tanszerellátását.
Előkészíti a tantestületi értekezleteket, a munkaközösségek üléseit, az osztályozó- és
munkaértekezleteket; ellenőrzi a tanulók nyilvántartókönyvét, a törzslapokat.
Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó- és javítóvizsgákat.
Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a intézmény tagintézmény-vezetője alkalmanként megbízza.

FELELŐSSÉGI KÖR:
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében
személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.
FELELŐSSÉGRE VONHATÓ:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért,
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
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A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
EGYEBEK:
Munkáját az intézmény pedagógiai programjában meghatározott elvek szerint, az intézmény és a vezetőség iránti bizalommal, felelősséggel és elkötelezettséggel végzi. A munkakörében tudomására kerülő adatokat, információkat bizalmasan kezeli.
A HELYETTESÍTÉS RENDJE
A tagintézmény-vezető távollétében feladatait a helyettes látja el. Hatásköre munkaköri
leírásában meghatározott.
Mindkettőjük akadályoztatása esetén a vezetői ügyeletet megbízott pedagógus végzi.
Hatásköre és felelőssége az intézmény működésével és a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki, melyekről köteles haladéktalanul
értesíteni a tagintézmény-vezetőt vagy helyettesét.

A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
Az ellenőrzés célja az iskola hatékony és biztonságos működésének fenntartása, a működési hiányosságok feltárása és kezelése, az összehangolt, tervszerű munkaerő-gazdálkodás
megvalósítása.
TERÜLETEI
 A munkaköri leírásban foglaltak betartásának ellenőrzése
 A munkavédelmi, balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
 A munkafegyelemre vonatkozó ellenőrzések
 A költség hatékony működésre vonatkozó utasítások betartásának ellenőrzése
AZ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
 A tagintézmény-vezető minden területen jogosult az ellenőrzésre
 A tagintézmény-vezetőhelyettes munkaköri leírásában illetve tagintézmény-vezetői
utasításban meghatározottak alapján
 A gazdasági ügyintéző a technikai dolgozók ellenőrzésére jogosult.
AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI
 munkafolyamatok megfigyelése
 elvégzett tevékenységek ellenőrzése

A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt fokozza
a munka hatékonyságát.
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola tagintézmény-vezetője felelős.
Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik azt a pedagógiai program és az éves munkatervek alapján.
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A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének
megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre.
AZ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI:
 Az ellenőrzés segítse elő az iskola feladatkörében a nevelés-oktatás hatékonyabbá
tételét.
 Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően vizsgálja az eredményeket.
 Segítse a szakmai és egyéb feladatok legcélszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét.
 Legyen a fegyelmezett munka elősegítésének eszköze.
 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, kellő időben figyelmeztessen az intézmény
működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, hibákra, hiányosságokra.
 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását.
 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, a szabálytalanságok megelőzéséhez.
TERÜLETEI
 pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladat ellenőrzése
 munkafegyelemre vonatkozó ellenőrzések
 munkatervben foglaltak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzések
 adminisztratív kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzések
 munkavédelmi, balesetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK
Valamennyi terület esetében jogosult az tagintézmény-vezető az ellenőrzésre.
Az tagintézmény-vezetőhelyettes, illetve a munkaközösség-vezető a munkatervben meghatározottak alapján végzi tevékenységét, vagy tagintézmény-vezetői utasítással.
A munkaközösség-vezetők kizárólag szakmai jellegű ellenőrzést végezhetnek.
AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI
 óralátogatások
 foglalkozások látogatása
 beszámoltatás
 eredményvizsgálatok, felmérések
 adminisztratív ellenőrzés
27.4.6. A MŰKÖDÉS RENDJE
A tagintézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg, ebben kerül
meghatározásra a vezetők munkaidő-beosztása és a vezetők fogadóórái.
A munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások tartalmazzák.
A pedagógusok és pedagógiai munkát segítő dolgozók munkaköri leírásait a tagintézményvezető készíti el, melyeket minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.
AZ ISKOLA ÉPÜLETÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország címerével kell ellátni.
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Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját, Pécs zászlóját.

NYITVA TARTÁS
Tanítási napokon az iskola 6.30-20.00 óra között tart nyitva, a tanulók felügyeletét 7:15-17
óráig látjuk el.
Az ettől eltérő nyitva tartást – egyes programok lebonyolításához – az tagintézmény-vezető
engedélyezheti.
Tanítási szünetekre vonatkozó nyitva tartásról az iskola tagintézmény-vezetője rendelkezik.
A titkárságon 7:45 -15:00-ig lehet ügyet intézni.
Ebédbefizetéskor a gazdasági iroda külön meghatározott és hirdetett rend alapján van
nyitva.
A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
Munkanapokon 7:15-17:00-ig az intézményben vezetői ügyelet van.
Az ügyeletet 17:00-ig az tagintézmény-vezető, vagy az tagintézmény-vezetőhelyettes látja
el.
A vezetőség munkaidő beosztását a munkaterv tartalmazza.
Nyári ügyeleti napok munkarendjét június 15-ig határozza meg az tagintézmény-vezető a
fenntartó utasítása szerint. A beosztás mindenki számára hozzáférhető helyen kerül kihirdetésre.

A TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Az intézménnyel jogviszonyban állók részére
Tanulók iskolai benntartózkodásának rendjét a házirend tartalmazza.
A pedagógusok munkaidejük megkezdése vagy az iskolai program kezdete előtt 15 perccel
kötelesek megjelenni az iskolában, illetve iskolán kívül szervezett program esetén, a találkozási helyszínen.
Nem pedagógus dolgozók a munkaköri leírásban meghatározott munkarendjüknek megfelelően érkeznek és tartózkodnak az intézmény területén.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére
Szülők a gyermeküket a zsibongóban vagy az udvaron várhatják.
A szülők a pedagógusokat egyéni fogadóórájukon, megbeszélt időpontban kereshetik.
Ebédbefizetéskor a pénztár folyosóján tartózkodhatnak.
Rendezvények során, a rendezvény jellegétől függően használhatják az iskola területét.
A terembérlők a bérleti szerződésben meghatározott időpontban és helyiségben tartózkodhatnak. Kötelesek gondoskodni a rendelkezésükre bocsátott helyiség tisztaságáról, épségéről és zárásáról.
Idegeneknek az intézménybe való belépését a portás engedélyezteti a vezetőség valamely
tagjával vagy a gazdasági ügyintézővel, és felkíséri az irodai szintre. Az iskola épületében
csak engedélyével tartózkodhatnak a meghatározott helyen.
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Reklámanyagot hozók a titkárságon adhatják le anyagukat és csak az tagintézmény-vezető
engedélyével helyezhető el az iskolában.
Főiskolai, egyetemi hallgatókat oktatási intézményük felkérésére fogadunk.
Tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben az tagintézmény-vezető engedélye szükséges.
Az iskola területén hang- vagy videofelvételt készíteni kizárólag az tagintézmény-vezető és
az órát tartó pedagógus engedélyével lehet, kivéve a nyilvános programok..
AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
Iskolánk a tanórai foglalkozásokon kívül, a tanulók szükségletei, igényei és az iskola lehetőségeihez mérten egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat szervez. Az egyéb foglalkozásokra
történő jelentkezés szabályait a házi rend tartalmazza.
A foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban meghatározott óraszám alapján, az órarendben
foglaltak szerint tartjuk szorgalmi időben. A foglalkozásokat naplóban dokumentáljuk. A
foglalkozások elmaradására, vagy időpont módosításra az tagintézmény-vezető engedélye
alapján kerülhet sor, a tanulók és a szülők előzetes tájékoztatásával. Amennyiben a foglalkozások megtartására az iskolán kívül kerül sor, úgy legalább két nappal korábban írásbeli
kikérő leadásával az iskolavezetés engedélyét kell kérni.
Iskolánkban a tanulást segítő foglalkozások célja:
 a szóbeli és írásbeli házi feladat elkészítése pedagógus segítségével,
 gyakorlás,
 képességfejlesztés,
 hiányosságok pótlása,
 felkészülés továbbtanulásra.
E célból igénybe vehető foglalkozások:
 napközi (alsó)
 tanulószoba (felső)
 felzárkóztató foglalkozás
 egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás
 felvételi előkészítő
Szabadidős tevékenységek célja:
 a szabadidő érdeklődésnek megfelelő eltöltése
 tehetséggondozás
 kreativitás kibontakoztatása
 érdeklődési kör szélesítése
 egyéni képességek, készségek fejlesztése
 testedzés, mindennapos mozgás biztosítása
E célból igénybe vehető foglalkozások:
 szakkörök
 énekkar
 sportkörök
 versenyek és felkészítő foglalkozások.
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A tanulók diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését és működtetését a diákok végzik, az tagintézmény-vezető engedélyével és pedagógus patronálásával.
AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS A VEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE, A
MINDENNAPI TESTEDZÉS
Az iskolánk tanulóinak egészségmegőrzése érdekében fontosnak tartjuk a mindennapi
testedzés lehetőségének megteremtését.
A pedagógiai programunk 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben 2012/2013- as tanévtől tanulóink számra heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti kettő órán való részvételről, kérvény alapján az tagintézmény-vezető felmentést adhat, amennyiben a tanuló
igazolást ad be, mely szerint külső szakosztályokban leigazolt, versenyszerű sportoló.
2013/2014-es tanévtől a mindennapos testnevelés bevezetését 3+1+1 (3 tanóra+1 tánc+1
sportkör) rendszerben tervezzük.
Azon tanulók, akiket nem érint a mindennapos testnevelés óra bevezetése a mindennapos
testmozgás biztosítására iskolai sportköröket, és napközis sportfoglalkozásokat szervezünk.
Az iskolai sportkörök meghirdetésére szeptember első tanítási napján kerül sor, kivéve, ha
a kötelező mindennapos testnevelés keretében tartjuk. Ebben az esetben május 20.-ig kell
írásban meghozni a döntést arról, hogy a felkínált lehetőségek közül, ki milyen kötelezően
választható sportkörbe jelentkezik.
Az indítandó sportkörök időkereteit és a foglalkozások megnevezéseit és a pedagógusokat
a tantárgyfelosztás tartalmazza.
A sportkörök vezetőivel az iskolavezetés havi rendszerességgel tartja a kapcsolatot.
A TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE
BEVEZETÉS
Az iskolai könyvtári SzMSz szerves része a Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának. Hatálya kiterjed a könyvtár szolgáltatásait igénybevevőkre és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban valamilyen tevékenységet végeznek.
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
Módosítását, kiegészítését, a jelen szabályok felülvizsgálatát akkor kell elvégezni, ha jogállásában, feladatrendszerében, felépítésében alapvető változások következnek be.
A működési szabályzat a jóváhagyás napján lép életbe.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI:
 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2. melléklet, 3. melléklet).
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164.
§,165. §, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék).
 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.
 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről.
 2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. módosításáról.
 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.
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Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség
védelméről.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai.
A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törléséről.
Irányelvek a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.
(XII. 17.) Korm. Rendelet.
A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról.
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
számú EMMI rendelet.
Az iskola pedagógiai programja.

AZ INTÉZMÉNY ÉS A KÖNYVTÁR ADATAI
Az iskola neve: Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskola
Pontos címe: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.
A könyvtár neve: Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskola könyvtára
Pontos címe: 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
Az iskolai könyvtár működését az tagintézmény-vezető ellenőrzi és irányítja.
A könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységgel (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja segítheti.
Az iskolai könyvtár alapítása: 1976.
A könyvtár érvényes bélyegzőjének szövege: Kovács Béla Általános Iskola Könyvtára
A bélyegző lenyomata:

A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE
A könyvtár az iskola „C” épületében kapott helyet, 3 helyiségből (kölcsönző, olvasóterem,
raktár) áll. Alapterülete 100 m 2 .
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1 fő részmunkaidős könyvtárostanár (1 sz. melléklet: munkaköri leírás)
AZ ISKOLA KÖNYVTÁR HASZNÁLATA
Az iskola tanulói és dolgozói számára szolgáltat, használata ingyenes. Közművelődési feladatot nem lát el.
A könyvtári beiratkozás során rögzítésre kerülnek a tanuló KIR-ben tárolt adatai. Az adatokban történő változásról a tanulónak értesíteni kell a könyvtárost is.
A Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskola könyvtárát az iskola tanulói,
nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
 Minden olvasó - aki betartja a Könyvtárhasználati szabályokat - jogosult a kölcsön120










zésre.
A kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást kell
vezetni. A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni.
A könyvek kiadása minden olvasó számára kölcsönző füzettel történik.
Az olvasó aláírásával kötelezi magát a könyvtár szabályainak betartására.
Az elveszett, megrongálódott könyv pótlásáról az olvasónak kell gondoskodnia annak
megvásárlásával vagy forgalmi értékének megtérítésével.
Az alsó tagozatos olvasók 1 kötetet kölcsönözhetnek egy-egy alkalommal. A kölcsönzés időtartama három hét.
Nem kölcsönözhetők, illetve a kölcsönzés bizonyos szabályokhoz kötött a kézikönyvek, a tankönyvek, a kötelező olvasmányok és az AV-dokumentumok esetén. (lásd.
Könyvtárhasználati szabályzat)
A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel.

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE:
A könyvtár nyitva tartása heti 11 óra. Ez minden évben a Munkaterv mellékleteként kerül
meghatározásra. A könyvtár bejárati ajtaján és az iskola honlapján olvasható a könyvtár
nyitva tartása.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATAI
A könyvtár működésének célja:
 A rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével a szakmai
munka segítése, az oktató-nevelő munka színvonalának szinten tartása, fejlesztése,
 az iskola nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátása.
Általános feladatok
 az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információk, ismerethordozók (szak- és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök, stb.) biztosítása
 gyűjtemény folyamatosan fejlesztése, megőrzése, gondozása, és rendelkezésre bocsátása
 a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának kialakítása
 az iskola helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységben (tanóra tartása a
könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők szervezése) való részvétel
 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését
 a fenntartó részére statisztikai adatok szolgáltatása
Szakmai feladatai
 állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és
igényeit,
 az állomány gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere, stb.) gyűjtőköri szabályzatának
megfelelően (2. sz. melléklet), a beszerzési keret figyelembevételével végzi,
 a megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezi és leltárba veszi a
Minerva integrált számítógépes program, valamint az egyedi leltárt tartalmazó füze121







tek segítségével,
naprakészen vezeti az egyedi leltárt tartalmazó füzeteket,
a tankönyveket, tanári kézipéldányokat, tartós tankönyveket a Minerva integrált
számítógépes programmal tartja nyilván,
az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók által
elvesztett könyveket a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendeletével ( a
könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törléséről) összhangban
állományából kivonja, és az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi,
a gyűjtemény szervezése.

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

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

kötelességszegést követett el,

a leltárhiány meghaladja a megengedett mértéket.
A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért.
Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát csak a könyvtárral szemben fennálló tartozás
rendezése után lehet megszüntetni.
A könyvtáros betegsége esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel
tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azok dolgozók, akik a
könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a
könyvtáros távollétében igénybe veszik.
Az állomány védelme érdekében a tűzrendészeti szabályokat be kell tartani, gondoskodni
kell a dokumentumok fizikai ártalmaktól való megvédésről.
A tankönyvellátás iskolai könyvtári feladatait az 5. számú Tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
 Könyvtári dokumentumok helyben használata: vonatkozik minden könyvtári egységre, de vannak olyan dokumentumok, amelyek csak helyben használhatók: a kézikönyvtár könyvei és a folyóiratok.
 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése: könyvek, tanári kézikönyvek, tankönyvek,
videofilmek, CD-k, hangoskönyvek, DV-k.
 A könyvtár csoportos használata: könyvtárhasználati, illetve szakórák tartása.
 Tájékoztatás: vonatkozik a könyvtár állományára, szolgáltatásaira, a könyvtári
rendszerre és annak szolgáltatásaira.
 Számítógépek - Internet használat az iskola tanulóinak és dolgozóinak a Könyvtári
számítógépek használata c. szabályzat alapján. (6. melléklet)
Kiegészítő iskolai könyvtári szolgáltatások:
 a szerzői jogi törvény betartásával fénymásolási, reprodukciós lehetőség biztosítása
 informatikai szolgáltatások elérésének biztosítása
 szolgáltatásközvetítés: más könyvtár (más iskolai, gyermekkönyvtár, közművelődé123
















si, pedagógiai, országos) szolgáltatásainak közvetítése, ill. igénybevétele
adatbázisok használatának elősegítése, azok tanítása, használata
dokumentumcserében való részvétel, információcserében való részvétel
programok, rendezvények, jó gyakorlatok közvetítése, részvétel azokon (tanulók,
pedagógusok, beleértve a könyvtárostanárt is)
részvétel a tankönyvrendelés, és ellátás szervezésében, a kötelező tankönyvtári feladatokon kívül
olvasáspedagógia a kötelező olvasásfejlesztés segítésére, kiegészítésére:
író – olvasó találkozók szervezése lehetőségek függvényében, ill. részvétel azokon,
figyelemfelhívás és toborzás azokra
egyéb rendezvények előkészítésében való részvétel a könyvtár eszközeivel, esetenként helyszínként is
versenyek, vetélkedők szervezése, tartása
más tanulmányi versenyekre való felkészítés elősegítése
az iskolai élet támogatása, pl. tanulmányi kirándulás szervezésében
információgyűjtő munka, nevelési témákhoz kapcsolódás irodalommal, előadással,
munkaközösségeknek ajánlókkal.
a szabadidő helyes eltöltésének szorgalmazása, ennek biztosítása könyvtári
eszközökkel, pl. filmvetítés, tanulás, stb. – közösségi tér
az iskolai könyvtári honlap / blog fejlesztése

A tagintézmény könyvári SZMSZ mellékleteit jelen SZMSZ tagintézményünkre vonatkozó
mellékletei tartalmazzák úgy, mint:
 A könyvtáros munkaköri leírása
 Gyűjtőköri szabályzat
 A könyvtár használatának szabályzata
 Katalógusszerkesztési szabályzat
 Tankönyvtári szabályzat
 A könyvtári számítógépek használatának szabályai
VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK
Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezését, a
természeti környezetét megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje.
Az észlelt károkról, meghibásodásokról ( hibák jellegétől függően) tájékoztassa a gazdasági
ügyintézőt, illetve az tagintézmény-vezetőt vagy a helyettesét.
Az eszközökért, felszerelésekért az ott foglalkozást tartó pedagógus a felelős, meghibásodásukat és a nem biztonságos működtetést haladéktalanul jelenteni kell az iskolavezetésnek.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az isko
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért.
KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni.
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A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az tagintézmény-vezetőhelyettes és a gazdasági ügyintéző feladata a kár felmérése, a kártérítés részleteinek a szülővel, illetve a gondviselővel történő tisztázása. Amennyiben szándékosan történt az iskolai tulajdonban történő károkozás, és a szülővel nem sikerül megegyezésre jutni
az iskola rendőrségi feljelentést tehet.
A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND
A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások
Az iskola területe rendszeresen ellenőrzésre kerül baleset megelőzési szempontok szerint,
a munkaköri leírásokban foglaltak szerint. A balesetveszélyes körülményeket jelenteni kell
az iskolavezetésnek, aki az intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
A tornateremben, a folyosókon, az aulában és az udvaron csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat tanuló.
Az ebédlőt csak tanári kísérettel lehet használni.
Az iskolán kívüli foglalkozások, kirándulások, és egyéb programok esetén megfelelő számú
kísérőt kell biztosítani (legalább két felnőtt). A kísérők létszámát programtól függően az
tagintézmény-vezető módosíthatja.
Tanuló az iskola épületét tanítási időben csak az tagintézmény-vezető, helyettese vagy az
osztályfőnök írásbeli engedélyével hagyhatja el, melyet a portán be kell mutatni.
A TANULÓ - ÉS GYERMEKBALESETEK JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE5
Az intézmény területén történő minden balesetet haladéktalanul jelenteni kell a tagintézmény-vezetőnek vagy helyettesének, akik a megfelelő intézkedéseket megteszik.
Az iskolatitkár értesíti a szolgáltatást ellátó vállalkozót a baleset körülményeiről.
A vállalkozó baleset és munkavédelmi felelőse köteles 24 órán belül jegyzőkönyvet felvenni
és a kötelező értesítéseket megtenni.
A súlyos balesetekről tájékoztatni kell az fenntartót.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
TANULÓK RÉSZÉRE
Iskolaorvos
Az iskolaorvos rendszeres orvosi felülvizsgálatot tart, melyről egyeztet az tagintézményvezetőhelyettessel.
Minden felülvizsgálatról, oltásról, előadásokról, egyéb ezekkel összefüggő dolgokról tájékoztatni kell az iskolavezetést.
Az orvosi vizsgálatok időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes tanórák védelmét.
A védőnő rendszeresen, egyeztetés szerint jön az iskolába.
Iskolafogászat
Az iskola fogászat évente két alkalommal tart szűrővizsgálatot, melyről az iskolavezetést
időben értesíti. A fogászati beosztást az tagintézmény-vezetőhelyettes készíti el, figyelembe
véve a tanóra védelmét.
5

A teendők részletesen megtalálhatók a Munka és balesetvédelmi szabályzatban.
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Egyesített egészségügyi intézmények
A továbbtanuláshoz szükséges szűrővizsgálatok időpontját a védőnő segítségével egyeztetik az iskolavezetéssel. Az időpont egyeztetésénél figyelembe kell venni a tanóra védelmét.
Amennyiben szervezett módon az iskolán kívül történik a szűrővizsgálat, pedagógus kíséri
az osztályokat.
DOLGOZÓK RÉSZÉRE
Az intézmény minden dolgozójának évente, munkakörének megváltozásakor, illetve belépéskor egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Az érvényesség nyilvántartását és a beutaló kiadását a gazdasági ügyintéző végzi. Az időpont egyeztetés egyénileg
történik. A felülvizsgálatot a Foglalkozás egészségügyi és munkahigiénes Központ végzi.
Amennyiben a dolgozó nem tesz eleget ezen kötelezettségének munkaviszonya megszüntethető.
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY
Minden olyan esemény, melynek bekövetkezése veszélyhelyzetet teremt az iskola tanulóira, dolgozóira nézve.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők
Az iskola tagintézmény-vezetője, helyettese vagy akadályoztatásuk esetén a megbízott vezetői ügyeletes. A megbízott vezetői ügyeletesnek haladéktalanul értesíteni kell az iskolavezetést a rendkívüli eseményről.
A rendkívüli esemény intézkedési rendje
A rendkívüli esemény bekövetkezését jelenteni kell az iskola vezetésének. Az iskolavezetés
mérlegeli a helyzetet, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az tagintézmény-vezető
értesíti az intézményvezetőt és a fenntartót. A helyzet elhárításáról a vezetőnek meg kell
győződnie, mielőtt engedélyt ad a munka folytatására.
A TŰZRIADÓVAL, BOMBARIADÓVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
Tűzriadó6
Tűzjelzés esetén az épületet el kell hagyni a menekülési útvonalon át mindenkinek. A tanulók az órát tartó pedagógus vezetésével fegyelmezetten felsorakozva hagyják el az épületet.
A pedagógus kötelessége, hogy meggyőződjön a tanulók meglétéről, amennyiben hiányzik
valaki, haladéktalanul jelentse az ügyeletes vezetőnek. A helyszínen jelen lévő vezető beosztású személynek meg kell győződnie a jelzés valóságosságáról és arról, hogy mindenki
elhagyta-e az épületet. A tűzjelzés leállítására és újraindítására csak a vezető adhat utasítást. A szükséges intézkedések megtételét és a jelzés okát írásban kell rögzíteni az erre alkalmazott dokumentumban.
A veszélyhelyzet hatékony kezelése érdekében (a tűzvédelmi szabályzatban megfogalmazottak értelmében) évente legalább 2 alkalommal előre nem ismert időpontban tűzriadót
végez az iskola.
6A

teendőkről részletesebben a Tűzvédelmi szabályzat rendelkezik. (A Tűzvédelmi szabályzat önálló dokumentum.)
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Bombariadó
Bombariadó esetén az épület azonnali kiürítését kell elrendelni, a tűz jelzőrendszer beindításával. Az iskola-vezetőséget a rendőrséget és az önkormányzatot azonnal értesíteni kell.
Bombariadó esetén a tanítási nap egy szombati napon ledolgozásra kerül.
A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Lásd. Mecsekaljai Általános Iskola 10.10. pontban
27.4.7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
A tagintézmény szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
Kiemelt partnereink:
 Fenntartó
 kapcsolattartó az tagintézmény-vezető
 Pedagógiai Szakszolgálatok
 kapcsolattartó az iskolavezetés
 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
 kapcsolattartó az iskolavezetés, munkaközösség-vezetők
 Iskola egészségügy dolgozói
 kapcsolattartó az iskolavezetés, iskolatitkár
 Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola
 kapcsolattartó az iskolavezetés
Gyermek és ifjúság védelem kapcsolattartási formái:
Partnereink:
 Gyermekjóléti Szolgálat
 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Csoport
 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály
 Szociálpolitika osztály
 III. k. Területi Szociális Központ
Közvetlen kapcsolattartó az ifjúságvédelmi felelős, aki havi rendszerességgel, illetve szükség szerint tájékoztatja az intézmény vezetőjét végzett tevékenységéről.
 Ökoiskola létünkből fakadóan rendszeresen kapcsolatban állunk alábbi partnereinkkel:
 BIOKOM
 Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási Igazgatósága
 Öko város Öko régió
 BIOMARK
 Mecseki Erdészeti Zrt.
 Tettye Forrásház
 Magyar Madártani Egyesület
 Pécsi Zöldkör
 Hőerőmű Holding
Az egyéb partnerekkel való kapcsolattartás formáit a mindenkori feladatok határozzák
meg, a munkatervben rögzítve.
Minden kapcsolatfelvételről, tevékenységről tájékoztatni kell az iskolavezetést.
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27.4.8. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
A szülői szervezettel az iskola részéről a tagintézmény-vezető, a szülői munkaközösség elnökével közvetlenül tartja a kapcsolatot.
A szülői munkaközösség részére a tagintézmény-vezető félévente tájékoztatást ad az iskola
feladatairól, működéséről és a tanulókkal összefüggő kérdésekről.
A tagintézmény-vezető rendkívüli értekezletet hív össze minden olyan kérdésben, melyben
az SZM jogosult a véleményezésre.
A szülői munkaközösség által kezdeményezett értekezletekre, rendezvényekre előzetes
egyeztetés alapján az iskola helyet biztosít.
A szülői szervezetet véleményezési joggal felruházó ügyek
A szülői szervezet véleményének kikérésével és egyetértésével zajló iskolai rendezvényeink, melyek szervezésében a szülői közösség aktív részt vállal:
 Farsangi bál
 Alapítványi bál
 Családi nap
 ÖKO-iskolai programok
 Kirándulások, táborozások szervezése
 Aktuális kérdések
27.4.9. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, melyet a
nevelőtestület hagy jóvá.
Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető áll.
A diákönkormányzatot segítő tanár a kibővített iskolavezetés része, így a kapcsolattartás
rendszeres.
A tagintézmény-vezető a diákönkormányzatot véleményezési és egyetértési jogköre kapcsán érintő kérdésekről a diákönkormányzat vezetőjén keresztül közvetlenül tájékoztatja.
A kölcsönös tájékoztatásra bármely fél kérésére kezdeményezett előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.
Évente megrendezésre kerül a diákközgyűlés.
A diákönkormányzat programjai lebonyolítására az iskola létesítményeit használhatja. A
programok lebonyolításáról előzetes egyeztetés szükséges.
27.4.10.

A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA

A tagintézmény házirendje tartalmazza az iskola helyiségeinek és területének használati
rendjét.
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27.4.11.

A TAGINTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

Az éves munkatervben meghatározott módon és keretek között történik a hagyományokról
és az ünnepekről történő megemlékezés. Az éves munkaterv tartalmazza a pontos időpontokat, helyszíneket és a felelősöket. Megjelenés mindenki számára kötelező. A tanulók számára az iskolai ünnepélyeken a megjelenés fehér blúzban vagy ingben illetve sötét szoknyában vagy nadrágban kötelező, egyéb rendezvényeken alkalomhoz illő ruházat.
A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai:
Iskolánk családias jellegéből adódóan minél több lehetőséget keresünk a tanulóink szabadidős tevékenységének minél változatosabb megszervezésére. Célunk, hogy programjainkba
bevonjuk a szülőket is. Pedagógiai Programunk egyik kiemelt területe a hagyományok tiszteletére épülő nevelés. Ezért programjaink évről évre visszatérnek.
Iskolai megemlékezések, ünnepélyek
 Tanévnyitó, tanévzáró
 Nemzeti ünnepeink- október 23., március 15.
 Február 25.
Az iskola tanulóit érintő hagyományok
 Gyerek nap
 Mikulás
 Advent
 Nyelvi napok
 Jeles napok (részletesen tartalmazza az éves munkaterv)
 Leendő első osztályosok számára Iskola-nyitogató
Az iskola tanulóit és a szülőket érintő hagyományok
 Családi nap
 Karácsonyi hangverseny
 Karácsonyi vásár
 Farsang
 Móricz-nap
A szülőket érintő hagyomány
 Alapítványi bál
A dolgozók életével kapcsolatos hagyományok
 Karácsonyi vacsora
 Nevelőtestületi szakmai kirándulás
 Tanév búcsúztató
Hagyományos ÖKO-iskolai rendezvényeink:
 FÖLD NAPJA
 VÍZ HETE
 Mecsekaljai Regatta
 Madarak és fák napja
 ÖKO-nap
 Öko karácsonyi és húsvéti játszóház
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Terepgyakorlatok

Osztálykeretben tartott rendezvényeink:
 Karácsony
 Húsvét
 Anyák napja
Ezen felül a munkaterv és a tanmenetek tartalmazzák egyéb ünnepeinket, megemlékezéseinket.
Iskolánk által szervezett versenyek:
 Városi történelem verseny
 Angol megyei civilizációs verseny
 Pázmány Kupa

27.4.12.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE

A Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ-ének 18. pontja

27.4.13.

A TAGINTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA

A Munkaterv, a Pedagógiai Program, a Szervezeti és működési szabályzat nyilvános dokumentum.
Megtekinthető
 az iskola honlapján www.pazmanysuli.hu,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola tanárijában,
 a titkárságon,
 valamint munkaidőben tájékoztatás kérhető e dokumentumok tekintetében az iskolavezetéstől.
27.4.14.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

Az iskola reklámtevékenységet nem folytat.
Az iskola területén a tanulók egészséges életmódját támogató, kulturális rendezvényekről,
illetve a városrész programjairól hírt adó, az iskola működését hátrányosan nem befolyásoló közérdekű plakátok és hirdetmények helyezhetők el tagintézmény-vezetői engedéllyel.

27.4.15.

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

Az intézményi bélyegzők használata
Az intézményi bélyegzőt a következő beosztásban dolgozók jogosultak használni:
 a tagintézmény-vezető és a tagintézmény-vezetőhelyettesek minden tagintézményt
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érintő ügyben
a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben
az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a
félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor, napló javításakor
 szaktanár a napló javításakor
A bélyegző használatra a titkárságról vihető el, majd használat után oda vissza is kell vinni.
A bélyegző az iskolából csak vásárláskor vihető el a gazdasági ügyintéző engedélyével.



27.5. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG
TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
27.5.1. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Lásd KLIK Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ 5. fejezete
27.5.2. A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA

Tagintézmény-vezető
Iskolatitkár

Rendszergazda

Tagintézmény-vezetőhelyettes
Alsó tagozatos
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

Idegen nyelvi
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

Természettudományi
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

Társadalomtudományi
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

Napközis
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

Osztályfőnöki
munkaközösség
-vezető

Pedagógusok

A tagintézmény élén a tagintézmény-vezető áll. A tagintézmény-vezető, vezetői tevékenységét a tagintézmény-vezetőhelyettes közreműködésével látja el. A tagintézmény-vezető
jogállását a vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. A tagintézmény-vezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény határozza meg.
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A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai:
 a tagintézmény-vezetőhelyettes
 az iskolatitkár
Munkájukat, munkaköri leírásuk alapján, az tagintézmény-vezető közvetlen irányítása mellett végzik, beszámolási kötelezettséggel a tagintézmény-vezetőnek tartoznak.
Tagintézmény-vezetőhelyettes
A tagintézmény-vezetőhelyettes vezetői tevékenységét a tagintézmény-vezető irányítja. A
helyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével a tagintézmény-vezető adja.
Helyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet, megbízatása határozott időre szól.
Iskolatitkár
Az iskolatitkár hatásköre és felelőssége a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatokra
terjed ki.
Gazdasági ügyintéző
A gazdasági ügyintéző hatásköre és felelőssége a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatokra terjed ki. Felettese a Mecsekaljai Általános Iskola kincstárnoka, feladata a technikai dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése.
Rendszergazda:
Közvetlen felettese az iskola tagintézmény-vezetője, hatásköre és felelőssége a munkaköri
leírásban megfogalmazott feladatokra terjed ki.
27.5.3. A TAGINTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI
AZ ISKOLAVEZETÉS
Az iskolavezetés a tagiskola döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.
A szűkebb iskolavezetés tagjai:
 tagintézmény-vezető
 tagintézmény-vezető helyettes
A tágabb iskolavezetés (szakmai tanácsadó testület):
az előzőeken kívül:
 szakmai munkaközösségek vezetői
 a diákönkormányzat vezetője
 közalkalmazotti tanács tagintézményi tagja
 a tagintézmény szakszervezeti titkára
 a tagintézmény-vezetőtanács tagja
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen megbeszéléseket tart:
Az operatív vezetési ügyekben az tagintézmény-vezető és a helyettes heti rendszerességgel.
A tagintézmény-vezető és a gazdasági ügyintéző szintén, heti rendszerességgel illetve szükség szerint.
A szakmai tanácsadó testület a tagintézmény-vezető által megállapított munkaprogram
alapján, szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal .
A megbeszélésre - a napirendi pontoktól függően - tanácskozási joggal más is meghívható.
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Az iskola vezetősége együttműködik az iskola más közösségeinek képviselőivel (szülői
szervezet, diákönkormányzat).
AZ ISKOLA DOLGOZÓI
A pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítőket a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazza.
A működtetéssel összefüggő feladatokat ellátó technikai dolgozók munkáltatója az
Elszámolóház.
Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.
AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI
Alsó tagozat: 1-4. évfolyam
Felső tagozat: 5-8. évfolyam
Napközi otthon, tanulószoba
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek:
 1-4. osztály nevelőinek közössége
Tagjai: 1-4. osztályok osztályfőnökei
 Osztályfőnöki munkaközösség
Tagjai: 5-8 osztályok osztályfőnökei
 Napközis munkaközösség
Tagjai: napköziben dolgozó nevelők
 Társadalomtudományi munkaközössége
Tagjai: 5-8. osztályban
- anyanyelvet
- éneket
- hon- és népismeretet
- irodalmat
- tánc – és drámát
- történelmet
- vizuális kultúrát
tanító pedagógusok és az iskolai könyvtáros.
 Természettudományi munkaközösség
Tagjai 5-8. osztályban
- matematikát
- fizikát
- kémiát
- biológiát
- földrajzot
- természetismeretet
- testnevelést tanító pedagógusok.
 Idegen nyelvi munkaközösség
Tagjai: 1-8. osztályig idegen nyelvet tanítók.
A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban meghatározott, valamint a nevelőtestület
által átruházott jogkörökkel rendelkeznek.
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A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül:












szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját,
részt vesznek az iskolai nevelő-oktató munka belső fejlesztésében,
kialakítják az egységes követelményrendszert, mérik és értékelik a tanulók ismeret és tudásszintjét,
végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, ezek elbírálását valamint az eredmények kihirdetését,
szervezik a pedagógusok belső továbbképzését,
az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,
javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására,
segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját,
segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítésében,
megválasztják a munkaközösség vezetőjét.
Szakmai, módszertani területen együttműködnek a többi intézmény- egységgel.

A szakmai munkaközösség az iskola Pedagógiai Programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv alapján tevékenykedik.
A szakmai munkaközösséget vezető irányítja, aki tagja az iskola szakmai tanácsadó testületének. A munkaközösség vezetőjét az tagintézmény-vezető egyetértésével a munkaközösség tagjai választják. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.
Minden pedagógusnak részt kell vennie legalább egy szakmai munkaközösség munkájában.
Az osztályfőnökök az osztályfőnöki munkaközösségek munkájában is vegyenek részt.
Annak a pedagógusnak, aki nem tagja a szaktárgyával foglalkozó munkaközösségnek, a
munkaközösség által hozott határozatokat a tanítás során meg kell valósítania.
Szükség esetén a szakos - nem munkaközösségi tag - pedagógusokat a munkaközösségvezető szóban, vagy információs füzet segítségével tájékoztatja a hozott határozatokról.
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a tantestület vagy az iskolavezetés döntése alapján. Ha az alkalmi
munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.
Az alkalmi munkacsoportok vezetőjét vagy a tantestület választja vagy az tagintézményvezető bízza meg.

27.5.4. A TAGINTÉZMÉNY KÉPVISELETE
A tagintézményt a tagintézmény-vezető képviseli harmadik személyekkel, más jogi személyiséggel bíró szervezetek előtt.
E jogkört, bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény dolgozóira átruházhatja.
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A képviselet szabályai:
 a tagiskolát képviselő, a nyilvánosság előtt csak olyan kérdésekről nyilatkozhat,
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult.
 nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról
 a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a
felelős
 a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az iskola jó hírnevének megőrzése.
27.5.5. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS
Átruházott jogkörök:
A tagintézmény-vezető a szakmai munkaközösségekre ruházza a tantárgyfelosztás előtti
véleményezési jogkörét.
Az egy osztályban tanítók közösségére a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása döntési jogkörét.
A nevelőtestületnek az átruházott jogkörök gyakorlásáról a
 a szakmai munkaközösségek az éves munkáról szóló beszámolóban,
 az egy osztályban tanítók közösségei nevében a félévi ill. a tanévzáró osztályozó értekezleten,
 a szakmai tanácsadó testület nevében az tagintézmény-vezető a tanévzáró értekezleten ad számot.
A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Lásd KLIK Mecsekaljai Általános Iskola SZMSZ 9.4. fejezet.
A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A tagintézményben folyó munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért a tagintézmény-vezető felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét az iskolai Munkaterv és a mellékletét
képező Ellenőrzési terv tartalmazza.
Az itt nem szereplő eseti ellenőrzések az tagintézmény-vezető és a helyettes döntési jogkörébe tartoznak.
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A nevelő-oktató munka ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed:
 a tanórán kívüli foglalkozásokra,
 iskolai dokumentációra, ügyviteli tevékenységekre,
 az osztályközösségek fejlődésére,
 a nevelő-oktató munka speciális területeire,
 az intézmény munkájának egyéb területeire.
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A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
 az tagintézmény-vezető,
 helyettes,
 a munkaközösség-vezetők.
A tagintézmény-vezető az intézménybe folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi a helyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
A helyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzik.
Ellenőrzési tapasztalatairól tájékoztatja az tagintézmény-vezetőt.
A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a
helyettest, ill. az tagintézmény-vezetőt. Az említésre méltó vagy kirívó esetekről legkésőbb
a következő iskolavezetőségi megbeszélésen tájékoztatják egymást a vezetőség tagjai.
Az ellenőrzés módszerei:
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,
 írásos dokumentumok vizsgálata,
 tanulói munkák vizsgálata,
 beszámoltatás szóban, írásban,
 beszélgetések,
 információk, tapasztalatok gyűjtése,
 felmérések, attitűd vizsgálatok, eredményvizsgálatok végzése.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
A TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ ÉS A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ – HELYETTES KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Az tagintézmény-vezető távollétében - a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével teljes jogkörrel a tagintézmény-vezetőhelyettes helyettesíti.
Helyettesítés során feladata: a működőképesség fenntartása, tájékoztatás az tagintézményvezető felé.
Ha az tagintézmény-vezetőhelyettes akadályozott a helyettesítés ellátásában, az tagintézmény-vezető telefonon is adhat megbízást bármely pedagógusnak, aki akkor az iskolában
tartózkodik.

27.5.6. A MŰKÖDÉSI RENDJE
NYITVATARTÁSA
Iskolánk szorgalmi időben reggel 6,30-tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 17 óráig tart nyitva.
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A reggeli ügyelet 6,30-kor kezdődik és 7,15-ig tart.
Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7,45 és 16,00 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc.
Összevontan lehet tartani – amennyiben a tanulók utolsó 2 órájáról van szó – a rajz órákat.
Rendkívül indokolt esetben az tagintézmény-vezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A napközis csoport és tanulószoba munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik. Hétfőtől csütörtökig 17 óráig, pénteken 16 óráig tart.
Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő ciklusos A-B heti órarend
alapján történik. A tanórákat az iskola órarendjén megjelölt termekbe kell megtartani a
pedagógus vezetésével. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után tervezhetők.
Az intézmény tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt a szülők, tanulók és a pedagógusok tudomására hozza.
Az ügyeleti rendet a bejáratnál ki kell függeszteni és a honlapon meg kell jelentetni.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvény hiányában - zárva
kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az tagintézmény-vezető ad engedélyt - eseti kérelmek alapján.
A VEZETŐK BENT TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE
A vezetők benntartózkodása, az intézmény vezetői munkarend
 Az iskola nyitvatartási idején belül 7-17 óra között – illetve , amíg tanuló tartózkodik
az épületben - felelős vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodási rendjét az éves Munkatervben kell meghatározni, és a tanáriban lévő hirdetőtáblára ki kell függeszteni.
 6,30-7,00 óráig a reggeli ügyeletet ellátó pedagógus jogosult és köteles az intézmény
működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.
A TAGINTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
Az iskolával jogviszonyba állók részére
 A tanulók tanítási időben csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére hagyhatja el
az iskola épületét. Ebben az esetben az osztályfőnök, a helyettes vagy az tagintézmény-vezető ad erre engedélyt. Az engedélyt a portán ügyeletet teljesítőnek le kell
adni, a portai ügyeletet ellátónak pedig fel kell írni a tanuló nevét és osztályát, valamint az engedélyt adó nevét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola
elhagyására az tagintézmény-vezető, a helyettes és az osztályfőnök adhat engedélyt.
 Az iskolában tartózkodás további rendjét a házirend szabályozza.
 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből kivinni csak az
tagintézmény-vezető engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet.
137

Az iskolával jogviszonyban nem állók részére
 A szülők, hozzátartozók reggel 7.30 után és 15 óra előtt a zsibongóig kísérhetik
gyermekeiket és a zsibongó előtti helyiségben várakozhatnak.
 Az első osztályos tanulók szülői számára szeptember 15-ig lehetővé tesszük, hogy
gyermeküket ez idő alatt is bekísérhessék a tanterembe.
 Amennyiben szülők és az iskolával jogviszonyban nem állók szeretnének az iskolába
belépni, a portán kérhetnek felvilágosítást és útbaigazítást. Az iskola területére csak
a portán szolgálatot teljesítő engedélyével léphetnek be.
 Az iskolába be- és kilépőket a portán ügyeletet teljesítőknek nyilván kell tartaniuk.
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETE
Az egyéb foglalkozások célja:
A tanítási órákon kívüli iskolában szervezett egyéb foglalkozások, hagyományok és programok valamint az iskolán kívül szervezett iskolai programok, oktató-nevelő munkánk
szerves részét képezik. Így az egyéb foglalkozások elsődleges célja, hogy elősegítse és kiegészítse oktató-nevelő munkánkat, bővítse a differenciált képességfejlesztés, közösségépítés, szocializálás lehetőségeit, ezzel elősegítse a pedagógiai programban megfogalmazottak
megvalósulását.
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
 iskolai sportköri foglalkozások,
 tömegsport foglalkozások,
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások,
 pályaválasztást, iskolaválasztást segítő foglalkozások,
 a diákönkormányzati foglalkozások,
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
 pályázatokra való felkészítő foglalkozás,
 pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások,
 a tanulók regenerálódását, rekreációját szolgáló foglalkozások,
 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló
csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokságra
való felkészítés, a versenyeken való részvétel
 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezéséhez,
lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások,
 a Pedagógiai Programban meghatározott tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály vagy csoportos foglalkozások,
 Könyvtári foglalkozások,
 Erdei iskolai foglalkozások,
 Tananyaghoz kapcsolódód tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások,
 Kiállítások, múzeumok megtekintése,
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Az egyéb foglalkozások időkerete:
Egyéb foglalkozások időkeretét, az osztályok kötelező óraszáma és a finanszírozott órakeret közti különbség biztosítja, az tanórán kívüli egyéb foglalkozások ennek terhére szervezhetők, a tanulók és a pedagógusok törvényben meghatározott maximális terhelhetőségének figyelembe vételével.
Egyéb foglalkozásokat az első tanítási órát megelőzően, de legkorábban 7.15 -től, a tanítási
órák befejezését követően legkésőbb16 óráig lehet megszervezni. Egyéb foglalkozás, szükség esetén a jellegéből adódóan, - a szülő tájékoztatása és beleegyezése után - a tanulók és
tanárok, törvényben meghatározott maximális óraszámának figyelembe vételével ettől
eltérő időben, esetenként tömbösítve is szervezhető.
Az állandó, rendszeres egyéb foglalkozások helyét és időpontját az iskolai tantárgyfelosztás, órarend is tartalmazza, az eseti foglalkozásokat az iskolai munkatervben kell rögzíteni.
A foglalkozások megtartását minden esetben dokumentálni szükséges.
A legjelentősebb tanórán kívüli foglalkozási formák:
NAPKÖZI OTTHON
Napközi otthon szervezése - a szülők kérésétől függően - elsősorban 1-4. évfolyamon történik. A csoportok kialakításának szempontja - lehetőség szerint - az évfolyamok szerinti
működtetés.
A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik.
Iskolai szünetekben a városi napközis ügyeletet lehet igénybe venni.
A napköziben a foglalkozások időtartama 60 perc.
A tanórai foglalkozások kezdési időpontját és időtartamát a napközis munkaközösség
munkaterve tartalmazza.
A napközi az utolsó óra utáni kicsengetéskor kezdődik és hétfőtől csütörtökig 17 óráig;
pénteken 16 óráig tart. A napközis foglalkozások l6 óráig tartanak. A napközis tanórák
után a létszám függvényében az itt maradó gyerekek számára összevont csoportokat szervezünk.
A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján, a napközis
nevelő engedélyével történhet. A tanóra védelme érdekében, a gyerekeket vagy az óra kezdete előtt vagy a befejezést követően lehet elvinni.
TANULÓSZOBA
A tanulószobai foglalkozásokat felsős tanulóink számára szervezzük. A hátrányos helyzetű,
illetve tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat meg kell nyerni a foglalkozásokon való
rendszeres részvételre.
SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK
Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők
újak szervezését is kezdeményezhetik.
A szakkörvezetőket az tagintézmény-vezető bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakköri foglalkozásokra való jelentkezés, a munkában való részvétel minden tanuló joga.
Egy tanuló egy, esetleg két szakkör tagja lehet. Ha a tanuló kéri felvételét valamely szakkörbe, ott tanév végéig részt kell vennie a munkában. Amennyiben a tanórán kívüli tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az osztályfőnök kezdeményezheti ezen tevékenységek csökkentését.
A szakkörök munkáját az tagintézmény-vezetőhelyettes felügyeli.
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A szakköröket fel kell tüntetni a tantárgyfelosztásban.
A működés feltételeit az iskola költségvetésében kell biztosítani.
ÉNEKKAR
Az énekkar a tanév folyamán heti két órában az órarendben rögzített időpontban működik.
Az énekkarba a jelentkezés önkéntes, a felvételről a kórusvezető dönt.
Jelentkezés és felvétel után az adott tanévben az énekkar munkájában való részvétel kötelező. Indokolt esetben a szülő írásos kérelmére adunk felmentést.
A képességek differenciált fejlesztésére szolgáló foglalkozások:
Szervezéséről az tagintézmény-vezetőhelyettes a munkaközösségek javaslatai alapján döntenek. A foglalkozások óraszámát a tantárgyfelosztás tartalmazza.
TANFOLYAMOK
Az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának függvényében indít tanfolyamokat. A tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri. A tanfolyam nem tartozik
az iskola alapfeladatai közé, így megszervezése nem kötelező.
ORSZÁGJÁRÁS, KIRÁNDULÁS
Az őszi kirándulást iskolai szinten, az tagintézmény-vezető helyettes szervezi meg.
A tavaszi kirándulások szervezése az osztályfőnökök feladata.
A kirándulási tervek elkészítésében az osztályfőnöki munkaközösség nyújt segítséget.
Az országjárást - a tanulók javaslatait figyelembe véve - az osztályfőnök szervezi.
A tervekről, várható költségekről a szeptemberi szülői értekezleten szülői munkaközösség
véleményét és egyetértését ki kell kérni.
Az országjárás helyét, a résztvevők létszámát az tagintézmény-vezető helyettesnek kell
jelenteni okt. 15-ig.
Az országjárások időpontja az éves munkatervben kerül meghatározásra.
A résztvevők létszámának megfelelő felnőtt kísérőről (20 tanulónként 1 fő) az osztályfőnök
javaslatának figyelembevételével az tagintézmény-vezető gondoskodik.
Az országjárás, kirándulás megszervezését a diákbizottság által kért tanítási szüneten kell
megszervezni, ezért a részvétel nem kötelező, de ajánljuk a szülők és a tanulók számára. A
költségeket a szülőknek kell biztosítani, de az iskolai alapítvány valamint a diákönkormányzat is támogatást nyújthat a lehetőségek és az igények függvényében.
AZ ISKOLAI SPORTKÖR
Az iskola a mindennapi testedzést, a tanórai foglalkozások mellett, az iskolai sportkör működésének támogatásával valamint iskolai tömegsport foglalkozások szervezésével biztosítja.
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
Az iskola biztosítja, hogy az udvar, a tornaterem és a játékterem foglalkozásokra rendelkezésre álljon.
A TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE
Az iskolában függetlenített könyvtáros működik.
Feladatai:
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a könyvtár szolgáltató jellegének megteremtése,
a tanítási órák segítése, együttműködés a tanítókkal, tanárokkal,
könyvtári bemutató órák tartása,
könyvtár használatra való nevelés,
olvasóvá nevelés,
önálló ismeretszerzésre nevelés,
a könyvtár állományának tervszerű gyarapítása a munkaközösségek javaslatai alapján, az állományok folyamatos feltárása (katalógusok),
jól használható kézikönyvtár kialakítása,
áttekinthető statisztika készítése.

Könyvtár működési szabályzata:
A könyvtárhasználóinak köre
Az iskola nevelőtestülete
Az iskola tanulói
A beiratkozás módja:
A könyvtárhasználat ingyenes
A könyvtárba beiratkozó személy legfontosabb adatait a könyvtáros a kölcsönzési füzetbe
nyilvántartásba veszi.
A személyi adatokban történt változást a könyvtárhasználó a legközelebbi kölcsönzéskor
köteles jelezni a könyvtárosnak.
A szolgáltatások igénybevételének feltétele:
A könyvtárhasználó lehet mindenki, aki az intézménnyel tanulói ill. közalkalmazotti jogviszonyban áll.
A könyvtárhasználat szabályai:
A kölcsönzési idő 1 hónap. Indokolt esetben a könyvtárossal való egyeztetés alapján meghosszabbítható.
A tanév végén a tanulók kötelesek a kölcsönzött könyveket visszaszolgáltatni.
Az egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma
tanulónként 3 db.
felnőtteknek: 6 db.
A könyvtárhasználó köteles az általa kölcsönzött könyvet a kölcsönzés idejekor átvett állapotban visszahozni.
A könyvekbe jegyzetelni, azokat aláhúzni, lapokat kitépni, összegyűrni tilos!
Az elveszett, megrongált könyv napi árát meg kell téríteni. A felnőtt kölcsönzők a könyvtáros felkérésére kötelesek a hosszabb idő óta kint lévő könyvekkel elszámolni, a mindenki
általi hozzáférhetőség érdekében.
A kézikönyvek, lexikonok, újságok, folyóiratok a tanulók számára csak olvasótermi használatra vehetők igénybe.
A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolai könyvtárnak megtéríteni a beszerzéstől számított
1. év végén 70%
2. év végén 50%
3. év végén 25%
térítéssel, vagy helyette ugyanolyan, de jó állapotú tankönyv visszaadásával.
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Szociális helyzet miatt az osztályfőnök, vagy az ifjúságvédelmi felelős kérésére az tagintézmény-vezető ettől eltérő, egyéni döntést hozhat.
Az olvasóteremben csendben, másokat nem zavarva köteles mindenki tartózkodni.
A nyitva tartás, kölcsönzés idejét szeptemberben határozzuk meg.
Az időpontot jól látható helyen, a könyvtár ajtaján ill. a földszinti hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
A könyvtár gyűjtőköri szabályzata az SZMSZ mellékletét képezi.
VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK








Az iskola főbejáratánál, nyitvatartástól, 18 óráig, illetve iskolai rendezvények végéig
portaszolgálatot kell működtetni.
A hátsó kaput mindig zárva kell tartani.
Az iskolával jogviszonyban nem állók a 10. 3 pontban meghatározottak szerint
használhatják az épületet.
Az iskola létesítményeinek, berendezési tárgyainak karbantartása, javítása, a balesetmentes és biztonságos használat feltételeinek megteremtése a gazdasági ügyintéző feladata.
A kézilabda kapuk, ablakvédő hálók és a játszótér játékainak rögzítésre, karbantartására kiemelt figyelmet kell fordítani, nyári szünetben a kapukat le kell szerelni és
biztonságos helyzetben kell tárolni.
A járdák, utak, lépcsők és udvar síkosság mentesítést folyamatosan biztosítani kell,
ez az udvaros feladata.
Baleset, rendkívüli esemény észlelésre vonatkozó szabályokat a KLIK Mecsekaljai
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata10.9 fejezete tartalmazza.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE
A törvény alapján biztosítjuk a tanulók szűrővizsgálatokon való részvételét.
Az iskola tanulói az iskolaorvosi feladatokat ellátó gyermekorvos, és a város szakorvosi
feladatokat ellátó rendelőintézetének beosztása alapján vesznek részt a különböző orvosi
vizsgálatokon.
A gyermekek ellátás iskolai védőnő segíti.
A tanuló a szülő írásbeli kérésére nem köteles az előírt orvosi vizsgálaton részt venni, de a
vizsgálat elvégzéséről a szülő köteles gondoskodni. Amennyiben szülői mulasztás miatt a
gyermeken bármilyen látható egészségügyi probléma tapasztalható, a gyermekvédelmi
felelős köteles az illetékes szerv felé jelenteni.
Az iskolán kívül végzett orvosi vizsgálatokra a pedagógusok beosztás szerint kísérik el a
tanulókat, és ott felügyeletet biztosítanak.
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, ill. az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az iskola épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés stb.),
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Ha az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt közölni a tagintézmény-vezetővel, ill. valamely intézkedésre jogosult
felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
Tagintézmény-vezető,
Helyettes, vagy a helyettesítési rendben meghatározott személy.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
az intézmény fenntartóját,
az iskola intézményvezetőjét,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, ill. katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az tagintézmény-vezető szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után a tagintézmény-vezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket kolomp segítségével kell
riasztani, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épületrész kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a bent tartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadóban található
kiürítési terv alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell (pl. mosdó, szertár stb.),
 A kiürítés során a mozgásba, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell,
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára,
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia,
 Az épület elhagyásáról a konyha dolgozóit értesíteni kell.
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A veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodni kell:
 a kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi ill. katasztrófaelhárító szervek fogadásáról.
A tűzriadóval, bombariadóval kapcsolatos tudnivalókat a Tűzriadó tartalmazza, mely a tűzvédelmi szabályzat része.
A fenti tervekben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
Az épület kiürítését az előzőekben megfogalmazottak szerint évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az tagintézmény-vezetőhelyettes a felelős.
A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások:
Az intézmény dolgozói évenként ismétlődő munkavédelmi oktatásban részesülnek. A felkészítést a Pécsi Arkangyal KKT végzi.
A pedagógusoknak munkavédelmi (balesetmegelőző) oktatásban kell részesíteni a tanulókat tanévkezdéskor, valamint
technika órákon,
testnevelés, sportfoglalkozásokon,
fizikai, kémiai kísérlet,
tanulmányi kirándulás,
társadalmi munkavégzés megkezdése előtt
valamint súlyos baleset bekövetkezése után.
Mindezt a haladási naplóban dokumentálni kell.
A tanulóktól baleset észlelése esetén elvárható viselkedésmódokról az iskolai házirend intézkedik.
A tanuló - és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége:
A baleseteknek kivizsgálási alapja a "Baleseti jegyzőkönyv" pontos kitöltése, az abban foglalt kérdésekre adott szakszerű és a valóságnak megfelelő válasz. A kivizsgálás során elvégzendő feladatok a Munkavédelmi Szabályzatban találhatók.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló - és gyermekbaleseteket - haladéktalanul ki kell vizsgálni, a Munkavédelmi Szabályzat szerint.
A súlyos balesetet (halál, érzékszervi károsodás, egészségkárosodás, csonkulás, bénulás) a
nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telefaxon, vagy személyesen - azonnal be kell
jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának.
A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló - és gyermekbalesetek kivizsgálásában.
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A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Lásd KLIK Mecsekaljai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 10.10 fejezete

27.5.7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
Intézményünk a Mecsekaljai Általános Iskola tagintézményeként közvetlen kapcsoltban áll
a központtal és a többi tagiskolával.
Az iskola rendszeres kapcsolatban áll:
 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
 az iskolát támogató "Iskolánkért - Pour Notre École" alapítvány kuratóriumával,
 a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjával,
 a tanulókat fogadó középiskolákkal
 a nevelési tanácsadóval,
 az Éltes Mátyás Iskolaközponttal
 a Szivárvány Gyermekházzal,
 az óvodákkal,
 a tanulók egészségügyi ellátásában résztvevőkkel.
 a Gyermekjóléti Szolgálattal,
 a gyámhivatallal
 rendőrséggel
 Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
 a Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
 a Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
 a PVSK kosárlabda utánpótlás szakosztállyal
 a Multialarm Tollaslabda szakosztállyal
 A HungastDél-MagyarosrszágKft-vel
 Pécsi Tudományegyetem
A Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámhivatallal - közvetlenül - a gyermek és ifjúságvédelmi felelős tartja a kapcsolatot, aki szükség esetén az esetmegbeszéléseken is részt vesz.
Az iskolaorvossal és a védőnővel közvetlenül az tagintézmény-vezetőhelyettes tartja a kapcsolatot. Az együttműködés módjával az iskola Egészség- és környezetnevelési programja
is foglalkozik.
Egyéb kapcsolatok:
 Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht.
 Mecseki Erdészeti Részvénytársaság
 MÁV rendelő
 PTE Gyermek Kilnika
Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Franciaországbeli Jarrie iskolájával.
27.5.8. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATA
Az iskolában a szülőknek jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
szervezet működik.
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Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok
szülői szervezetei a szülők köréből:
 elnököt,
 elnökhelyettest választanak.
Ezen közösségek kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezetének legmagasabb szintű döntéshozó szerve a szülői szervezet
választmánya. Választmány munkájában az osztály szülői közösségek elnökei és elnökhelyettesei vesznek részt.
Az iskolai szülői szervezet választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja a választmány:
 elnökét,
 elnökhelyettesét.
A választmány elnöke közvetlenül a tagintézmény-vezetővel tart kapcsolatot.
A választmány akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van,
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szülői szervezet választmányát a tagintézmény-vezetőnek tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól tevékenységéről.
Az iskolai szülői szervezetet az alábbi jogok illetik meg:
 megválasztja saját tisztségviselőit,
 kialakítja saját működési rendjét,
 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 képviseli a szülőket jogaik érvényesítésében,
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben.

27.5.9. A VEZETŐK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT
A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a diákbizottság képviseli. A
diákönkormányzat élén a diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diák önkormányzat segítő tanára fogja össze és támogatja. Munkakörét a munkaköri leírás tartalmazza. A diákönkormányzat az említett pedagógusokon keresztül is érvényesítheti jogait
és fordulhat a tagintézmény-vezetőhöz is.
A diákközgyűlést évi egy alkalommal össze kell hívni. Ez az iskola tanulóinak legmagasabb
tájékoztató-tájékozódó fóruma. A megrendezés módját a diákönkormányzat működési
rendjében kell meghatározni.
A diákönkormányzat jogosult a számára biztosított helyiség használati rendjének kialakítására, szabályozására. Igénybe veheti a működéséhez szükséges eszközöket (telefon, fax,
fénymásoló), ha az iskola munkáját nem akadályozza. Levelezését az iskolai levelezésekkel
együtt bonyolíthatja.
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27.5.10.

A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA

Az iskola helyiségeinek használati rendjét a házirend tartalmazza.
AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSI RENDJE:
Az iskolai létesítmények, helyiségek külső szervek rendszeres és tartós használatra történő
átengedésének intézője a gazdasági ügyintéző.
A bérleti szerződéseket, az alapfeladatok ellátásával egyeztetve, azok zavarása nélkül az
Elszámolóház köti.
A gazdasági ügyintéző a tagintézmény-vezetővel való egyeztetés után:
 elkészíti a szerződés tervezetét
 gondoskodik a szerződésben megfogalmazott feltételek - mindkét fél által történő betartásáról,
 végzi az adminisztrációs feladatokat.
A szerződést az Elszámolóház köti, írja alá.
Az iskola helyiségeinek bérbeadása során az önköltségszámítás alapján megállapított díjat
kell a bérlőnek fizetnie.
A tornaterem használatában elsőbbséget élvez:
 az iskolai sportkör.
 azok a külső szervek, akikkel együttműködési szerződése van az iskolának.
Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a szerződésben meghatározott időben és
helyen tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani a munka - és tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat.

27.5.11.

A TAGINTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a
nevelőtestület éves munkatervében határozza meg.
Az ünnepélyek, megemlékezések idejét, formáját, rendezőit az iskola, ill. a társadalomtudományi munkaközösség éves munkatervében kell meghatározni.
Iskolai ünnepélyek
október 6-a
október 23-a
február 24-e
március 15-e és
június 4-e tiszteletére.
Az iskola épületét az ünnepnaphoz méltóan és jellegének megfelelően kell díszíteni.
Az ünnepélyek rendezése, az előkészítő munkában való részvétel minden pedagógus kötelessége.
Az iskolai életet érintő általános hagyományok
ügyeleti tevékenység
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Suli kóstogató
nyílt tanítási napok
ballagás
"Gyermekhét" szervezése
„Egész-ség” nap
Sporttal kapcsolatos hagyományok
az "Év sportolója" cím odaítélése,
dr. Fischerné Varga Emő sport emlékverseny,
kirándulás, táborozás.
Kulturális hagyományok
szavalóversenyek,
szépkiejtési versenyek magyar és idegen nyelven
művészeti szemlék,
Halloween
Martin stag
Három király választás
Mikulás és karácsonyi ünnepségek,
farsangi bál,
volt diákok találkozója,
országjárás,
idegennyelvi tábor,
franciaországi csereutazások,
"Bemutatkozik a Köztér" műsoros est,
iskolai versenyek, vetélkedők,
Köztér fesztivál.
A dolgozók életével kapcsolatos hagyományok
gyermekeink Mikulása,
a nevelőtestület karácsonyi ünnepe,
nőnapi megemlékezés,
pedagógusnapi megemlékezés,
kezdő nevelők fogadása - mentori rendszer,
nyugdíjasok búcsúztatása
évzáró vacsora

27.5.12.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE

Lásd a Mecsekaljai Általános Iskola Szervezeti Működési Szabályzat 18. fejezetét.
27.5.13.

A TAGINTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA

Az intézmény dokumentumainak egy-egy példánya az tagintézmény-vezetői irodában, a
tanári szobában található. A Pedagógiai Program, Helyi tanterv, Szervezeti és Működési
Szabályzat, Házirend az iskolai honlap Alapdokumentumok címszava alatt elérhető.
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27.5.14.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az tagintézmény-vezető adhat felmentést, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. a kulturális tevékenységgel függ össze. Az iskola területén elhelyezett faliújságokra , hirdetményt az iskolával jogviszonyban nem állók csak az tagintézmény-vezető vagy helyettes
engedélyével helyezhetnek el.

27.5.15.

EGYÉB SZABÁLYZOZÁSOK
Pedagógiai Program , amelynek része a Helyi tanterv
Házirend
Kollektív szerződés
Közalkalmazotti Szabályzat
Gyakornoki Szabályzat
Éves munkaterv
Munkaközösségi munkatervek
Továbbképzési Terv – Beiskolázási Program
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28. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény)
25. § (4) bekezdése alapján: „A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá
az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az
SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.
Jelen Szervezeti és működési szabályzat, a tagintézmények helyi Szervezeti és működési
szabályzata megtekinthető
 minden tagintézmény könyvtárában
 minden tagintézmény honlapján
 az intézmény titkárságán
 az intézmény honlapján.
A Szervezeti és működési szabályzat az elfogadást követően érvényes, felmenő rendszerben.
Az SZMSZ hatálybalépésével érvényét veszti az tagintézményi eddig hatályos jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzata.
A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni a Mecsekaljai
Általános Iskolában a nevelőtestületnek nem tagjaként nem dolgozókkal, valamint valamennyi tagintézmény-használókkal.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az tagintézmény valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése fegyelmi felelősséggel jár.
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát elrendelheti a fenntartó, kezdeményezheti a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője, az Intézményi Testület, valamint a szakalkalmazotti közösség 50%-a + 1 fő.
Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése –az SZMSZ módosítása nélkül – a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetőjének felelőssége.
Az SZMSZ érvényes az elfogadását követő mindenkori jogszabályi változások átvezetésével.
A Mecsekaljai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a szakalkalmazotti értekezlet megtartott határozatképes ülésén elfogadta.
Pécs, 2013. szeptember 24.
_______________________________
Bognár László
a Mecsekaljai Általános Iskola Intézményvezetője
s.k.
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29. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Szervezeti és működési szabályzatot elkészítette és elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete
Dátum:
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív.

A Szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyta: Az intézmény vezetője
Dátum:
Ph.

. .......................................................................
intézményvezető aláírása

A Szervezeti és működési szabályzatról véleményét nyilvánította:
Dátum:

. .......................................................................
Intézményi Tanács nevében aláírás

Dátum:

. .......................................................................
szülői munkaközösség nevében aláírás

Dátum:

. .......................................................................
diákönkormányzat nevében aláírás

A Szervezeti és működési szabályzatról egyetértését kinyilvánította:
Dátum:

. .......................................................................
fenntartó nevében aláírás

Dátum:

. .......................................................................
működtető nevében névaláírás
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30. MELLÉKLETEK

1. SZ. MELLÉKLET: JOGNYILATKOZATOK
Az intézményt a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője képviseli.
Az intézményvezetői jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve –az SZMSZ rendelkezés szerint– az intézmény adott dolgozójára átruházhatja.
Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cégjegyzés (cégszerű aláírás).
A cégszerű aláírása (cégjegyzés) formája: a Mecsekaljai Általános Iskola képviseletre jogosult az intézmény cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja.
1. Az tagintézmények saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát
a tagintézmény-vezető írja alá, az tagintézményi bélyegző egyidejű használatával.
Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az tagintézmény-vezető egyedi, írásbeli rendelkezése kiterjesztheti.
Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatból származó kárért az aláíró a felelős.
2. Az intézmény és valamennyi tagintézmény nevében kötelezettséget csak a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője vállalhat.
Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az aláírót terhelik.
Formája: intézményi körbélyegző és az intézményvezető aláírása.
3. Az tagintézményekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az tagintézmény-vezető felel.
Egyéb bélyegzők és használatuk:
Az tagintézmények által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegzők, amelyeket általában a kézírás kiváltására használnak. A gyakorlat során használatuk
melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak jelzés értékű.

2. SZ. MELLÉKLET: BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS
Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a Mecsekaljai Általános Iskola
intézményvezetője engedélyezi, írásos igényelés alapján.
Az intézményi és intézmény egységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult
személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) nyilvántartás vezetése
kötelező.
A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik,
vagy a bélyegző elvész.
A nyilvántartás vezetéséért és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős.
Az intézményi és az tagintézményi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy
ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Az intézményi és az tagintézményi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.
Az tagintézményekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott tagintézmény tartja
nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével).
Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott tagintézmény tagintézményvezetője a felelős.
A Tankerület bélyegző nyilvántartásra vonatkozó szabályainak megfelelően járunk el.
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3. SZ. MELLÉKLET: A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE
1. Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja.
2. Az időpontról legalább 1 héttel előtte értesíteni kell a tagokat, a javasolt napirend és az
egyes pontokban készült előterjesztések közzétételével együtt.
3. A rendkívüli IVT-ülések időpontjáról a tagokat legalább 2 nappal az értekezlet előtt
tájékoztatni kell a napirend pontos közlésével, ellenkező esetben az ülésen való részvétel nem kötelező.
4. Az IVT üléseit az intézményvezető, vagy helyettese (székhelyintézmény tagintézményvezetője), ill. az intézményvezető által megbízott elnök vezeti.
5. Minden olyan napirendi ponthoz, mely intézményvezetői testületi döntést igényel, előterjesztés készítése kötelező.
6. Az IVT döntéseiről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a Mecsekaljai Általános Iskola intézményvezetője az ülés után legfeljebb 1 héttel megküldi
valamennyi tagintézmény alkalmazotti közösségének.
7. A napirendi pont előterjesztője az az IVT-tag, aki a napirendi javaslatot tette.
8. Az IVT határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Több javaslat előterjesztése vagy felvetése esetén többlépcsős szavazást alkalmaz.
9. Az elnök feladatai és kötelességei:
 A tárgyalandó témák felvétele előterjesztésre
 A tárgyalandó témák felvétele a vitához az IVT ülésen
 Az előterjesztések és témák sorrendjének meghatározása
 A napirend vitára bocsátása
 A határozatképesség megállapítása
 A témák megvitatására szánt időhatár megszavaztatása
 Az ülés vezetése
 A szó megadása
 A szavazás elrendelése
 A szavazás eredményének megállapítása
 A határozat kimondása
 A hozzászólások időtartamának elrendelése szükség esetén
 Szünet elrendelése
 Az ülés berekesztése
 Az ülés rendjének fenntartása
 Az IT tagjaként az elnök is szavaz
 Döntés előtt, a döntéshez köteles valamennyi javaslatot szavazásra feltenni.
 Ügyrendi kérdésekben soron kívül ad szót.
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4. SZ. MELLÉKLET: A MUNKÁLTATÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
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5. SZ. MELLÉKLET: SZÜLŐI KÉRELEM A 16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁSRÓL
Kérelem
IKTATÓSZÁM: …………………….

Gyermek neve: _____________________________________ Osztálya: _________________
Kérem, hogy gyermekemet a táblázatban megjelölt napokon és időpontokban a 16 óráig
történő iskolai benntartózkodás alól felmenteni szíveskedjék.

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Pécs, 2013. …………………. hó ………. nap

…………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

A fenti kérelmet engedélyezem / nem engedélyezem.7

Pécs, ……………………………………………….

…………………………………………
tagintézmény-vezető

7

„…a felmentés minden esetben csak az egyes tanulók egyedi körülményeinek a mérlegelése alapján
történik.”
„A felmentésre vonatkozó döntés meghozatala során viszont az intézményvezetőnek mérlegelnie
kell, hogy a tanuló számára előnyös-e…” (Köznevelési törvény, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)
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6. SZ. MELLÉKLET: IGAZOLÁS A 16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS ALÓLI
FELMENTÉSRŐL

IGAZOLÁS
IKTATÓSZÁM:…………………….
Alulírott ……………………………………………., a Mecsekaljai Általános Iskola …………………………..
Általános
Iskolájának
tagintézmény-vezetőja
hivatalosan
igazolom,
hogy
…………………………………………………. …………………… osztályos tanuló a ……………………… iktatószámú határozatom alapján, a Nkt. valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet idevágó
rendelkezései alapján szülői kérelemre az iskola által szervezett foglalkozásokról jogszerűen van távol az alább felsorolt időpontokban:
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Pécs, ………………………………………… ……….
………………………………………………
tagintézmény-vezető
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30.1. A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK (BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK

30.1.1. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:
Az iskolánkba járó 1-8. osztályos tanulókat, az itt tanító pedagógusokat, szolgáljuk ki a
könyvtár állományával.
Több olyan könyvtár van a városban (Egyetemi Könyvtár, Pedagógiai Könyvtár, közművelődési könyvtárak), amelyek szolgáltatásait szükség esetén igénybe vehetjük.
A könyvtár gyűjtőköre
Könyvtárunk fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, amelyek fontos szerepet
töltenek be az oktatás, nevelés, képzés folyamatában, valamint amelyek segítik a könyvtári
tájékoztató munkát.
Mellékgyűjtőkörként valamennyi műveltségi terület alapdokumentumaiból szerzeményezünk erősen válogatva, az olvasók életkori sajátosságainak figyelembevételével. Ezek a tananyagon túli tájékozódást szolgálják, továbbá az egyéni művelődési, szórakozási igényeket
elégítik ki.
A gyűjtés szintje és mélysége:
1. Kézikönyvtári állomány
A kézikönyvtárba a következő dokumentumok kerülnek:
 általános és szaklexikonok (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 általános és szakenciklopédiák (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 egynyelvű szótárak (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 két- és többnyelvű szótárak (az oktatott nyelveknek megfelelően, igény szerint),
 fogalomgyűjtemények,
 adattárak,
 kézikönyvek, összefoglalók,
 albumok,
 atlaszok,
 térképek
Dokumentumonként 1-1 példányt szerzünk be, kivételt képeznek azok a kiadványok (főleg
nyelvészeti szótárak, szabályzatok), melyeket tanórákon rendszeresen használunk, ezekből
1-1 tanulócsoportnyi áll rendelkezésre.
Az elavult dokumentumokat lehetőség szerint korszerű információhordozókra cseréljük.
2. Ismeretközlő irodalom
Ide tartoznak:
 a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét, vagy azok részterületeit
bemutató könyvek,
 a tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást nyújtó irodalom,
 helyismereti, helytörténeti jellegű ismeretközlő irodalom (a lehetőségekhez mérten
törekedve a teljességre),
 a gyermekek szabadidős tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek,
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népszerű, tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő sorozatok.

A gyűjtendő dokumentumokból általában 1-1 példány kerül megvásárlásra, kivételt képeznek azok a területek, ahol a tanulók rendszeres kutatómunkát végeznek (pl. helytörténet).
A korosztálynak megfelelő ismeretterjesztő, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó, versenyekre felkészítő folyóiratokkal egészítjük ki a kínálatot.
3. Szépirodalom
Gyűjtendő dokumentumok:
 a pedagógiai programban szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok (a teljességre törekedve),
 a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei és gyűjteményes munkái,
 rangos irodalmi díjakkal, kitüntetésekkel elismert művek (lehetőség szerint),
 magas művészi értéket képviselő kortárs gyermekirodalom (erősen válogatva),
 a magyar és a külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló gyűjteményes kötetek,
 ünnepekhez kapcsolódó antológiák,
 gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
 regényes életrajzok, történelmi regények.
A kiadványokból 1-2 példányt szerzünk be – kivételt képeznek az ajánlott és kötelező olvasmányok, melyekből több példányt kínálunk olvasóinknak.
Gyermekirodalmi, művészi igénnyel szerkesztett, kultúrát átadó folyóiratokkal segítjük az
irodalmi nevelést.
4. Pedagógiai szakirodalom
A pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat a lehetőségekhez mérten a teljességre törekedve gyűjtjük. A példányszám alapvetően 1-1, azonban jól hasznosítható gyakorlati kézikönyvekből több példány
beszerzése indokolt.
A különböző tantárgyakhoz módszertani folyóiratok állnak rendelkezésre.
5. Könyvtári szakirodalom
Hozzáférhetőek könyvtárunkban
 a könyvtári feldolgozómunka szabályait tartalmazó segédletek,
 az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,
 módszertani folyóirat(ok).
6. Kéziratok



az iskola pedagógiai dokumentációja,
iskolai rendezvények dokumentációja (elektronikus dokumentumok formájában).

7. Tankönyvek
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azok a tankönyvek, amelyekből az adott tanévben iskolánkban tanítás folyik (minden
évfolyamon)
 lehetőséget biztosítva arra, hogy ha új gyerek érkezik az iskolába, zökkenőmentesen
be tudjon kapcsolódni a tanulás folyamatába;
 napköziben, tanulószobán ne okozzon gondot, ha aznap nem használták a tankönyvet, de a tanulónak feladata van belőle,
 1-1 példány a tanár rendelkezésére áll,
tartós tankönyvek (főleg felső tagozaton használatos, munkatankönyvnek nem minősülő, több évig használható, évente újrakölcsönözhető kiadványok),
 szöveggyűjtemények az irodalom tanításához,
 könnyített idegen nyelvű olvasmányok,
 példatárak,
 atlaszok,
olyan tankönyvek, amelyekből nem tanítunk ugyan, de tájékozódásra alkalmasak (általában ajándékba kapjuk a kiadóktól).

Gyűjteményszervezés
A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát.
1 Gyarapítás
A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.
Készpénzes vásárlások jegyzékekről, kiadóktól, könyvesboltokból történhetnek.
Ajándékozáskor csak a gyűjtőkörbe tartozó könyvet lehet elfogadni és állományba venni.
1.1 A gyarapítás nyilvántartásai




Végleges nyilvántartás: leltárkönyv (melybe a leltári szám, a keltezés, a könyv adatai,
kötetszám, beszerzési mód, ár, raktári jelzet kerül bejegyzésre a tartós megőrzésre
szánt dokumentumokról),elektronikus nyilvántartás a GEORGE integrált könyvtári
rendszer segítségével
Időleges nyilvántartás: nyilvántartási füzet (az időlegesen megőrzésre szánt dokumentumoknak), tankönyv nyilvántartás.

1. 2 Számlanyilvántartás
A könyvtárban csupán számlamásolatokat őrzünk, az eredeti számlákat fenntartónk gazdasági vezetőjének küldjük, mely a tényleges pénzügyi tranzakciót végzi.
1.3 A dokumentumok állományba vétele
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével,
leltári számmal és raktári jelzettel.
2. Állományapasztás
2 .1 Az állományapasztás okai lehetnek:
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elavulás (a különböző szakterületek könyveit a témában kompetens kolléga véleményének figyelembevételével vonjuk ki az állományból),
elhasználódás (a házilag javítható könyveket a gyerekek segítségével folyamatosan ragasztjuk, a többi selejtezésre kerül),
hiány (a kölcsönzés közben elveszett könyvek, a leltárkor hiányként jelentkező dokumentumok).

2.2 A törlés folyamata
A törlésre szánt könyvekről a könyvtáros javaslata alapján jegyzőkönyv készül, a törlést az
tagintézmény-vezető engedélyezi.
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30.1.2. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM
Iskolánkban a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket alsó tagozaton: a magyar nyelv és
irodalom,felső tagozaton az informatika tantárgy keretein belül sajátíthatják el a tanulók.
Célok és feladatok:
A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával meg kell alapozni az önműveléshez szükséges képességeket,
tanulási technikákat.
Fejlesztési követelmények:
Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni. Tudjon információt különféle formákban megjeleníteni. Szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak együttes kezelésében. A megszerzett információt legyen képes felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyvtárban is. Szokjon hozzá az ismeretközlő irodalom, a periodikák, kézikönyvek használatához.
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait.
Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat
szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa,
hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb ismerethordozókon jelennek meg,
és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához
és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár
katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon
a
dokumentumokból
szabályosan
idézni,
és
a
forrásokra
hivatkozni.
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárakat is.
Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök
kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.
A tanulók munkájának értékelése:
A tanulók az alsó évfolyamokon érdemjegyet nem kapnak könyv- és könyvtárhasználatból.
Felső tagozaton érdemjegyekkel értékeljük azokat az ismereteket, amelyek bizonyítják a
tanulók jártasságát a könyvtárban, megteremtve az önálló munka feltételeit.
Nagyon fontos az elvégzett munka megbeszélése. Az értékelés mindig pozitív: célja a
könyvtár és az olvasás megszerettetése.
Taneszközök:
A törvény előírja a korszerű iskolai könyvtár meglétét.
A könyvtári állományhoz tartozó könyvek folyóiratok, a nem nyomtatott dokumentumok
és a használatukhoz tartozó eszközök szerves részét képezik a könyvtárhasználati óráknak.
Könyv- és könyvtárhasználati tankönyvek, feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek segítik
hatékonyabbá tenni ezeket az órákat.
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Az általános iskola 1-8. osztályaiban tanított könyvtárhasználati ismeretek
1.osztály
Éves óraszám : 2 óra
Tartalom:
Ismerkedés a könyvtárral: látogatás, a könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzés.
Mesélés /közös olvasás – rajzolás/
Követelmény:
A tanuló ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat alapvető szabályait, fogadja el a könyvtárban való viselkedés normáit.
2. osztály
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
Tájékozódás a könyvek tartalma felől, tudja lejegyezni a könyv szerzőjét, címét, kiadóját.
Gyermeklapok jellemzői, tartalmuk.
Követelmény:
Legyen tisztában a könyvek és az újságok közti különbségekkel.
3. osztály:
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
Állományrészek a könyvtárban. A kézikönyvtár alapvető könyvei: lexikonok, enciklopédiák,
szótárak.
A Magyar szókincstár használata.
Követelmény:
Legyen tisztában az iskolai könyvtár általános rendjével, tudja azt készségszinten használni. Tudja használni a Magyar szókincstárat, és ennek alapján más betűrendes tájékozódáson alapuló kiadványt. (Ablakzsiráf)
4.osztály
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
A könyvtár gyűjtőköre: dokumentumok a könyvtárban.
Követelmény:
Ismerje fel az iskolai könyvtárban található dokumentumféleségeket.
5. osztály
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
Ismerkedés a magyar nyelvészeti szótárakkal.
A katalógus fogalma, jelentősége a könyvtári tájékozódásban.
Követelmény:
Feladatai megoldásához tudja használni a nyelvészeti szótárakat.
Igazodjon el a könyvtár raktári rendjében.
Tudja megkülönböztetni az információhordozók alapvető típusait.
6. osztály
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
Tudjon szakjelzet

alapján

a

szabadpolcon

ismeretterjesztő

műveket

keresni.
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Írástörténet, könyvtörténet, könyvnyomtatás, könyvtártörténet témakörökben kutatómunka.
Követelmény:
Egyéni kutatómunkáját tudja összeegyeztetni a csoport többi tagjával, és közös produktumot létrehozni.
7. osztály
Éves óraszám: 2 óra
Tartalom:
A bibliográfia fogalma.
Egyszerű téma feldolgozása (forrásválasztás, feldolgozás, beszámoló készítése, hivatkozás
forrásra)
Könyvtári adatbázisok használata: tárgyszó-, és szakkatalógus, valamint számítógépes
könyvtári adatbázis.
Követelmény:
Adott témához készítsen 3-5 tételből álló bibliográfiát.
8. osztály
Évi óraszám: 2 óra
Tartalom:
Könyvtári hálózatok. Beiratkozás közművelődési könyvtárba.
A világ legismertebb nemzeti, valamint Magyarország híres könyvtárai.
Követelmény:
Legyen képes megnevezni hazánk nemzeti könyvtárát, tudjon néhány információt városunk híres könyvtáráról, a Klimo könyvtárról, tudjon tájékozódni egy közművelődési
könyvtárban is.
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30.1.3. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT












A könyvtárat az iskolában tanulók, dolgozók használhatják – mégpedig ingyenesen.
A kölcsönzési idő gyerekeknél 2 hét, ami egyéni elbírálás alapján hosszabbítható, kötelező olvasmányok esetén 1 hónap. A felnőttek annyi időre visznek ki könyvet, ameddig
a munkájukhoz szükséges, ill. más nem támaszt igényt a könyv iránt. Tankönyvek, tanulói segédletek egy tanévre kölcsönözhetőek.
A kölcsönözhető dokumentumok száma:Alsó tagozatban az 1-4. osztályig az évfolyam
számának megfelelő darabszám, Felső tagozatban 5-8. osztályig egységesen 6 darab.
A kézikönyvtár könyveit, a folyóiratokat és a CD-ROM-okat csak helyben lehet használni.
A számítógép használatakor előnyt élveznek a kutatómunkát végző gyerekek.
A kölcsönzés során erősen megrongálódott, vagy elveszett dokumentumokat ugyanolyannal, vagy értékében és jellegében hasonlóval kell pótolni.
Az iskolából való végleges távozáskor a könyvtáros igazolja, hogy az olvasónak könyvtári tartozása nincs.
A nyitva tartást a könyvtáros az tagintézmény-vezető jóváhagyásával határozza meg
úgy, hogy valamennyi tanuló, dolgozó igénybe vehesse a szolgáltatásokat. A nyitvatartási rend: szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz. Az iskolai szünidőben zárva tart.
Nyitvatartási idő: minden tanévben változó, a könyvtár ajtaján kifüggesztve megtekinthető.
A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel.
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30.1.4. A KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A könyvtáros heti munkaidejének része a nyitva tartás és a tanulókkal való közvetlen foglalkozás, könyvtárhasználati órák. A fennmaradó idő 70 százalékában adminisztratív tevékenységet, kutatómunkát végez, gondoskodik a könyvtár folyamatos raktári rendjéről, felkészül a könyvtárhasználati órákra, tájékozódik az új kiadványokról. A további 30 százalék
munkahelyen kívüli kapcsolattartásra, tájékozódásra fordítandó.
A könyvtáros közvetlen felettese az iskola tagintézmény-vezetője.
A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag
és erkölcsileg felelős.
A könyvtáros tartós távolléte esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azok dolgozók, akik
a könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a
könyvtáros távollétében igénybe veszik.
A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok
 a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználása,
 a könyvtári iratok kezelése,
 az iskolai fórumokon a könyvtár képviselete,
 szakmai értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel,
 szakmai ismeretek gyarapítása önképzés útján,
 könyvtári statisztika, munkaterv, év végi beszámoló készítése.
Állományalakítás, feltárás, állományvédelem
 az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítása,
 a dokumentumok állományba vétele, nyilvántartása,
 a katalógus folyamatos építése, gondozása,
 az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumok folyamatos kivonása az állományból,
 az állomány védelme, a raktári rend megtartása,
 a leltározás előkészítése, lebonyolítása, a munkafolyamattal kapcsolatos adminisztratív
tennivalók elvégzése.
Könyvtárpedagógiai tevékenység, olvasószolgálat
 könyv- és könyvtárhasználati órák megtartása 1-8. osztályig,
 tájékoztatás a megjelent új szak- és gyermekirodalomról,
 az állomány egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról,
 kölcsönzés (a kölcsönzési nyilvántartások vezetése, előjegyzések, késedelmek figyelemmel kísérése),
 egyéni és csoportos kutatómunka segítése.
Egyéb
 Beszerzi az év végén a tanulóknak jutalomként kiosztandó könyveket.
 Adatokat szolgáltat a tankönyvrendelés lebonyolításához.
 Kezeli a tankönyvtárat.
 Szerkeszti az iskolaújságot
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30.1.5. TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
Mivel a nagytömegű, a diákok közt szétosztott tankönyv NEM KÖNYVTÁRI DOKUMENTUM
a vonatkozó jogszabályok alapján, ezt mindenképpen meg kell különböztetni a könyvtári
dokumentumoktól kezelés tekintetében is.
 A tankönyveket és segédkönyveket nyilvántartási füzetben tartjuk nyilván. (Időleges
nyilvántartás)
 A könyvtár bélyegzője a könyv előzéklapján, benne a könyv leltári száma.(TK/….)
 A nyilvántartásból egyértelműen meghatározható, hogy az iskola mely tanulójánál,
milyen tankönyvek, milyen kölcsönzési időre vannak.
 A tankönyvek különgyűjteményt képeznek. A raktárban és a kölcsönzőtérben, külön
polcokon kerülnek elhelyezésre.
Tanulói kölcsönzések:
 Az iskolai könyvtár állományában meglévő tankönyveket a tanulók egy tanévre kölcsönözhetik.
 A tankönyvek kölcsönzése nem befolyásolja a könyvtárból kikölcsönözhető könyvek
számát.
 A tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt
az iskolának megtéríteni.
 A selejtezést törlési jegyzék készítésével végezzük.
Nevelői kölcsönzések:
 A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket, tanmeneteket,
témazárókat stb.) egy tanévre kölcsönözhetik az iskola könyvtárából.
 A kiadóktól ingyen kapott dokumentumokat nem leltározzuk be, de az iskola pecsétjét beütjük. Csak ezután lehet kölcsönözni a példányokat.
 Tanév végén a nevelők minden kikölcsönzött könyvet visszaadnak a könyvtárba. Kivétel, ha a nevelő több évig ugyanazt a tárgyat és évfolyamot tanítja.
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30.1.6. A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez és a könyvtáros foglalkoztatásához fenntartó által biztosított álláshelyhez. A
kölcsönzési időről a tanulók a könyvtár ajtajára, a tanárok a tanári szobában kifüggesztett
nyitva tartási rendből, illetve az iskolai honlapon tájékozódhatnak.
Nyitva tartás a 2013/2014-es tanévben:
Hétfő

Kedd

8,30-10,30

10,00-12,30

14,00-15,00

13,30-15,00

Szerda

Csütörtök

Péntek
8,00-10,00

14,00-15,00

14,00-15,00
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30.2. A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
SZERVEZETI
ÉS
MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁHOZ
KAPCSOLÓDÓMELLÉKLETEK
30.2.1. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Az iskolai könyvtárunk legfontosabb feladata, hogy a tanév folyamán gyűjteményével a tanulók, pedagógusok rendelkezésére álljon.
1. A könyvtár használói köre
A könyvtárat az iskola tanulói és dolgozói (pedagógus, technikai személyzet) a használati
szabályzatnak megfelelően vehetik igénybe. A tanulói nyilvántartás alapján minden tanuló
beiratkozott olvasója a könyvtárnak. Állományvédelmi szempontból a tanuló és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
A beiratkozás és a szolgáltatás ingyenes.
* A könyvtárhasználat módja lehet helyben-használat, kölcsönzés, egyéni és csoportos.
* A helyben használható dokumentumokat szaktanár is egy-egy tanítási órára kölcsönözheti csak.
* Helyben-használati állományegységek, kézikönyvek, folyóiratok, technikai eszközök.
* A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros-tanár tudtával lehet kivinni (kölcsönözni). - Kölcsönözni csak nyilvántartás rögzítésével lehet. Rögzíteni kell a
kölcsönzés és a visszahozatal időpontját.
* A kölcsönzéseket a könyvtáros tartja nyilván – a SZIKLA program segítségével.
* Az elveszett vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles kifogástalan
példánnyal pótolni vagy kifizetni a könyv mindenkori lehetséges beszerzési árát.
* Nevelői példányokat minden tanév végén le kell adni. Következő tanévre való felkészülés
céljából kölcsönözhetők pedagógiai szakkönyvek.
* Tartós tankönyv kölcsönzési ideje 1 tanév – tanév kezdetétől tanév végéig.
* Osztályok, tanulócsoportok a könyvtárat nyitva tartásnak megfelelő ütemezéssel vehetik igénybe.
* A könyvtáros-tanárnak szakmai segítséget kell adni a szakórák, foglalkozások megtartásához. A könyvtárhasználati órákat, foglalkozásokat a könyvtáros vezeti, színvonaláért felelős.
* Tanítási órák alatt (kivéve a könyvtárban tartott órákat) a tanulók csak tanári engedéllyel
tartózkodhatnak a könyvtárban. A könyvtár működését – nem akadályozhatja órarendszerű tanítás, értekezlet, és más programok.
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30.2.2. A tankönyvtári szabályzat
Az iskola Szervezeti Működési Szabályzatának tartós tankönyvek kezelésére vonatkozó
szabályzata
1. A tartós tankönyv fogalma az 5/ 1998. MKM rendelete szerint tartós az a tankönyv,
amely tartalmi és fizikai minősége alapján több tanuló által több éven keresztüli használatra alkalmas
tankönyv.
* a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt ajánlott és kötelező olvasmány.
2. A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem
hagyományos dokumentummal, ha azt a szülői közösség jóváhagyja.
3. A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden
év május 31-ig.
4. A könyvtáros tanár elkészíti és közzéteszi (faliújságok) azon tankönyvek, tartós tankönyvek jegyzékét, amelyek a könyvtárból kölcsönözhetőek.
* Egyedi nyilvántartásba kerülnek a szótárak, kötelező olvasmányok, egyéb alkotások,
amelyeket a szülői munkaközösség jóváhagyásával szereztünk be.
* Időleges brosúra nyilvántartásba (Tk-val kezdődnek a leltári számok) kerülnek (3/1975
KM-PM rendelet) a tartós tankönyvek, amelyeket a diákok a könyvtárból tartós használatra
kölcsönöznek (igényfelmérés alapján).
5. Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és
nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők.
A tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt tankönyvek, tartós tankönyvek,
továbbá a nem hagyományos dokumentumok nyilvántartásának vezetésénél, a fenti dokumentumok törlésénél és leltározásánál a 3/1975. (VIII: 17.) KM-PM sz. együttes rendelet és
a hozzá kiadott irányelv /Műv. K. 1978. 9. sz. / előírásai, továbbá a könyvtári állomány
nyilvántartásáról szóló MSZ 3448-78 figyelembevételével történik.
A tankönyvek kölcsönzése:
A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát
lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.
A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje:
- több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb öt év,
- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1 – június 15.
A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása:
A tartós tankönyveket kölcsönzők és az általuk kikölcsönzött könyvek listáját egy adott
tanévre megnyitott mappában tároljuk.
A tankönyvek használata:
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább öt évig használható állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
- az első tanév végére legfeljebb 25%-os,
- a második tanév végére legfeljebb 50%-os,
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- a harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os,
- a negyedik tanév végére legfeljebb 100%-os.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyveket köteles
visszaadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az tagintézményvezető dönt.
Kártérítés:
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb,
a tanulónak, a tankönyvnek a rongálódás pillanatában, érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő hányadát (öt tanévet figyelembe véve) kell kifizetnie:
- az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 75%-át vagy
újjal kell azt pótolni,
- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50%-át,
- a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 25%-át,
- a negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 0%-át.
A tartós tankönyvek, illetőleg az iskolában használatos tankönyvek egy-egy példányát az
iskolai könyvtár tankönyvtárában is el kell helyezni.
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30.2.3. Katalógusszerkesztési (adatbázis-) szabályzat

A könyvtári állomány feltárása:
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és
tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat jelölő katalóguscédula tartalmazza:
- A raktári jelzetet
- A bibliográfiai és besorolási adatokat
- ETO szakjelzeteket
- Tárgyszavakat
A dokumentum-leírás szabályai:
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai.
Főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
Szerzőségi közlés
Kiadás sorszám, minősége
Megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
Oldalszám: illusztráció; méret
(sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)
Megjegyzések
Kötés: ár
ISBN-szám
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat alkalmazom:
A főtétel besorolási adata (személynév, testületi név, a mű címe)
Cím szerinti melléktétel
Közreműködői melléktétel
Tárgyi melléktétel
Osztályozás: A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO.
Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítom. A szépirodalmat
Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakjelzetekkel látom el.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
- Raktári katalógus
- Szerző- és cím és sorozatcím szerinti betűrendes leíró katalógusok
- Szakkatalógus
Formája szerint
- Számítógépes (Szikla)
Betűrendes leíró katalógus
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. (ld.
Besorolási adatok)
Szakkatalógus
Tagolása jobb, bal és középfüles osztólapokkal, a csoportképzés alapján történik.
A katalógus gondozása
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- A törölt művek cédulájának kiemelése
- Az észlelt hibák kijavítása
Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással
veszem nyilvántartásba. A korábban bevételezett dokumentumok pedig szintén bekerülnek
a számítógépes nyilvántartásba.
A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása
A program elnevezése: Szikla integrált könyvtári rendszer
Üzembe helyezés dátuma: 2003. Előtte 1 évig használta az iskola a Szirén programot.
A program a könyvtár 1. számú (tanári) gépén fut.
Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését az iskolai könyvtáros végzi. A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik.
Minden állományban történt változtatás után napi mentést alkalmazok.
Az állománystatisztikai adatokat rendszeresen igény szerint bármikor – kinyomtatom.
A nyomtatott változatokat aláírással és a könyvtári pecséttel hitelesítem.
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30.2.4. Gyűjtőköri szabályzat
A Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Tagintézményének könyvtára által gyűjtött
alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás módját, a gyűjtés szintjét és mélységét a
jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg.
Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata alapján
készült.
1.

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

Az iskolán belüli tényezők:
o Az iskola tanulói összetétele.
o A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok.
o Az iskola nevelési, oktatási céljai.
o Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.
o Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.

Az iskolán kívüli tényezők:
o Lehetőség az iskolai könyvtár szolgáltatásainak folyamatos és közvetlen
igénybevételére.
o A könyvtárkölcsönzés lehetőségének kihasználása.

2.

Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.

Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen.

3.

A gyűjtés szintje és mélysége:
 Kézikönyvtári állomány:
o Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak,
atlaszok, térképek, tankönyvek.
 Ismeretközlő irodalom:
o Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.
 Szépirodalom:
o Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.
 Pedagógiai gyűjtemény:
o Válogatva gyűjtendők a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:
 Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
 Fogalomgyűjtemények, szótárak.
 Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
 A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalom.
 A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
 A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
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4.

 A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
 Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
 Oktatási intézmények tájékoztatói.
 Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
 Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.
 Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendők a következők:
 A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
 Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
 Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,
folyóiratok.
A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek,
audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD, DVD.
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30.3. A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KOVÁCS BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓMELLÉKLETEK
30.3.1. Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára
Közvetlen felettese: az tagintézmény-vezető
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása
 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai
munkához szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök
rendeltetésszerű használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali
jelzéséért,
 kezeli a szakleltárt, a gazdasági ügyintéző által előírt időszakban elvégzi a leltározást, folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását,
 azonnal jelzi a gazdasági ügyintézőnek a köztes időszakban, a szakleltárban keletkezett hiányt, felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javítások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel
kíséri a nagy értékű eszközöket (számítógép, munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel,
 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő
könyvekről, tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről,
 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a
könyvtárat igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről,
 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről,
 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről,
 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév végi értekezleten összefoglalja,
 kezeli a tanári kézikönyvtárat,
 elvégzi az ingyenes tankönyvek kezelésével kapcsolatos tennivalókat,
 kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás
rendjét, lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, mnden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsönzési igényekről,
 minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját,
 biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését,
 felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért.
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30.3.2. A Kovács Béla Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület
által elfogadott pedagógiai programból adódó feladatok megvalósulását segítő információhordozók tartoznak
Az iskola szerkezete: A Kovács Béla Általános Iskola 8 osztályos általános iskola.
Az iskola profilja: általános iskolások oktatása és nevelése 6-14 éves korig. Tanulócsoportok száma: 16
Iskolánk öko-iskolai program alapján szervezi meg oktató-nevelő munkáját. Kiemelt angol
nyelvi tanítás is folyik. Pécs ókeresztény emlékei a Világörökség része. Munkánkban fontos
a differenciálás: a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Az oktatás szaktantermi rendszerben történik.
Napközis foglalkozás az alsó tagozatosoknak, tanszoba a felső tagozaton van.
A gyűjtés szintje és mélysége
Kézikönyvtári állomány
A gyűjtés terjedelme és
szintjei

A gyűjtés mélysége

Kis-, közép- nagyméretű
alapszintű általános lexikonok és
enciklopédiák

Lehetőség
szerint
törekedve a teljességre
/anyagi
körülmények/

Kis- és középméretű alapszintű
válogatva
szaklexikonok és enciklopédiák
Egynyelvű szótárak

Többnyelvű szótárak

Lehetőség
szerint
törekedve a teljességre

Példányszám

1-1

Az alapvető művekből
csoportos foglalkozásokra
10-15 pld. /anyagi
helyzet/

1-1

1-1

erősen válogatva
1-1

Tananyaghoz kapcsolódó Lehetőség
szerint
és a gyermekek számára törekedve a teljeskiadott atlaszok
ségre

Megjegyzés

30-60

Alapvető művekből
csoportos foglalkozásokra
10-15 pld
Angol nyelvű
kisszótárból
egy
tanulócsoportnyi
szükséges 20 pld.
Osztályok, ill. évfolyamok létszáma

A tudományok, a kultúra,
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a művelődéstörténet kis- Válogatva
és közép, alap és középszintű történeti összefoglalói

1-1

A
tantárgyak Válogatva
/szaktudományok/ alapés középszintű történeti
összefoglalói

1-1

A tananyaghoz kapcsoló- válogatva
dó kronológiák

1-1

Útikönyvek, magyar és válogatva
külföldi városkalauzok

Helyismereti, helytörténeti kézikönyvek, összefog- Lehetőség
laló munkák
válogatva

1-1

szerint,

Magyar városok,
ill. Baranya kiemelt
figyelemmel

1-1

A legjelentősebb magyar
és világirodalmi költészeti válogatva
gyűjtemények

1-1

A legkeresettebb ismeret- válogatva
terjesztő
sorozatok

1-1

Ismeretközlő irodalom
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok
részterületeit bemutató válogatva
kis-,közép-, nagyméretű
alap- és középszintű szakés segédkönyvek

1-2

kölcsönzőben elhelyezve

A tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon
túlmutató
tájékozódást Válogatva
nyújtó alap- és középszintű ismeretközlő irod.

1-2

kölcsönzőben elhelyezve

Érvényben lévő általános
iskolai tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, válogatva
feladatlapok

1-10

Az iskolában használt
tananyagot
teljességgel, magasabb pld-ban
Külön
teremben
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elhelyezve

Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelmé- válogatva
nyeket tartalmazó kiadványok

Gyermekek számára ki- Lehetőség
adott
ismeretterjesztő válogatva
művek

1-3

szerint,

Pécsre, Baranyára
vonatkozó anyagot
teljességgel,
külön teremben

1-2
kölcsönzőben elhelyezve

Gyermekek
szabadidős
tevékenységéhez kapcso- válogatva
lódó ismeretterjesztő művek

1-1

Népszerű,
tananyaghoz
kapcsolódó
ismeretter- válogatva
jesztő sorozatok

1-1

Helyismereti, helytörténe- válogatva
ti jellegű ismeretközlő
irodalom

1-2

Az ökoiskolai munkával Lehetőség szerint,
kapcsolatos ismeretközlő válogatva
irodalom

1-5

Igényeket felmérve,
kölcsönzőben elhelyezve

csoportos foglalkozásokra
kölcsönzőben elhelyezve
külön teremben,
kiemelten
elhelyezve
Olvasóteremben
elhelyezve

Szépirodalom
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

A tananyagnak megfelelő- Lehetőség
szerint
en a házi- és ajánlott ol- teljességre törekedvasmányok
ve

10-30

külön
teremben
elhelyezve

A tananyag által meghatározott
Lehetőség szerint,
klasszikus és kortárs teljességre törekedszerzők válogatott művei ve
és gyűjteményes kötetei

1-3

kölcsönzőben elhelyezve

1

kölcsönzőben elhelyezve

Átfogó lírai, prózai anto- Lehetőség szerint
lógiák a világ és a magyar válogatva
irodalomból
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Nemzetek irodalmát be- Lehetőség szerint
mutató klasszikus és mo- válogatva
dern antológiák

1

kölcsönzőben elhelyezve

1

kölcsönzőben elhelyezve

1

kölcsönzőben elhelyezve

A magyar és a külföldi Lehetőség
szerint
népköltészetet és mese- törekedve a teljesirodalmat
ségre
reprezentáló
gyűjteményes kötetek

1-2

kölcsönzőben elhelyezve

Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés és ver- válogatva
seskötetek

1-2

Kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő erős válogatással
kortárs magyar és külföldi
alkotók művei
Tematikus antológiák

válogatva

Regényes életrajzok, történelmi regények
válogatva
Az iskolában tanított
nyelv oktatásához olvas- Erős válogatással
mányos irodalom

1-2

kölcsönzőben elhelyezve

kölcsönzőben elhelyezve

1-12

Külön
teremben
elhelyezve

1-2

külön teremben
elhelyezve

Ünnepekhez kapcsolódó teljességre törekedantológiák, műsorfüzetek ve

Pedagógiai gyűjtemény
A gyűjtés szintjei

A gyűjtés mélysége Példányszám

Megjegyzés

Pedagógiai és pszichológi- Törekedve a teljesai lexikonok, enciklopédi- ségre
ák

1

Külön teremben
elhelyezve

Fogalomgyűjtemények,
szótárak

1

Külön teremben
elhelyezve

Törekedve a teljességre

Pedagógiai, pszichológiai Törekedve a teljesés szociológiai összefogla- ségre
lókat

Külön teremben
elhelyezve

1

A pedagógiai programban
meghatározott nevelési és
oktatási cél megvalósítá- Törekedve a teljessához szükséges szakiro- ségre
dalmat

1-2

Külön teremben
elhelyezve

A tehetséggondozás és a
felzárkóztatás módszerta- Válogatással
ni irodalmát

1-2

Külön teremben
elhelyezve
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Az alkalmazott pedagógia,
lélektan és szociológia Erős válogatással
különféle
területeihez
kapcsolódó művek
A műveltségi területek
módszertani segédköny- Törekedve a teljesveit, segédleteit
ségre
Az iskola történetéről,
névadójáról szóló doku- Törekedve a teljesmentumok
ségre

1

Külön teremben
elhelyezve

1-2

Külön teremben
elhelyezve

1-2

Külön teremben
elhelyezve

Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára)
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

Könyvtárügyi jogszabály- Lehetőség szerint
ok,
teljességgel
irányelvek

Segédkönyvtárban
elhelyezve

Könyvtártani összefogla- Lehetőség szerint
lók
teljességgel

1
1

Segédkönyvtárban
elhelyezve

1

Segédkönyvtárban
elhelyezve

1

Segédkönyvtárban
elhelyezve

A kurrens és retrospektív válogatva
jellegű tájékozódási segédletek

1

Segédkönyvtárban
elhelyezve

Az iskolai könyvtárakkal Lehetőség szerint
kapcsolatos módszertani teljességgel
kiadványok

1

Segédkönyvtárban
elhelyezve

Könyvtárhasználattan
módszertani segédletei

Lehetőség szerint
teljességgel

A könyvtári feldolgozó Lehetőség szerint
munka szabályait, sza- teljességgel
bályzatait tartalmazó segédletek

Hivatali segédkönyvtár
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

Az iskola irányításával, Lehetőség szerint
igazgatásával kapcsolatos teljességgel
kézikönyvek, jogi és szabálygyűjtemények

tagintézményvezetőnál
tagintézményvezető helyettesnél

1-2
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elhelyezve
Az iskola gazdálkodásával, Lehetőség szerint
ügyvitelével, munkaügyé- teljességgel
vel kapcsolatos kézikönyvek, jogi és szabálygyűjtemények

1-2

tagintézményvezetőnál, gazdasági ügyintézőnél,
iskolatitkárnál
elhelyezve

Kéziratok
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

Az iskola pedagógiai dokumentációi
teljességgel

1

elérhetőség szerint

Pályázati munkák /tanári
és tanulói/
teljességgel

1

elérhetőség szerint

1

minőség és elérhetőség szerint

iskolai
rendezvények
forgatókönvei
válogatva
iskolaújság

teljességgel

1-2

2004-től teljes a
gyűjtés

Periodikák
A gyűjtés terjedelme és A gyűjtés mélysége Példányszám
szintjei

Megjegyzés

A könyvtári szakirodalom Lehetőség szerint
folyóiratai
teljességre törekedve

1

Megőrizzük

Általános pedagógiai és
tantárgymódszertani fo- Válogatással
lyóiratok

1

Megőrizzük

Hivatali
segédkönyvtár
folyóiratai
Válogatással

1

Irodalmi értékkel
gyermekfolyóiratok

1

Megőrizzük

1

Év végén szaktanárnak átadva

bíró Lehetőség szerint
teljességre törekedve

Gyermekeknek szánt ismeretterjesztő folyóiratok Válogatva
Nyelvtanulást
segítő,
idegennyelvű gyermekfo- Válogatva
lyóiratok
Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szaklapok Válogatva

Megőrizzük

1

1

Év végén szaktanárnak
átadva
Év végén napközinek átadva
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Tantárgyakhoz kapcsolódó szaklapok
Válogatva

1

Év végén szaktanárnak
átadva
szaktanterembe

Audiovizuális ismerethordozók
-CD Gyűjtjük az ének-zene oktatásához szükséges alap és kiegészítő zenei anyagot. A magyar és a külföld klasszikus és kortárs zenei képviselőinek reprezentáns alkotásait. A magyar és a nemzetközi népdalkincs gyűjtemények albumait. Iskolai műsorok, ünnepek programjának kiegészítő, színvonalát emelő szerkesztett tematikus lemezeket.
-Videofilmkazetta: A gyűjtemény lezárult, helyét a hangoskönyv és a DVD-k foglalták el.
-DVD: A kötelező és az ajánlott olvasmányok, a magyar és a világirodalom klasszikusainak
filmadaptációit. Az oktató-nevelő munkát segítő, kiegészítő filmeket válogatva, az iskola
életét, eseményeit, rendezvényeit bemutató filmeket teljességgel, az ifjúsági és mesefilmek
irodalmi értékkel bíró alkotásait válogatással gyűjtjük.
-Hangoskönyv: A kötelező és ajánlott olvasmányok, a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak, valamint mai jeles képviselőinek művei.
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30.3.3. Könyvtárhasználati szabályzat
1. A kölcsönzés minden beiratkozott olvasó számára térítésmentes.
2. Alsó tagozatos tanuló egy alkalommal 1, felső tagozatos tanuló maximum 3, a nevelőtestület tagjai és az iskola dolgozói példányszám-korlátozás nélkül kölcsönözhetnek.
3. Kölcsönzési határidő:
- tanulóknak 3 hét (kétszeri meghosszabbítással)
- az iskola dolgozóinak 3 hét (kétszeri meghosszabbítással)
- nevelőknek tanév végéig
4. A kézikönyvtár könyveit csak helyben lehet használni. Ettől eltérően járunk el, ha a tanulók tanórára, nevelők pedig órai felkészülésükhöz /hétvégére, vagy a könyvtár zárásátólnyitásáig/ kölcsönzik.
5. A folyóiratokat csak helyben lehet használni. A tantestület tagjai a szakmai folyóiratokat
a könyvtár zárásától nyitásig, ill. régebbi számokat igénytől függően 1-3 hétig kölcsönözhetnek.
6. Az AV-dokumentumokat (hangosfilm, hangkazetta, videokazetta, CD, DVD, ) nevelői
felügyelet mellett az iskola egyéb helyiségeiben vehetik igénybe.
Az AV-dokumentumokat tanulók nem, a tantestület 3 hetes időtartamra kölcsönözheti.
7. Az erősen megrongált, elveszett példányokat a mindenkori beszerzési áron kell megtéríteni.
8. Az iskolából való távozáskor (költözés, iskolaváltás, állásváltoztatás, stb.) az iskolatitkár a könyvtárossal egyeztetve csak akkor adja át a távozáshoz szükséges dokumentumokat (pl. bizonyítvány), amennyiben esetleges könyvtartozását rendezte.
9. A könyvtárban csak az tartózkodhat, aki viselkedésével nem zavarja a többiek
munkáját.
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30.3.4. Katalógusszerkesztési szabályzat
Katalógus készítés és szerkesztés általános szabályai
Ahhoz, hogy a könyvtári állomány a könyvtárhasználók számára hozzáférhetővé váljék,
olyan nyilvántartást kell kialakítani, melynek révén az olvasók eligazodhatnak a könyvtárban elhelyezett dokumentumok között.
Ezek az eligazító nyilvántartások, tájékoztatók a katalógusok.
A könyvtár indulása óta a Minerva integrált könyvtári programot használja, ezért hagyományos cédulakatalógus nem készült.
Az elektronikus katalógus építésére vonatkozó szabályok
Az elektronikus katalógus szolgáltatásai
Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként használható.
Alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és tartalmi oldalról egyaránt.
Az elektronikus katalógus szerkesztésének szabályai
A katalógus Minerva programmal készül.
Az adatok feltöltése a dokumentumról készült raktári lap alapján történik.
A katalógus folyamatos gondozást igényel.
A katalógusépítés szempontjai
A Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskola Könyvtárában az alábbi katalógusok elkészítése lehetséges a Minerva integrált könyvtári program nyújtotta lehetőség
felhasználásával:
- betűrendes katalógus
- szakkatalógus
- sorozati katalógus
- tárgyszó katalógus
- ETO katalógus
A katalóguskészítés általános szabályai könyvtárunkban
a) a katalóguskészítés az iskolai könyvtáros feladata,
b) a bármilyen úton gyarapított állományi könyvekről, dokumentumokról, ismerethordozókról katalóguscédulákat kell készíteni a számítógépes program segítségével és azt a megfelelő gépek ill. monitorok segítségével az olvasók számára használhatóvá tenni
c) a katalóguscédulán – címleírás formai szabályai szerint – szerepeltetni kell az alábbi adatokat:
- a raktári jelzetet,
- a mű szerzőjét/szerzőit
- címét, (alcímét),
- a kiadás szerzőségi közlését,
- a kiadó nevét,
- a kiadás sorszámát,
- a megjelenés helyét, idejét,
- a könyv terjedelmét,
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-

beszerzési vagy becsült árát,
a könyv méretét,
amennyiben sorozat tagja (sorozat nevét, számát, ISSN számát)
az osztályba sorolási (ETO) számot,
ISBN számát,
kötésfajtákat,
dedikációkat, a megjegyzéseket, stb.

A könyvtári állományunk feldolgozottságának mértéke:
Iskolai könyvtárunk minden dokumentuma, amelyek az olvasóteremben és a
kölcsönzőtérben vannak elhelyezve – naprakészen visszakereshetők a Minerva program
katalógusának segítségével. Ugyancsak visszakereshetők a Tankönyvtár – tankönyvek és
ingyen tankönyvek minden egyes darabjai.
Nincs feltárva az audio-vizuális dokumentumállomány.
A könyvtári állományunk feldolgozottságának mélysége:
A kurrens könyvtári részlegek állományainak feldolgozása egyszerűsített leírással
készült el. Tartalmaz minden olyan bibliográfiai adatot, amely szükséges a dokumentum
visszakereséséhez.
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30.3.5. Tankönyvtári szabályzata
Az iskolai tankönyvellátás törvényi háttere:
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- a 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről,
- a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.
- az adott évre szóló központi költségvetési törvény
- 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.
Fogalmak, kifejezések értelmezése:
Általános hozzájárulás (normatíva) = az éves központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összege, amely felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére (általános hozzájárulás)
Használt tankönyv = az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott, legalább
három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére
felajánlott tankönyv.
Ingyenes tankönyvellátás (normatív kedvezmény) = igénylés esetén köteles az iskola
biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
- tartósan beteg (szakorvos igazolja),
- sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (az erről szóló határozat
igazolja)
- három vagy több gyermekes.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként az iskolának el kell fogadnia a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Iskolaváltás esetén az osztályfőnök jelzi a tankönyvfelelősnek és az ifjúságvédelmi felelősnek, ha az osztályba tanév közben új tanuló érkezik. Az ifjúságvédelmi felelős az ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásra vonatkozó igénylőlapot átadja a tanulónak, illetve szülőjének, aki azt 1 munkanapon belül visszajuttatja az ifjúságvédelmi felelősnek a
szükséges igazolások bemutatásával egyidejűleg. Az ifjúságvédelmi felelős jelzi az ingyenes
tankönyvellátásra való jogosultságot a tankönyvfelelősnek.
- Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulónak a tankönyveket az iskola
köteles biztosítani kölcsönzéssel, a napköziben vagy a tanulószobán elhelyezett
tankönyvek helybeni használatra való rendelkezésre bocsátásával. Amennyiben
a tanév közben érkező tanulók száma miatt ez nem, vagy csak részben megvalósítható, a tankönyvfelelős a tankönyvforgalmazótól a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően megvásárolja az iskolai könyvtár részére a tankönyveket
és munkafüzeteket, amelyeket a tanuló kikölcsönözhet.
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- Ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanuló esetén a tankönyvfelelős a
szülővel történő egyeztetés után a szülő kérésére megrendeli a szükséges tankönyveket és munkafüzeteket a tankönyvforgalmazótól. A megrendelt tankönyvek és munkafüzetek ellenértékét a szülő előre átadja a tankönyvfelelősnek. A
tankönyvfelelős a tankönyvek beszerzése után azokat és az erről szóló számlát
eljuttatja a szülőnek.
1.1.
Tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Iskolaváltás esetén a távozó tanuló számára kiállított iskolai igazolás teszi
lehetővé a tankönyvvásárlást az új helyen.
Tartós tankönyvek, segédkönyvek nyilvántartása, kezelése
 A tankönyveket és segédkönyveket a Minerva integrált könyvtári számítógépes
program segítségével tartjuk nyilván. Megkülönböztető jele T, amely minden
könyve belekerül – megkülönböztetve a többi könyvtől. Pl. 1015/T
 A könyvtár bélyegzője a verzón és az utolsó számozott oldalon, benne a könyv
leltári száma.
 Az állományba vett tartós tankönyvek nem vásárolhatók meg a könyvtártól.
 A tartós tankönyvek különgyűjteményt képeznek. A raktárban, külön polcokon
kerülnek elhelyezésre
Ingyen tankönyvek nyilvántartása, kezelése
Tanulói kölcsönzések:
 Minden beleltározott tankönyv előzéklapjára pecsét kerül, amely tartalmazza a
kölcsönző nevét, osztályát. valamint a tanév végén visszakapott példány állapotát.
 Az iskolai könyvtár állományában meglévő tankönyveket a tanulók egy tanévre
kölcsönözhetik. Pótvizsga esetén a vizsga letételéig. Bukás esetén a kikölcsönzött
tankönyveket a következő évben is használhatják.
 A kölcsönzést a Kölcsönzési füzetben tartjuk nyilván. A kölcsönzés idejét, a tankönyv leltári számát, címét írjuk le. A tanuló aláírással igazolja az átvételt. A tankönyvek kölcsönzése nem befolyásolja a könyvtárból kikölcsönözhető könyvek
számát. A visszahozatal idejét rögzítjük a füzetben.
 A tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskolának megtéríteni. A kölcsönzött könyvek épségéért a könyvek értékének:
o év végén 75%-kal,
o év végén 50 %-kal,
o év végén 25 %-kal,
o év végén 0 %-kal felel.
 A szülő a befizetett összegről elismervényt kap. Az így befolyt pénzt minden tanév végén befizetjük a Mecsekaljai Általános Iskola központi gazdasági szervezetéhez.
 A selejtezést törlési jegyzék készítésével végezzük. A Minerva integrált könyvtári
számítógépes programban töröljük az adott példányokat. A könyvben a „Törölve” pecséttel kiütjük a tulajdonbélyegzőket.
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Nevelői kölcsönzések:
 A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket, tanmeneteket, témazárókat stb.) egy tanévre kölcsönözhetik az iskola könyvtárából.
 A kölcsönzést a Kölcsönzési füzetben tartjuk nyilván. A kölcsönzés idejét, a tankönyv leltári számát, címét írjuk le.
 Tanév végén a nevelők minden kikölcsönzött könyvet visszaadnak a könyvtárba.
Kivétel, ha a nevelő több évig ugyanazt a tárgyat és évfolyamot tanítja.
Szaktantermi letétek:
 Egyes tankönyvek, a szöveggyűjtemények, a példatárak, az atlaszok, a szótárak
többéves használatra szaktantermi letétként adhatók kölcsönzésre.
 A könyveket a szaktanár veszi át a könyvtárostól jegyzékkel (2 példányban), melyet mindketten aláírnak. Egy marad a könyvtárosnál, a másikat a nevelő teszi el.
Minden tanév végén ketten ellenőrzik a letétet. A könyvek javításáról, selejtezéséről és pótlásáról a könyvtáros gondoskodik.
 A napköziben és a tanulószobában évfolyamonként 1-1 tankönyvi és munkafüzeti sorozatot is szaktantermi letétként kezelünk.
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30.3.6. A könyvtári számítógépek használatának szabályai
 A számítógépeket csak felügyelettel, a könyvtár nyitvatartási idejében használhatod.
 Előnyt élvezel abban az esetben, ha a könyvtárossal előre időpontot egyeztetsz.
 A használat egyszeri időtartamát maximum egy órában állapítottuk meg.
 A számítógép használatának kezdetét és befejezését jelezd a könyvtárosnak.
 A számítógép-használat nem csoportfoglalkozás, egyedül ülj mellette.
 A gépek ki- és bekapcsolását, valamint újraindítását bízd a könyvtárosra.
 Kérlek, hogy minden hibát, üzemzavart jelezz!
 Ne hozz magaddal se pendrive-ot, se CD-t. A másolás csak új adathordózóra
lehetséges. Ennek menetét beszéld meg a könyvtárossal.
 A számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap stb.) ne változtasd meg!
 A könyvtári számítógépeken nem szabad chat-elni (csetelni), valamint a jó ízlést sértő Internet oldalakat böngészni.
 A fenti szabályok megsértése esetén – hosszabb vagy rövidebb ideig – eltiltunk a számítógépek használatától.
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30.4. A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
SZERVEZETI
ÉS
MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁHOZ
KAPCSOLÓDÓMELLÉKLETEK

30.4.1. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai és gyűjtőköri szabályzata

Iskolánk könyvtára kizárólag belső használatra működik, tanáraink és diákjaink kölcsönözhetnek, illetve egyes állományrészeket kizárólag helyben használhatnak.
I.

Gyűjtési szempontok dokumentumtípusok szerint

Könyvek:
 a 6-14 éves korosztály számára írt ismeretközlő és szépirodalom
 a NAT követelményeit megvalósító dokumentumokat,
 Iskolánk pedagógiai programjához, egészségprogramunkhoz és a minőségbiztosításhoz kapcsolódó szakirodalmat,
 a helyi tantervben meghatározott kötelező és ajánlott irodalmat,
 az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos műveket,
 a tananyagot kiegészítő ismeretközlő és szépirodalmat,
 az intézmény történetével kapcsolatos dokumentumokat
 helyismereti és helytörténeti kiadványokat
 a felvételi követelményeiről és a továbbtanulás lehetőségeiről szóló kiadványok
 az oktatással kapcsolatos valamint az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
 könyvtári szakirodalom, módszertani kiadványok, folyóiratok
 hivatali segédkönyvtár, az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával,
ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos dokumentumok
Tankönyvek:
Az általános iskolai közismereti tankönyvek, nyomtatott taneszközök (válogatva).
Periodikák:
Pedagógiai folyóiratok
Tudományos szaklapok erős válogatással
Ifjúsági folyóiratok válogatva
Kéziratok:
Továbbképzések záródolgozatai (gépiratok)
Plakátok, aprónyomtatványok:
csak az intézmény tevékenységével kapcsolatos anyagokat gyűjtöttük.
Hangzódokumentumok: (magnókazetta, CD - lemez)
Elsősorban a tanórai munkához kapcsolódó hanganyagok
Videofelvételek:
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Elsősorban a pedagógusok továbbképzésében felhasználható, felvételeket gyűjtjük.
Gyűjtendő minden, ami a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához szükséges.
Multimédiás kiadványok (cd-romok) számítógépes oktatóprogramok:
Az általános iskolai oktató-nevelő munka segítéséhez, a számítástechnikai ismeretek
tanításában segítő programok.
 Letétben a számítástechnika szaktanteremben.

II.

A szolgáltatásokat igénybevevők köre:
a.) Iskolánk tanárai
b.) Iskolánk tanulói

A fentieken túl az iskolai könyvtár szolgáltatásait indokolt esetben végzett diákok,
más iskolában tanító pedagógusok, Külsős kollégák is igénybe vehetik. Pl.: Hitoktató, DADA
…

III.

Szolgáltatások:

Helyben használat:
A dokumentumok közül csak helyben használhatók:
 kézikönyvtári, olvasótermi állomány
 folyóiratok.
Kölcsönzés:
 könyvek: kölcsönzési határidő 1 hónap (4 hét), indokolt esetben meghosszabbítható.
Olvasói nyilvántartás az iskola minden tanulójáról készül, osztályonként
kölcsönzőfüzetet vezetünk.
A tanulók a tanév végén kötelesek a kölcsönzött könyveket visszaszolgáltatni.
Egy alkalommal kölcsönözhető
 tanulónként 3 db. könyv
 felnőttenként 6 db. könyv.
A könyvtárhasználó köteles az általa kikölcsönzött könyvet a kölcsönzéskori állapotában visszahozni.
Az elveszett, megrongált könyv napi árát meg kell téríteni.
A gyűjtés szintje és mélysége:
Az iskolai könyvtár a dokumentumok gyűjtését erős válogatással végzi.
A tantárgyi és pedagógiai programokhoz szükséges irodalmat teljeskörűen gyűjtjük.
Kiemelten gyűjtendők a helyi tantervekben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a munkáltató eszközként használatos kiadványok.
Szépirodalmi műveknél a tananyagban szereplő írók, költők válogatott műveit, antológiák, szöveggyűjtemények gyűjtése.
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Nyelvi elhatárolás:
A könyvtár elsősorban magyar nyelven gyűjti a dokumentumokat, de az iskolában
tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédleteket, a nyelvtudás szintjének megfelelő gyermekirodalmat válogatva gyűjti az adott (angol, német, francia) idegen nyelven.
IV.
Részletes gyűjtési szabályok:
Ismeretközlő irodalom:
Kiemelt területek az iskola speciális képzéseiből, hagyományaiból adódó konkrét területek felsorolása:
A teljesség igényével gyűjtjük:
 alap és középszintű általános lexikonokat, enciklopédiákat,
 a tudományok, kultúra, hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű összefoglalóit,
 a munkáltató eszközként használatos alapszintű ismeretközlő irodalmat,
 az intézmény érvényben lévő tanterveit, tankönyveit, munkafüzeteit, feladatlapjait,
 a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatókat, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványokat,
 a városra vonatkozó helytörténeti kiadványokat,
 az iskola történetével foglalkozó dokumentumokat.
Válogatva gyűjtjük:
 munkáltató eszközként használható középszintű ismeretközlő irodalmat
 az iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható idegennyelvű segédletet.
Erős válogatással gyűjtjük:
 a tanult tantárgyakban való elmélyülést szolgáló és a tananyagon túlmutató alap
- és középszintű irodalmat.
Szépirodalom:
A teljesség igényével gyűjtjük:
 átfogó, lírai, prózai antológiák
 a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat
 a tantárgyi programban meghatározott klasszikus és kortárs szerzők műveit
 a magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat bemutató gyűjteményes
köteteket
 a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat
Válogatással gyűjtjük:
 a tematikus antológiákat
 gyermek és ifjúsági regényeket elbeszélés és versesköteteket
Erős válogatással gyűjtjük:
 a tanított nyelvek oktatásához megfelelő olvasmányos irodalmat
 regényes életrajzokat, történelmi regényeket
 a kiemelkedő kortárs magyar és külföldi alkotók műveit
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Pedagógiai irodalom:
 alapvető pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák
 a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalmat
 a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát
 a műveltségterületek módszertani segédkönyveit
 a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait
 az oktatási intézmények tájékoztatóit
 az általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat.
Könyvtári szakirodalom:
 az iskolafoknak megfelelően a tájékoztató munkához szükséges kézi és segédkönyveket
 a könyvtárügyi jogszabályokat és irányelveket
 a könyvtárhasználati ismeretek tanításához használható segédleteket
 az iskolai könyvtárakra vonatkozó alapjegyzékeket.
Hivatali segédkönyvtár:
Gyűjteni kell az iskola irányításához, gazdálkodásához, ügyviteléhez szükséges legfontosabb kézikönyveket, jogszabálygyűjteményeket, folyóiratokat.
Kéziratok:
Gyűjteni kell:
 az iskola pedagógiai dokumentációit:
a pályázati munkákat
az iskolai rendezvények forgatókönyveit
az iskolarádió dokumentációit
Periodikagyűjtemény:
 pedagógiai folyóiratokat
 módszertani folyóiratokat
 (könyvtáros) szakmai folyóiratokat (Iskolakönyvtáros)
 tananyaghoz kapcsolódó szakfolyóiratokat
 pályázati figyelőt
 a helyi tantervben javasolt ifjúsági folyóiratokat
V.

A műveltségterületek fontosabb dokumentumai

Anyanyelv és irodalom
 általános és szaklexikonok, enciklopédiák
 irodalomtörténeti összefoglalók
 közmondások gyűjteménye
 adattárak
 nyelvtani kézikönyvek
 szótárak: etimológiai, szinoníma, értelmező, helyesírási
 nyelvtani összefoglalók
 nyelvművelő segédkönyvek
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nyelvi gyakorlókönyvek
kifejezésgyűjtemények
nyelvi játékok
verselemzési gyűjtemények
vers, mese, népköltészeti antológiák
szemelvénygyűjtemények
színháztörténet
írás, - könyv, - könyvtártörténet
szépirodalom klasszikusai
kötelező és ajánlott olvasmányok
sorozatok
módszertani segédletek
gyermekfolyóiratok pl. Kincskereső

Idegen nyelv
 szótárak (lehet a szaktantermekben + helyben használható)
 kifejezés gyűjtemények
 nyelvkönyvek
 tesztek
 módszertani segédletek
Matematika
 lexikonok, enciklopédiák
 összefoglalók
 képlet és feladatgyűjtemények
 gyakorlókönyvek
 fejtörők, rejtvények
 matematikatörténet
 adattárak
 módszertani segédletek
Ember és társadalom
 lexikonok, enciklopédiák
 adattárak
 kronológiák
 atlaszok
 forrás és szemelvénygyűjtemények
 módszertani segédletek
 napilapok, folyóiratok
 fogalomtárak
 monográfiák
 felvilágosító, tanácsadó, mentálhigiénés szakirodalom
 ismeretterjesztő művek
2. Egészségprogramhoz:

Ember és természet
 lexikonok, enciklopédiák
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összefoglalók
atlaszok
feladatgyűjtemények
állat, - növény, - ásvány … határozók
földrajzi, biológiai albumok
természettudományos folyóiratok
fizika, - kémia képlet és feladatgyűjtemények
a fizika és kémia története
módszertani segédletek
természettudományi ismeretterjesztő könyvek
egészségügyi könyvek

2. Egészségprogramhoz
Földünk és környezetünk
természettudományos
 lexikonok, enciklopédiák
 összefoglalók
 atlaszok
 albumok
 folyóiratok
 adattárak
 évkönyvek
 módszertani segédletek
Művészetek
 zenei, színházi, művészeti lexikonok, enciklopédiák
 művészettörténeti összefoglalók
 hangversenykalauzok
 dalgyűjtemények
 albumok
 audiovizuális, auditív dokumentumok a tananyaghoz kapcsolódóan
 módszertani segédletek
 szakfolyóiratok
Informatika
 könyv és könyvtártörténeti dokumentumok
 lexikonok
 oktatókönyvek
 játékprogramok
 feladatgyűjtemények
 gyakorlókönyvek
 szakfolyóiratok
 szoftverek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
 lexikonok
 szótárak
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technikatörténet
szakkönyvek
háztartási mindentudók
pályaválasztási tanácsadók
munkavédelmi és Kresz kiadványok
ismeretközlő sorozatok
szakfolyóiratok
módszertani segédletek

Egészségprogramhoz kapcsolódó
Testnevelés és sport
 lexikonok, enciklopédiák
 sporttörténeti összefoglalók
 játékszabálykönyvek
 módszertani segédletek
Egészségprogram:
Egészséges iskola jellemzői:
 az iskolai élet minden vonatkozása
 egész-ség modell: testi-lelki és társadalmi környezeti jellemzők egymásra hatására épülve
 hiedelmek, értékek szokások
 jártasságok kialakítása, módszerek megválasztás
 pozitív önkép - jó egészségi állapot
 a tárgyi környezet esztétikai és fiziológiai hatása
 az iskolai személyzet ("jóléte"), mentális egészsége
 szülői támogatás, szülőkkel való együttműködés
 szűrés, megelőzés az egészségmegőrzés tananyagba való beépítése
Az egészséget holisztikus értelemben értelmezzük, azt az egész iskolai életre alkalmazzuk,
minden tantárgyba rugalmasan beépítjük.
Egészségneveléshez kapcsolódva gyűjtünk:
személyi higiéne
helyes fogápolás
helyes és helytelen táplálkozás
táplálékösszetevők, vitaminok
egészség - betegség
helyes életmód, egészséges napirend
sport, mozgás, egészség
káros szenvedélyek
élvezeti szerek károsító hatásai
barátság, érzelmek, társas kapcsolatok
ápoltság, divat, egészség
nemi higiéné
egészséges környezet, egészséges iskola
egészséges otthon
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otthoni étrend, konyhatechnikai ismeretek
elsősegélynyújtás
önismeret, párválasztás, szerelem
szexuális felvilágosítás
Minőségbiztosítás a könyvtárban
1. Dokumentumok állományba vétele:
 tulajdonbélyegzővel való ellátás
 leltári nyilvántartásban való rögzítés
nyilvántartás: leltárkönyvben
 cím, szerző (rövidíthető)
 kötetszám
 beszerzési ár
 kelet
Határidő: 1 hét
2. Időleges nyilvántartás:
 kardexlapokon
 összesített
folyóiratok nyilvántartása
Határidő. 1 nap
3. Állományapasztás:
selejtezés - elavulás
- rongálás
- hiány
Határidő: folyamatos
4. Kölcsönzések nyilvántartása:
Kölcsönzőfüzetben
Vezetése elvitelkor és visszahozatalkor dátummal, aláírással.
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FÜGGELÉKEK

1. SZ. FÜGGELÉK: VEZETŐI PÓTLÉKOK, EGYÉB PÓTLÉKOK
8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke
az illetményalap százalékában

1
2
3
4
5
6
7
8

A

B

C

Pótlék megnevezése
intézményvezetői
osztályfőnöki/kollégiumban
csoportvezetői
munkaközösség-vezetői
intézményvezető-helyettesi
nemzetiségi
gyógypedagógiai
nehéz körülmények között végzett
munkáért járó

Pótlék alsó határa
40

Pótlék felső határa
80

10

30

5
20
10
5

10
40
10
10

10

30
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