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I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a budaörsi Mindszenty József 

Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola szervezeti felépítését, 

az intézmény működésének belső rendjét, az irányításának rendjét, a hatásköri és függelmi 

kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és 

külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást és azokat a rendelkezéseket, amelyeknek kidolgozását 

jogszabály írja elő. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

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

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 
 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény 

minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. Hatálya kiterjed 

mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit. 

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a 

rendezvények ideje alatt. 

Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, miután a 

véleményező szervezetek támogatták annak bevezetését. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép 

hatályba és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző, 2017. december 1-én a fenntartó által jóváhagyott 

SZMSZ. 
 

4. Az intézmény adatai  
 

Az intézmény neve: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola  

Az intézmény székhelye, címe: 2040 Budaörs, Esze Tamás utca 1. 

Az intézmény telephelyei, címei:  

 iskola: 2040 Budaörs, Esze Tamás utca 1. 

 óvoda: 2040 Budaörs, Szabadság út 18. 

 tornaterem: 2040 Budaörs, Szabadság út 20. 
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Az intézmény tagintézményének neve: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató 

Német Nemzetiségi Általános Iskola Szent László Katolikus Tagóvodája 

Az intézmény tagintézményének címe:  

 2462 Martonvásár, Váci Mihály út 2/a. 

Az intézmény OM azonosítója: 037744.  

Az intézmény számlaszáma: CIB Bank 11103303-75012216-36000001 

Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 18664957-2-13 

Az intézmény statisztikai számjele: 18664957 8520 55213 

Web lap: http://mindszenty-bors.sulinet.hu/ 

E-mail: mindszentyjozsef@gmail.com,  

Az intézmény működési engedély okiratának (többször módosított): 

 száma: PE-06/HAT/03087-5/2018. 

 kelte: 2018. június 15. 

A tagintézmény működési engedély okiratának: 

 száma: FE-08/IKT/03265-5/2019. 

 kelte: 2019. június 26. 

 

5. Az intézmény alapfeladatai, jogállása és gazdálkodása 

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

alapfeladatai az Nkt 4. § (1) bekezdése szerint: 

 

 óvodai nevelés; 

 általános iskolai nevelés-oktatás; 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása; 

Az intézmény szakfeladatai: 

 091110 Óvodai nevelés, ellátás; 

 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása; 

 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai; 

 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon; 

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

összefüggő működtetési feladatok ellátása; 

 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon; 

 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon; 

 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon; 

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

összefüggő működtetési feladatok ellátása; 

 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon; 

 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; 

 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben; 

 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben; 

 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység; 

 94.91 Egyházi tevékenység (vallásoktatás, keresztény szellemű nevelés); 

http://mindszenty-bors.sulinet.hu/
mailto:mindszentyjozsef@gmail.com
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 különleges bánásmódot igénylő, kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelése, oktatása; 

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola a 

Budaörsi Római Katolikus Egyházközség által alapított és a Székesfehérvári Egyházmegye által 

fenntartott többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (Nkt. 20. § (1) / d pontja alapján), 

melyet a fenntartó által megbízott igazgató vezet és képvisel. 

Az összevont intézmény jogelődje a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség által 1994. augusztus 

1-én alapított Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, amely a Budaörsi Egyházközség 

által 1993. július 1-jén alapított Szent Vince Római Katolikus Óvodával került összevonásra 2007. 

június 12-én. 

Az intézmény jogi személy, amely a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés alapján önálló 

bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, ingó vagyonával és költségvetésével önállóan gazdálkodik. 

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában 

van. Az intézmény alaptevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 

 

1. Székhely és óvodai intézményegység: 

 

A. hosszú /fej/bélyegző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. körbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tagintézmény: 

 

C. hosszú /fej/bélyegző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

D. körbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

intézményvezető (igazgató), az intézményvezető-helyettes (igazgatóhelyettes), az óvodai 

intézményegység-vezető, tagintézmény-vezető, a gazdaságvezető minden ügyben. A gazdasági 

ügyintéző, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök az 

osztályzatok törzskönyvbe, bizonyítványba történő írásakor. 

 

5.2. Az intézmény gazdálkodási helyzete 

 

Az intézmény a Székesfehérvári Egyházmegye által megállapított költségvetés alapján önálló 

gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos 

jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény 

a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el. 

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés alapján önálló bérgazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik, vagyonával és költségvetésével önállóan gazdálkodik. Éves beszámolóját a 

fenntartó hagyja jóvá. 

 

Az ÁFA – körbe tartozik az iskolai diák- és felnőtt étkeztetés, valamint a tálalókonyha 

üzemeltetésével összefüggő, egyértelműen elkülöníthető fenntartási és beszerzési költség (élelmezési 

bevétel, kiadás, csak a konyhán használt gázszolgáltatás, egyértelműen elkülöníthető anyag- és 

eszközbeszerzés). 

Az ingatlanok bérbeadása tárgyi adómentes. 

 

Ingatlanok: 

 

Az intézmény székhelyéül szolgáló, 2 hrsz. alatt felvett, a természetben Budaörs, Esze Tamás u. 1. 

szám alatt található ingatlan, mely ingatlan a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség (2040 

Budaörs, Esze Tamás u. 1.) tulajdonát képezi. 

Az óvodai intézményegység épületeként szolgáló, 2064 hrsz. alatt felvett, a természetben Budaörs, 

Szabadság út 20. szám alatt található ingatlan, mely ingatlan a Budaörsi Római Katolikus 

Egyházközség (2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.) tulajdonát képezi. 

Az intézmény tornatermeként szolgáló, 2064 hrsz. alatt felvett, a természetben Budaörs, Szabadság út 

20. szám alatt található ingatlan, mely ingatlan a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség (2040 

Budaörs, Esze Tamás u. 1.) tulajdonát képezi. 

Az intézmény tagintézményeként működő óvoda 722/3. hrsz alatt felvett, a természetben 

Martonvásár, Váci Mihály utca 2/a szám alatt található ingatlan, mely ingatlan az Óvoda 

Gyermekeinkért Alapítvány (2463 Tordas, Hagya sor 10.) tulajdonát képezi. 
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Ingóságok: 

 

A feladatellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény tulajdona és felette az intézmény rendelkezik. 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat az 

illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az 

intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak. 

Az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult 

bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

A gazdálkodási feladatok irányítását és ellenőrzését az intézmény gazdasági vezetője látja el. 

 

A szakmai teljesítés igazolására, kezelésére az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, az 

intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető jogosult. A szakmai teljesítés pontos tartalma a 

jogosultak munkaköri leírásában szerepel. 

Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik.  

Ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Az ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a 

kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez 

szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

 

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az intézmény jellegéből adódóan az iskolai, óvodai intézményegységre, illetve tagintézményre eltérő 

szabályozás érvényes. 

 

1. Az iskola működési rendje 

 

Az iskola heti öt munkanapos munkarend szerint működik, épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 

reggel 6.30 órától délután 17.30 óráig tart nyitva. A tanítási szünetek alatt, valamint pihenő- és 

munkaszüneti napokon a nyitva tartást az intézményvezető engedélyezi, az intézményt egyébként 

zárva kell tartani. A tanítási szünetek ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg. 

Az iskola épületében az intézményi közösség tagjain kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, valamint azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola 

épületébe érkező szülők, látogatók belépését a portaszolgálat ellenőrzi, mely szükség esetén 

segítséget nyújt, illetve intézkedik. 

Az iskolába történő belépés ellenőrzése 6.45 és 17.30 között, iskolai rendezvény vagy terembérlés 

esetén pedig az épület zárásáig a portaszolgálatot ellátó dolgozó feladata. 

Az iskolában a tanítási órákat 8.00 óra és 16.00 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 

perc, az óraközi szünetek idejét a házirend határozza meg 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30 óráig tart. Összevont ügyeletet 17.30-ig biztosítunk. 

A tanulóknak 7.50 óráig kell megérkezniük az iskolába. Reggeli iskolagyűlés esetén 7.30 óráig 

kell az iskolába érkezni.  

Az iskolában reggel 6.30 órától a tanítás kezdetéig, az óraközi szünetekben, valamint 16.30 órától 

17.30 órái tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a Házirend 

alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeleti rendszer kialakítása és felügyelete az igazgatóhelyettes 

hatáskörébe tartozik.  

Az órarend szerinti kötelező tanítási órák, és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát 

vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel.  

Az iskolába érkezés után a tanítás befejezéséig a gyermekért az iskola a felelős, ezért a tanítási idő 

alatt az épületet csak a szülő írásbeli nyilatkozatával lehet elhagyni, az osztályfőnök (távolléte esetén 

az igazgatóhelyettes) engedélyével.  
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A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják. 

Tevékenységük során be kell tartaniuk a tűzvédelmi-, a munkavédelmi-, valamint a tanulóbalesetek 

megelőzése érdekében meghozott szabályokat 

A tanórán kívüli foglalkozásokat az órarendi órák befejezésétől a nyitvatartási idő végéig (17.30 óra) 

lehet megszervezni. Ettől eltérni csak indokolt esetben - pl. ünnepély, verseny, egyéni fejlesztés stb. – 

lehet az igazgató engedélyével. 

Az intézményben hivatali ügyintézésre 7.30 és 15.30 között van lehetőség. Étkezési díj befizetésére 

a munkatervben kijelölt napokon (2 nap / hó) 7.30-tól 17.00 óráig van lehetőség. A kijelölt napokról 

a szülők levélben, az iskola honlapján és a faliújságon keresztül is tájékoztatást kapnak.  

Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

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

szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. 

 

1.1. A pedagógusok munkaideje, munkarendje  

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 

Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 

órát. 

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. 

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, az iskolai programok 

kifüggesztésével vagy kihirdetésével határozza meg. Szükség esetén (pl. délelőtti iskolai rendezvény) 

– a fentieket szem előtt tartva - elő lehet írni ettől eltérő napi munkaidő-beosztást egy pedagógus 

esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes 

munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által –

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje 

beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A teljes munkaidő ötvenöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) 

tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. Az intézményvezető a kötött munkaidőben 

ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület 

tagjai között. 

 

A pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. (Előkészítő és befejező tevékenységnek 

számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

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

fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni. 

 

A kötött munkaidő fennmaradó részében ellátott feladatok a következők: (az intézményen kívül is 

végezhető feladatok aláhúzással jelölve): 

 

 a tanítási órákra való felkészülés; 

 a tanulók dolgozatainak javítása; 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése; 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése; 

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása; 

 kísérletek összeállítása; 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése; 

 az iskolai tanulmányi versenyek lebonyolítása; 
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 részvétel a fenntartó által szervezett rendezvényeken; 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken; 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése; 

 a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot 

segítő feladatok) ellátása; 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor; 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése; 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel; 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken; 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés; 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében; 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés; 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása; 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása; 

 tanulmányi és sportversenyre kisérés; 

 

Az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – 

figyelembe véve a Knt. 62.§ (5) bekezdésében meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait 

és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 

 

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

igazgatóhelyettes állapítja meg az iskola órarendjének és munkatervének függvényében. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az intézmény a pedagógus munkaidő nyilvántartására kifizetésére havi munkaidőkeret 

nyilvántartó lapot alkalmaz. Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal, pontosan vezetni 

munkaidő-nyilvántartó lapját, és a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó lapot az 

igazgatóhelyetteshez eljuttatni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 7.30 óráig köteles jelenteni az igazgatóhelyettesnek, és 

gondoskodni a helyettesítő tanár számára a tanmenet szerinti előrehaladásról.  

Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták 

meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni. 

A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az igazgató biztosítja, adminisztrálását a gazdasági 

vezető végzi. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet előzetes engedélyt 

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

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

A fogadóórákon, a munkaértekezleteken és az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a 

pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

A tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett 

programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú 

pedagógus vesz részt, az éves ütemterv alapján, az igazgatóhelyettes koordinálása szerint. 
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2. Az óvodai intézményegység működési rendje 

 

Az óvoda heti öt munkanapos munkarend szerint működik munkanapokon 6.00 órától 18.00 óráig 

tart nyitva. A szünetek alatt, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon a nyitva tartást az 

intézményvezető engedélyezi, az intézményt egyébként zárva kell tartani. A szünetek ügyeleti 

rendjét az intézményegység-vezetője határozza meg a települési társintézményekkel történő 

egyeztetés után. 

Az óvoda épületében az intézményi közösség tagjain kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, valamint azok, akik erre az intézményegység-vezetőjétől engedélyt kaptak.  

Az óvoda 6.00 órától 7.30 óráig épületenként csoportközi ügyeletet tart. A gyermekeknek 8.00 óráig 

kell megérkezniük az óvodába. 

A gyermeket óvodába való érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvodapedagógusnak. Az óvodába érkezés után az elviteléig a gyermekért az intézmény a felelős, 

ezért az épületet csak a szülő írásbeli nyilatkozatával lehet elhagyni, a csoportvezető óvónő (távolléte 

esetén a tagintézmény-vezető) engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

intézmény elhagyására csak a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. Az óvodából a gyermek 

idegennek, vagy rokonnak csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. 

A csoportok munkarendje 7.30 órától 16.30 óráig tart. Összevont ügyeletet 18.00-ig (illetve az 

utolsó gyermek távozásáig) biztosítunk. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a Házirend 

alapján a gyermekek magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeleti rendszer kialakítása és felügyelete a tagintézmény-vezető 

hatáskörébe tartozik.  

Az intézményben hivatali ügyintézésre 7.30 és 15.30 között van lehetőség. Étkezési díj befizetése 

átutalással történik. Az óvoda nyári szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. 

 

2.1. Az óvodai intézményegység-vezető munkarendjének szabályozása  

 

Az óvodai intézményegység-vezető vagy az óvodai csoportvezetői – munkaközösség vezető közül 

egyiküknek az óvodában kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor a gyermekek számára 

szervezett óvodai foglalkozások vannak. Ezért munkanapokon az óvodai intézményegység-vezető 

vagy az óvodai csoportvezetői – munkaközösség-vezető 7.30 és 16.00 óra között az óvodában 

tartózkodik. Egyebekben munkájukat az óvoda szükségleteinek és az aktuális feladataiknak 

megfelelő időben és helyen látják el. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a beosztott alkalmazott, ill. ügyeletes 

óvónő jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére. A távozó vezető után beosztott alkalmazott, ill. a összevont foglalkozást 

tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 

2.2. Az óvodapedagógusok munkaideje, munkarendje  

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 

Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 6 óra, de nem haladhatja meg a 12 

órát. 

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait a napirend, heti rend, munkaterv, az óvodai 

programok kifüggesztésével vagy kihirdetésével határozza meg. Szükség esetén (pl. délelőtti 

rendezvény) – a fentieket szem előtt tartva - elő lehet írni ettől eltérő napi munkaidő-beosztást egy 

pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. 
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Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. A pedagógusok kötött munkaidejében beleszámít a 

munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. (Előkészítő és 

befejező tevékenységnek számít a foglalkozás, kezdeményezés előkészítése, adminisztrációs 

feladatok, megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) 

Az óvodapedagógus pedagógus köteles 10 perccel a munkakezdés előtt a munkahelyén megjelenni. 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatok az alábbiak:  

 

 tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás; 

 kötelező testnevelés (csoportszobában, tornateremben, vagy a szabadban); 

 hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése; 

 gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés); 

 szabad játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban; 

 szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a 

szabadban; 

 csoportos, gyermekek körében végzett, közösségépítő tevékenységek, feladatok; 

 egyéb speciális megbízások: könyvtár-, pályázatok-, egészségügy-, honlappal kapcsolatos 

teendők.   

 

A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában ellátott feladatok a következők: (az 

intézményen kívül végezhető feladatok aláhúzással jelölve): 

 

 a foglalkozásokra való felkészülés; 

 a gyermekek munkájának rendszeres értékelése; 

 a megtartott foglalkozások dokumentálása; 

 tehetséggondozással kapcsolatos feladatok; 

 részvétel a fenntartó által szervezett rendezvényeken; 

 óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése; 

 a pótlékkal elismert feladatok ellátása; 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; 

 kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése; 

 óvodai ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel; 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken; 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében; 

 óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés; 

 szertárrendezés, a szakleltárak rendben tartása; 

 csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

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

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

munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a Knt. 62.§ (5) bekezdésében meghatározott 

kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt. 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az óvodai 

intézményegység-vezető állapítja meg az óvoda napi- és heti rendjének, munkatervének 
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függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az óvoda feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az intézmény a pedagógus munkaidő nyilvántartására havi munkaidőkeret nyilvántartó lapot 

alkalmaz. Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal, pontosan vezetni munkaidő-nyilvántartó 

lapját, és a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó lapot az intézményegység-vezetőhöz eljuttatni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg azonnal, de 

legkésőbb az adott munkanapon 6.45 óráig köteles jelenteni az intézményegység-vezetőnek. A 

helyettesítő óvodapedagógusnak kötelessége mindent megtenni a csoport életének zavartalansága 

érdekében. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményegység-vezetőtől kérhet előzetes engedélyt a 

műszakcserére. 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy a csoportba járó gyermekek fejlődését szövegesen 

értékelje, valamint visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, a gyermek szülei 

(gondviselője) számára. 

 

3. A Szent László Tagóvoda működési rendje 

 

A tagóvoda heti öt munkanapos munkarend szerint működik munkanapokon 7.00 órától 17.00 

óráig tart nyitva. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Az 

óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig kell tájékoztatni a szülőket.  

A nyári zárva tartás minden esetben a július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 3 

hétig tart, a fenntartó rendelkezése szerint. Nagyobb munkálatok idejére ettől hosszabb zárva tartást 

is elrendelhet. A zárva tartás idejére – amennyiben a szülők semmiképp nem tudják megoldani 

gyermekük felügyeletét, a szülők kérésére - a gyermeket fogadni tudó önkormányzati intézményről 

tájékoztatást adunk.  

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. 

Az óvoda épületében az intézményi közösség tagjain kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, valamint azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

A gyermeket óvodába való érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvodapedagógusnak. Az óvodába érkezés után az elviteléig a gyermekért az intézmény a felelős, 

ezért az épületet csak a szülő írásbeli nyilatkozatával lehet elhagyni, a csoportvezető óvónő (távolléte 

esetén a tagintézmény-vezető) engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

intézmény elhagyására csak a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. Az óvodából a gyermek 

idegennek, vagy rokonnak csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. 

Az intézményben hivatali ügyintézésre 8.00 és 12.00 között van lehetőség. Étkezési díj befizetése 

átutalással történik. Az óvoda nyári szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. 

 

3.1. A tagintézmény-vezető munkarendjének szabályozása  

 

Munkanapokon a tagintézmény-vezető 7.00 és 15.00 az óvodában tartózkodik. Egyebekben munkáját 

az óvoda szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és helyen látják el. 

A vezető beérkezéséig a beosztott alkalmazott, ill. ügyeletes óvónő jogosult és köteles az 

intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A távozó 

vezető után beosztott alkalmazott pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 

3.2. Az óvodapedagógusok munkaideje, munkarendje  

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 

Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 
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lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 6 óra, de nem haladhatja meg a 12 

órát. 

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait a napirend, heti rend, munkaterv, az óvodai 

programok kifüggesztésével vagy kihirdetésével határozza meg. Szükség esetén (pl. délelőtti 

rendezvény) – a fentieket szem előtt tartva - elő lehet írni ettől eltérő napi munkaidő-beosztást egy 

pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. 

 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. A pedagógusok kötött munkaidejében beleszámít a 

munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. (Előkészítő és 

befejező tevékenységnek számít a foglalkozás, kezdeményezés előkészítése, adminisztrációs 

feladatok, megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) 

Az óvodapedagógus pedagógus köteles 10 perccel a munkakezdés előtt a munkahelyén megjelenni. 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatok az alábbiak:  

 tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás; 

 kötelező testnevelés (csoportszobában, tornaszobában vagy a szabadban); 

 hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése; 

 gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés); 

 szabad játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban; 

 szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a 

szabadban; 

 csoportos, gyermekek körében végzett, közösségépítő tevékenységek, feladatok; 

 egyéb speciális megbízások: könyvtár-, pályázatok-, egészségügy-, honlappal kapcsolatos 

teendők.   

 

A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában ellátott feladatok a következők: (az 

intézményen kívül végezhető feladatok aláhúzással jelölve): 

 

 a foglalkozásokra való felkészülés; 

 a gyermekek munkájának rendszeres értékelése; 

 a megtartott foglalkozások dokumentálása; 

 tehetséggondozással kapcsolatos feladatok; 

 óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése; 

 a pótlékkal elismert feladatok ellátása; 

 részvétel a fenntartó által szervezett rendezvényeken; 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; 

 kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése; 

 óvodai ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel; 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken; 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében; 

 óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés; 

 szertárrendezés, a szakleltárak rendben tartása; 

 csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

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

kereteit. Ennek figyelembe vételével az óvodán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 
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munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a Knt. 62.§ (5) bekezdésében meghatározott 

kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt. 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az óvodai 

intézményegység-vezető állapítja meg az óvoda napi- és heti rendjének, munkatervének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az óvoda feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az intézmény a pedagógus munkaidő nyilvántartására, túlmunkadíjak kifizetésére havi 

munkaidőkeret nyilvántartó lapot alkalmaz. Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal, 

pontosan vezetni munkaidő-nyilvántartó lapját, és a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó lapot a 

tagintézmény-vezetőhöz eljuttatni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg azonnal, de 

legkésőbb az adott munkanapon 6.45 óráig köteles jelenteni a tagintézmény-vezetőnek. A 

helyettesítő óvodapedagógusnak kötelessége mindent megtenni a csoport életének zavartalansága 

érdekében. 

Rendkívüli esetben a pedagógus a tagintézmény-vezetőtől kérhet előzetes engedélyt a műszakcserére. 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy a csoportba járó gyermekek fejlődését szövegesen 

értékelje, valamint visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, a gyermek szülei 

(gondviselője) számára. 

 

4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók, valamint a pedagógiai munkát segítő 

alkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése 

érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató és a gazdasági 

vezető, az intézményegység-vezetők, a tagintézményvezető közösen készíti el. 

A törvényes munkaidő és a pihenőidő figyelembevételével határoznak a napi munkarend 

összehangolt kialakításáról, annak szükség szerinti megváltoztatásáról, ill. a munkavállalók 

szabadságának kiadásáról. 

 

III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

Ellenőrző munka célja: 

 

 A feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedések szülessenek, amelyekkel az esetleges 

hibák, problémák kijavíthatók. 

 A feltárt adatok, tények jelezzék a vezető számára mely területen vannak a követelményektől 

eltérések. 

 A feltárt adatok, tények megalapozzák a vezetői döntések előkészítését. 

 A feltárt adatok, tények megszilárdítsák a belső rendet és fegyelmet. 

 

Belső ellenőrzésre jogosultak: 

 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 

 igazgató; 

 igazgató-helyettes; 

 iskolai intézményegység-vezető; 

 óvodai intézményegység-vezető; 

 tagintézményvezető; 

 szakmai munkaközösségek vezetői; 
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A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény igazgatója a felelős. 

Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója a maga területén felelős. Az 

ellenőrzési terv az ellenőrzés folyamatát a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján 

ütemezi. A terv ismerete felszólítja az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát 

előkészíthessék, segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés 

természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 

 

Az ellenőrzés területei: 

 

 intézményi dokumentumok; 

 adminisztráció; 

 tantermek és csoportszobák rendje; 

 gyermekek neveltségi szintje; 

 a Házirend, Etikai kódex betartása, betartatása; 

 tanulók írásbeli munkái; 

 tanórák (óvodai foglalkozások) szakmai munkája 

 osztályfőnöki munka; 

 csoportos foglalkozások; 

 

Az ellenőrzés formái: 

 

 tanóra, foglalkozások látogatása, ellenőrzése; 

 beszámoltatás; 

 eredményvizsgálatok, felmérések; 

 helyszíni ellenőrzések (megfigyelés); 

 írásos dokumentumok vizsgálata; 

 tanulói munkák vizsgálata; 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni. Az általánosítható 

tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - a tantestületi értekezleten összegezni és 

értékelni kell. 

Az ellenőrzés konkrét tervét havi bontásban az éves munkaterv tartalmazza. 

Az intézményvezető tanórai, és óvodai csoportfoglalkozások látogatásainak szempontjait az 

intézmény Minőség Irányítási Programjának Teljesítményértékelés és Minősítés Szabályzata 
tartalmazza. 

 

IV.  A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKÓDÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNNYEL 

JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK SZÁMÁRA 

 

Az intézmény épületében, az intézménnyel jogviszonyban állókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától, intézményegység-vezetőktől, 

tagintézmény-vezetőtől engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén).  

Az intézmény helyiségeit külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az 

intézményi foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az intézmény helyiségeit külső 

igénybevevők az igazgató engedélyével („épülethasználati engedély”) és a megkötött megállapodás 

szerint használhatják.  

Az intézmény helyiségeit használó külső igénybe vevők az intézmény épületén belül csak a 

megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.  
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1. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

Az intézmény épületét a birtokbavételtől kezdődően címtáblával, az osztálytermeket 

Magyarország címerével és feszülettel kell ellátni.  

Az intézmény épületeinek lobogóval való ellátása a karbantartó feladata.  

Az intézmény minden alkalmazottja és tanulója (gyermeke) felelős a közösségi tulajdon 

védelméért, állagának megőrzéséért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az 

energiával való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáért.  

Az intézmény helyiségeinek tanulókra (gyermekekre) vonatkozó használati rendjéről a házirend 

intézkedik.  

Az intézmény alkalmazottainak joga az intézmény valamennyi helyiségének rendeltetésszerű 

használata. Használatkor a helyiség felelősének engedélye szükséges.  

Nem intézményi célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és 

létesítmények. A helyiségek, létesítmények berendezéseiért, rendjéért a használatba vevő a 

használatbavétel ideje alatt anyagilag felelős. A berendezési tárgyakat, eszközöket csak az igazgató 

tudtával és engedélyével szabad az épületből kivinni. 

Az intézmény helyiségeit - ha ez az intézmény működését nem zavarja - az igazgatóval kötött bérleti 

szerződéssel, kizárólagosan oktatási célra, bérbe lehet adni. 

 

Az intézmény területén dohányozni tilos.  

 

V. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI 

FELADATMEGOSZTÁS, A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÉPVISELET 

SZABÁLYAI 

 

1. Az intézmény szervezeti egységei 

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál az intézményi feladatokat, a jogszabályi 

előírásokat és a tartalmi követelményeket vettük figyelembe úgy, hogy azokat magas színvonalon és 

hatékonyan láthassák el. 

A szervezeti egységeket a munkavégzés szintjei, a gazdaságos működtetés, valamint a helyi 

adottságok figyelembe vételével alakítottuk ki. 

 

Intézményünk az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: 

 

 6 csoportos óvoda – óvodai intézményegység 

 8 évfolyamos általános iskola – iskolai intézményegység 

 2 csoportos tagóvoda 

 gazdasági szervezet 

 

Az intézmény szervezeti egységeinek úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az 

intézményi feladatok ellátása zavartalan és hatékony legyen. Az eltérő tevékenységet folytató 

szervezeti egységek ennek érdekében munkájukat összehangolják.  

 

2. A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás rendje  
 

A kapcsolattartás a szervezeti egységekkel folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. Az 

intézményvezető és a szervezeti egységek vezetői, alkalmazottai havonta, illetve szükségletnek 

megfelelő rendszerességgel tartanak megbeszéléseket. Értekezletet tartanak, ahol a működéssel 

kapcsolatos feladatokat beszélik meg.  

A kapcsolattartás formái:  
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 vezetői megbeszélések  

 nevelési értekezletek  

 munkaértekezletek  

 különböző megbeszélések 

 

Vezetői szint Szervezeti egység Rendje és formája 

intézmény-vezető, 

intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető 

alkalmazotti közösség  Értekezletek ideje, rendszeressége: 

évente szükség szerint  

Egyéni beszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl 

Írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, 

faliújság, vezetői utasítások írásban 

intézmény-vezető, 

intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető 

nevelőtestület Értekezletek ideje, rendszeressége:  

havonta egy alkalom, nevelés nélküli 

munkanapokon – nevelési értekezlet 

(évente kétszer), osztályozó 

értekezlet (iskolai intézményegység) 

– félévkor, tanév végén  

Egyénibeszélgetések, beszámolók, 

tájékoztatás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl  

Írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, 

dokumentumok, faliújság, körlevél, 

elektronikus levelezés 

nevelőtestület alkalmazotti közösség Együttes értekezletek ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, 

- aktuális feladatok, megbeszélések 

ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, 

- vezetői megbeszélések, 

tájékoztatók ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, 

Írásbeli kapcsolattartás ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, 

dokumentumok, faliújság 
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Az intézmény szervezeti felépítését az alábbi szervezeti diagram tartalmazza. 

( utasítási jogkör, ↔ együttműködési kötelezettség,     véleményezési jog) 

 
 

IGAZGATÓ PÜSPÖKI BIZTOS 

INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ 
Iskola 

Iskolatitkár 

Felső tagozatos 

munkaközös- 

ség vezető 

Alsó tagozatos 

munkaközös- 

ség vezető 

Szaktanárok Osztálytanítók 

INTÉZMÉNYVEZETÉS 

Óvónők, 

logopédus, 

gyógypedagógus Technikai dolgozók 

(karbantartó, konyhai 

dolgozó) 

Napközis 

munkaközös- 

ség vezető 

Oktatómunkát 

segítő 

alkalmazottak 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ 

Szent László Tagóvoda 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

(dajkák) 

Technikai dolgozók 

(konyhai dolgozó) 
Óvónők 

Fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus, 

logopédus 

Fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus, 

logopédus 

IGAZGATÓHELYETTES 

GAZDASÁGI 

VEZETŐ 

Gazdasági 

asszisztens 

Konyhai 

dolgozók 

Takarítók 

Portás 

Karbantartó 

Csoportvezetői 

munkaközösség 

vezető 

INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ 

Óvoda 

Nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

(dajkák, pedagógiai 

asszisztens) 

Német nyelvi 

munkaközös- 

ség vezető 
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3. Az intézmény vezetése 

 

Az intézmény fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye. A fenntartó gyakorolja: 

 

 az alapítói jogosítványokat (alapítás, átszervezés, megszüntetés); 

 az igazgató megbízását, kinevezését és felmentését, illetve a megbízással, kinevezéssel 

egyidejűleg a munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését; 

 a költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló elfogadását; 

 a Pedagógia program, a Szervezeti és működési szabályzat és a Házirend jóváhagyását; 

 egyéb, más jogszabályokban megfogalmazott tevékenységeket. 

 

Az intézményvezetőség  

 

Az intézményvezetőség az egész intézményre vonatkozó operatív, döntést hozó testület. Segíti az 

intézmény rendeltetésszerű működését és gyakorolja a fenntartó által ráruházott véleményezési és 

javaslattételi jogokat. Feladata az intézmény egyes szervezeti egységei közötti koordináció segítése, 

a mindennapi munka összehangolása. 

Az intézményvezetőség tagjai: 

 

 a fenntartó képviselője (az intézmény püspöki biztosa); 

 az intézményvezető (igazgató); 

 az intézményvezető-helyettes (igazgatóhelyettes); 

 az óvodai intézményegység-vezetője; 

 az iskolai intézményegység-vezetője; 

 a tagintézmény-vezető; 

 az intézmény gazdasági vezetője; 

 

Az iskolai intézményegység vezetősége 

 

Az iskola kibővített vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola kibővített vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel.  

A kibővített iskolavezetőség tagjai: 

 

 az intézményvezető (igazgató); 

 az intézményvezető-helyettes (igazgatóhelyettes); 

 az iskolai intézményegység-vezető; 

 az iskolai szakmai munkaközösségek (alsó-, felső-tagozatos, napközis, német nyelvi, BECS – 

belső ellenőrzési csoport) vezetői; 

 az iskolai diákönkormányzat vezetője; 

 

Feladata az iskola működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a végrehajtás 

megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a meghatározott feladatok megvalósítása. 

Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

 

4. A püspöki biztos 

 

A fenntartó Egyházmegyei Hivatal a nevelési-oktatási intézmények Pedagógiai Programjában foglalt 

célok megvalósulásának elősegítésére püspöki biztost nevez ki. 
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A püspöki biztos általában az Egyházmegyei Hivatal által területileg illetékes plébánia lelkipásztori 

gondozásával megbízott plébános, aki annak a közösségnek saját pásztora, de lehet az Egyházmegyei 

Hivatal által megbízott más személy is. 

A püspöki biztos tagja az intézményvezetőségnek. 

A püspöki biztos és az intézményvezető közötti véleményeltérés esetén az Egyházmegyei Hivatal 

döntését kell kikérni. 

Felelős az iskolai nevelés katolikus jellegéért, irányítja és felügyeli a hitoktatók munkáját, vezeti az 

egyházi ünnepekhez, eseményekhez és a keresztény életvitelhez, valamint az ennek kialakításához 

kötődő iskolai tevékenységet. 

A püspöki biztos előzetes egyetértési jogot gyakorol a pedagógusok és alkalmazottak feletti 

munkáltatói jog gyakorlásánál.  

Az iskola működéséről évente tájékoztatja az Egyházmegyei Hivatalt. 

Egyetértési jogot gyakorol az intézmény dolgozói közül különböző kitüntetésekre (pl. Szent Gellért 

Érdemérem) vonatkozó felterjesztések esetén.  

 

5. Az intézmény vezetője 

 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője az intézményvezető (továbbiakban: igazgató). Az 

igazgatót az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a 

fenntartó gyakorolja.  

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó 

rendelkezések határozzák meg.  

 

Az intézményvezető jogköre: 

 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 

munkaszerződés mellékleteként szereplő munkaköri leírás és a Köznevelési Törvény állapítja meg.  

 

Az intézményvezető kiemelt feladatai: 

 

 az intézmény katolikus szellemiségének kialakítása és megőrzése; 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

 a nevelőtestület vezetése; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése; 

 a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján; 

 a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása;  

 a közoktatási intézmény képviselete; 

 kiadmányozási jog gyakorlása; 

 együttműködés biztosítása a szülők és a diákok képviselőivel; 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének 

irányítása; 

 döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával- az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a munkaügyi szabályzat nem utal más 

hatáskörbe; 
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Az intézményvezető felelőssége: 

 

Az intézmény vezetője - a Köznevelési Törvénynek megfelelően - egyszemélyben felelős az 

alábbiakért: 

 

 a szakszerű és törvényes működésért; 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 

 a pedagógiai munkáért; 

 a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért; 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

 a tanuló - és gyermekbalesetek megelőzéséért; 

 a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért; 

 

6. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 

 az intézményvezető-helyettes; 

 az iskolai intézményegység-vezető; 

 az óvodai intézményegység-vezető; 

 tagintézményvezető; 

 a gazdasági vezető, 

 az iskolatitkár. 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel 

és beszámolási kötelezettséggel. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a 

munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz. 

 

Az intézményvezető-helyettes 

 

Az intézményvezető feladatait az intézményvezető-helyettes közreműködésével látja el. Az 

intézményvezető-helyettesi megbízást az intézményvezető adja, a nevelőtestület véleményének 

megkérdezése után. Az igazgatóhelyettes megbízása során a Fenntartó egyetértési jogot gyakorol.  

Az intézményvezető-helyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező 

személy lehet. Az intézményvezető-helyettes helyettesíti az igazgatót annak akadályoztatása esetén. 

Az intézményvezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található feladatkörökre, 

ezeken túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.  

 

Az intézményvezető-helyettes munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető 

közvetlen irányítása mellett végzi. 

 

Az intézményvezető-helyettes feladatai: 

 

 Részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében; 

 Elkészíti az órarendet; 

 Szervezi, irányítja a pedagógiai méréseket; 
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 Ellenőrzi a törzslapok, bizonyítványok és más okmányok kezelését; 

 Figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogszabályokat; 

 Közreműködik az intézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében, aktualizálásában; 

 Részt vesz az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében; 

 Kezeli a KIR személyi nyilvántartás pedagógusokra és pedagógiai munkát segítőkre 

vonatkozó részét. 

 Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében, 

különösen az intézményegység vonatkozásában; 

 Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában; 

 Részt vesz az új tanulók felvételének eljárásában; 

 Szervezi az új tanulók felvételét; 

 Szervezi a beiskolázási feladatokat; 

 Szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, és a különbözeti vizsgákat; 

 Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát;  

 Részt vesz a pedagógusok szociális, jóléti (jutalmazási) juttatásaival kapcsolatos 

döntésekben; 

 Részt vesz az intézményegység alkalmazottainak munkaköri leírásainak elkészítésében; 

 Az intézmény képviselete megbízás szerint; 

 Az intézményvezető utasítására előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, 

megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását; 

 Ellenőrzi a pedagógusok szakmai tevékenységét; 

 Bekapcsolódik a pedagógusok minősítő vizsgájába, minősítő eljárásába; 

 Szervezi és összefogja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát; 

 Az intézményvezető utasítására irányítja a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői és 

rehabilitációs bizottsággal a kapcsolattartást; 

 Gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről; 

 Részt vesz a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban tett intézkedésekben; 

 Összesíti a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartásokat. 

 Közreműködik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésében, 

az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában; 

 Részt vesz a pályázatok elkészítésében; 

 Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken; 

 Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja, a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására; 

 

Az óvodai intézményegység-vezető (óvodavezető) 

 

Az óvodai intézményegységet az intézményegység-vezető, a továbbiakban óvodavezető vezeti. Az 

óvodavezetői megbízást az igazgató javaslatára a fenntartó adja. Az óvodavezető az intézmény 

szakmai vezetője, irányítja az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

mindennapi munkáját. 

 

Az óvodavezető jogköre: 

 

Az óvodavezetőnek felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a munkaszerződés mellékletében 

rögzített munkaköri leírás állapítja meg.  

Az óvodavezető kiemelt feladatai: 
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 az óvoda katolikus szellemiségének kialakítása és megőrzése; 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

 éves munkaterv és szakmai beszámoló elkészítése; 

 az éves ellenőrzési terv elkészítése; 

 az óvodai nevelőtestület vezetése; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése; 

 az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

 az óvoda képviselete; 

 együttműködés biztosítása a szülők képviselőivel; 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése; 

 a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése; 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők 

igénylik; 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amely alapján a 

szülőkre fizetési kötelezettség hárul; 

 az intézmény működését befolyásoló jogszabályok figyelemmel kísérése; 

 az intézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) rendszeres felülvizsgálata, 

kiegészítése, aktualizálása; 

 részvétel az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében;  

 a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében való közreműködés 

különösen az intézményegység vonatkozásában; 

 az új gyermekek felvételének szervezése, lebonyolítása; 

 az intézményegység statisztikájának határidőre történő elkészítése;  

 a pedagógusok szociális, jóléti (jutalmazási) juttatásaival kapcsolatos javaslattétel; 

 az intézményegység alkalmazottainak munkaköri leírásainak elkészítése; 

 az intézményvezető utasítására a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése;  

 azok végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; 

 bekapcsolódás a pedagógusok minősítő vizsgájába, minősítő eljárásába; 

 kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottsággal; 

 a sajátos nevelési igényű tanulók óvodai nevelésének megszervezése; 

 a működést, óvodai nevelést támogató pályázatok elkészítése; 

 a nevelési év eleji, félévi, és az évvégi értekezletek előkészítése, vezetése; 

 a vezetői és egyéb értekezleteken való aktívan részvétel; 

 a szakmai tudásának továbbképzéssel való gyarapítása, a legkorszerűbb ismeretek 

elsajátítása; 

 

Az óvodavezető felelős: 

 

 az óvoda szakszerű és törvényes működéséért; 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért; 

 az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért;  

 az óvodában dolgozók munkaidőnyilvántartásának vezetéséért; 

 az óvodában dolgozók távollétének jelentéséért; 

 a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkaszervezése, irányítása; 

 a gyermekek egészségügyi ellátásának megszervezése; 

 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban intézkedések szervezése, végrehajtása; 
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Tanügyigazgatási feladatok ellátása: 

 

 az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása; 

 a tankötelezettség törvényi végrehajtásának felügyelete; 

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, 

jogszabály szerinti javaslatok megtétele; 

 az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala; 

 a KIR személyi nyilvántartás gyermekekre vonatkozó részének kezelése; 

 tanügyigazgatási dokumentumok aláírása; 

 a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartások összesítése; 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a 

felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés létesítésével, megszűnésével kapcsolatos 

döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, 

továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést a jogszabály előírja; 

 

Az iskolai intézményegység-vezető 

 

Az iskolai tagintézményt az iskolai intézményegység-vezető vezeti. Az iskolai intézményegység 

vezetői megbízást az igazgató javaslatára a fenntartó adja.  

Az iskolai intézményegység vezető felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található 

feladatkörökre, ezeken túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.  

 

Az iskolai intézményegység vezető munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

 

Az intézményvezető-helyettes feladatai: 

 

 Részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében; 

 Elkészíti az órarendet; 

 Ellenőrzi a foglalkozási, haladási és osztályozási naplókat. 

 Figyelemmel kíséri az intézmény működésé befolyásoló jogszabályokat; 

 Közreműködik az intézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében, aktualizálásában. 

 Részt vesz az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében.  

 Részt vesz a pedagógusok szociális, jóléti (jutalmazási) juttatásaival kapcsolatos 

döntésekben. 

 Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 

 Ellenőrzi a pedagógusok szakmai tevékenységét. Ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-

oktatói munka eredményességének vizsgálatára; 

 Ellenőrzi a munkafegyelmet 

 Szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint az 

ebédeltetés ügyeleti rendjét; 

 Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, 

szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozók felé. 

 Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennységi és minőségi követelmények meglétét. 

 Közreműködik a nevelési év rendjének meghatározásában, elkészíti az intézményegység 

munkatervét. 

 Elkészíti az intézmény-egység féléves és éves szakmai beszámolóját. 
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 Az intézmény képviselete megbízás szerint; 

 Irányítja és ellenőrzi az intézményegységben folyó nevelő és oktató munkát. 

 Gondoskodik a tanórák helyettesítéséről;  

 A pedagógusok helyettesítésének, túlórájának összegyűjtése; 

 Vezeti a pedagógusok munkaidő-nyilvántartását 

 Bekapcsolódik a pedagógusok minősítő vizsgájába, minősítő eljárásába. 

 Figyelemmel kíséri az iskolai pályázatokat, javaslatot tesz a pályázatok elkészítésére.  

 Részt vesz a pályázatok elkészítésében. 

 Előkészíti a tanév eleji, félévi, és a tanévvégi értékelő és osztályozó értekezleteket. 

 Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken 

 Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja, a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására  

 

Az óvodai tagintézmény-vezető 

 

Az óvodai tagintézményvezetői megbízást az igazgató javaslatára a fenntartó adja. A 

tagintézményvezető a tagintézmény szakmai vezetője, irányítja az óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítő alkalmazottak mindennapi munkáját. 

 

Az óvodai tagintézmény-vezető jogköre: 

 

Az óvodai tagintézmény-vezetőnek fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 

munkaszerződés mellékletében rögzített munkaköri leírás állapítja meg.  

A tagintézmény-vezető kiemelt feladatai: 

 

 a tagintézmény katolikus szellemiségének kialakítása és megőrzése; 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

 éves munkaterv és szakmai beszámoló elkészítése; 

 az éves ellenőrzési terv elkészítése; 

 a tagintézményi nevelőtestület vezetése; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése; 

 az tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

 az tagintézmény képviselete; 

 együttműködés biztosítása a szülők képviselőivel; 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése; 

 a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése; 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők 

igénylik; 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amely alapján a 

szülőkre fizetési kötelezettség hárul; 

 az tagintézmény működését befolyásoló jogszabályok figyelemmel kísérése; 

 az tagintézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) rendszeres felülvizsgálata, 

kiegészítése, aktualizálása; 

 részvétel az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében;  

 a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében való közreműködés 

különösen a tagintézmény vonatkozásában; 

 az új gyermekek felvételének szervezése, lebonyolítása; 

 az tagintézmény statisztikájának határidőre történő elkészítése;  
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 a pedagógusok szociális, jóléti (jutalmazási) juttatásaival kapcsolatos javaslattétel; 

 az tagintézmény alkalmazottainak munkaköri leírásainak elkészítése; 

 az intézményvezető utasítására a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése;  

 azok végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; 

 bekapcsolódás a pedagógusok minősítő vizsgájába, minősítő eljárásába; 

 kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottsággal; 

 a sajátos nevelési igényű tanulók óvodai nevelésének megszervezése; 

 a működést, óvodai nevelést támogató pályázatok elkészítése; 

 a nevelési év eleji, félévi, és az évvégi értekezletek előkészítése, vezetése; 

 a vezetői és egyéb értekezleteken való aktívan részvétel; 

 a szakmai tudásának továbbképzéssel való gyarapítása, a legkorszerűbb ismeretek 

elsajátítása; 

 

Az tagintézmény-vezető felelős: 

 

 az tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért; 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért; 

 az tagintézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságáért; 

 a tagintézményben dolgozók munkaidőnyilvántartásának vezetéséért; 

 a tagintézményben dolgozók távollétének jelentéséért; 

 a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkaszervezése, irányítása; 

 a gyermekek egészségügyi ellátásának megszervezése; 

 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban intézkedések szervezése, végrehajtása; 

 

Tanügyigazgatási feladatok ellátása: 

 

 az tagintézménybe felvett gyermekek nyilvántartása; 

 a tankötelezettség törvényi végrehajtásának felügyelete; 

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, 

jogszabály szerinti javaslatok megtétele; 

 az tagintézmény jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala; 

 a KIR személyi nyilvántartás gyermekekre vonatkozó részének kezelése; 

 tanügyigazgatási dokumentumok aláírása; 

 a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartások összesítése; 

 a szülők értesítése az tagintézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a 

felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés létesítésével, megszűnésével kapcsolatos 

döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, 

továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést a jogszabály előírja; 

 

A gazdasági vezető 

 

A vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg a fenntartóval történt előzetes egyeztetés 

alapján. A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy lehet. Beszámolási és 

tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az intézmény igazgatójának.  

A gazdasági vezető irányítja a gazdasági, műszaki és a technikai munkakörbe besorolt 

alkalmazottakat, és munkavégzésükért személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. 
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A gazdasági vezető munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen 

irányítása mellett végzi. 

 

Az iskolatitkár 

 

Az iskolatitkár munkáját az igazgató közvetlen irányítása és a munkaköri leírása alapján végzi. A 

munkakörébe tartozik az intézmény és az iskolai intézményegység levelezésének, iratkezelésének és 

egyéb ügyeinek intézése. 

 

A vezetők munkarendjének szabályozása 

Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolai intézményegység-vezető, óvodai 

intézményegység-vezető vagy a gazdasági vezető közül egyiküknek az intézmény székhelyén kell 

tartózkodnia 7.30 és 16.00 óra között. Ez napi bontásban megtalálható az éves munkatervben.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a beosztott alkalmazott, ill. az ügyeletes 

pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére. A távozó vezető után beosztott alkalmazott, ill. a szervezett foglalkozást 

tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 

7. A kiadmányozási jogkör gyakorlása 

 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és 

irattározásának engedélyezésére az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, intézményegység-

vezetők, gazdasági vezető, illetve a tagintézményvezető jogosult. Kimenő leveleket az intézmény 

vezetője, intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezetők, gazdasági vezető, illetve a 

tagintézményvezető írhat alá.  

 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

  

 az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím); 

 az irat iktatószáma; 

 a mellékletek száma. 

 

A kiadvány bal felső részében a következőket kell feltüntetni:  

 

 az irat tárgya;  

 az esetleges hivatkozási szám;  

 

A kiadványokat eredeti aláírással lehet elküldeni. A kiadvány szövegének végén, a keltezés mellett, a 

kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.  

 

8. Az intézmény képviseletének szabályai 

 

A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és 

megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.  

 

A kizárólagos intézményvezetői képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében;  
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 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával;  

 a munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján átruházható: 

 

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során;  

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt;  

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt;  

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során;  

 a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a 

szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, 

iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal;  

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, 

az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel; 

 az intézmény belső és külső partnereivel;  

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal;  

 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére 

kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra;  

 

VI. A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSI RENDJE 

 

Az igazgatót távollétében tanulmányi ügyekben az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az 

igazgatót gazdasági ügyekben a gazdasági vezető helyettesíti. 

A helyettesítő hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban 

meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen 

jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. 

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok: 

 

 a dolgozók feletti teljes munkáltatói jog gyakorlása; 

 munkaszerződések megkötése és a felmondása; 

 bizonyítványok, hivatalos iratok aláírása; 

 utalványozási jogkör; 

 a továbbképzési terv elkészítése; 

 a karbantartási és beruházási terv elkészíttetése; 

 az intézmény jogi képviselete; 

 belső ellenőrzési terv elkészíttetése; 

 

Ha a távollét meghaladja a 15 napot, a teljes körű helyettesítéssel a fenntartó bízza meg az 

intézményvezető-helyettest. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik. Ebben az 

esetben jogosult a teljes igazgatói jogkör gyakorlására, de gazdálkodási kérdésben csak a gazdasági 

vezető véleményének előzetes kikérését követően dönthet.  

 

Az intézményvezető-helyettest távolléte esetén az igazgató helyettesíti. 

 

A intézményegység-vezetőket helyettesítése: 

 

Az iskolai intézményegység-vezetőt a távolléte esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti. 

Az óvodai intézményegység-vezetőt távolléte esetén az óvónői munkaközösség vezetője helyettesíti. 
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A tagóvoda-vezetőt távolléte esetén az igazgató helyettesíti. 

 

A gazdasági vezetőt távolléte esetén az igazgató helyettesíti. 

 

VII. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁI 

 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet 

(munkaközösséget) hozhatnak létre.  

A szülői munkaközösség dönt a szervezet működési rendjének, programjának meghatározásáról, a 

képviseletében eljáró személyek megválasztásáról. 

 

A szülői szervezetegyetértési jogkört gyakorol a következő ügyekben: 

 

 az SZMSZ elfogadása, 

 a Pedagógiai program elfogadása, 

 a Házirend elfogadása. 

 

A szülői munkaközösség véleményezési jogköre kiterjed a pedagógiai program, az éves munkaterv 

és a tanév rendjére, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakítására, a szülők 

tájékoztatásának formáinak meghatározására, a szülőket érintő anyagi ügyekre és a tanulók nagyobb 

csoportját érintő ügyekre. 

 

Az osztály szülői munkaközösségek munkáját az osztályfőnökök segítik. Az osztály szülői 

munkaközösségek véleményüket, javaslataikat, állásfoglalásaikat a megválasztott SZMK elnök, vagy 

az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az igazgatóhoz. Az iskolai szülői szervezet munkáját az 

igazgató és az SZMK-összekötő segíti.  

Az intézmény SZMK képviseleti úton választott szülői szervezetet, az egyes osztályok szülőinek 

választott képviselője alkotja. A testület ezért jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében és az 

intézmény egészét érinti ügyekben. 

A szülői testületet az intézményvezető egy héttel előre közölt időpontban, de tanévenként legalább 

háromszor hívja össze. Tájékoztatást ad a munkáról és feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet 

véleményét, javaslatait. A szülői testület elnöke folyamatosan kapcsolatot tart az intézményvezetővel 

és tanácskozási joggal részt vehet a rendes nevelőtestületi értekezleten. 

 

A szülők szóbeli tájékoztatásának módja 

 

Az intézmény a tanulókról rendszeresen szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás módjai: 

egyéni és csoportos. 

A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezleten történik.  

Az intézmény tanévenként 3 alkalommal tart szülői értekezletet, amelynek időpontját a tanévi 

munkaterv tartalmazza.  

 

A tanév eleji szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kapnak a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor 

kerülnek bemutatásra az osztályban oktató-nevelő új pedagógusok. 

 

Rendkívüli szülői értekezlet összehívását kezdeményezhetik a szülői munkaközösségek, az igazgató, 

illetve az igazgatóval egyeztetve az osztályfőnökök. A rendkívüli szülői értekezletet az igazgató 

hívja össze. Rendkívüli szülői értekezletek: 

 a pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére; 
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 a leendő elsőosztályos tanulók szülei részére; 

 a kirándulás, táborozás esetén a résztvevő tanulók szülei részére; 

 

Az egyéni tájékoztatás módja a fogadó óra.  

A nevelőknek minden héten egy állandó időpont van kijelölve fogadóóraként. A fogadóórák 

időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A fogadóórák időpontjában minden nevelőnek 

az iskolában kell tartózkodnia. A fogadó órák időpontjáról a szülők tájékoztatást kapnak az 

intézmény honlapján keresztül. Az intézmény pedagógusai indokolt esetben írásban behívhatják az 

érintett tanuló szüleit 

 

A szülők írásbeli tájékoztatásának módja 

 

Az intézmény a tanulókról, illetve az intézményi élet aktualitásairól írásbeli tájékoztatást ad a 

üzenőfüzeten, az intézményi honlapon, az intézményi faliújságon és a szülői elektronikus levelező 

listán keresztül. 

A szülők gyermekük magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről a tájékoztatófüzeten 

és az elektronikus naplón keresztül kapnak tájékoztatást.  

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az 

elektronikus naplóban adminisztrálni. Az írásos bejegyzéseket a tájékoztató füzetbe is adminisztrálni 

kell. 

 

VIII. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK 

ÁTRUHÁZÁSA, A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTTAK 

BESZÁMOLÁSA 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles. Az alkalmi munkacsoport képviselője köteles írásban 

beszámolót készíteni a munka lezárulását követően, vagy a félévi, tanév végi értekezletre, melyet 

szóban ismertet a megbízóval.  

 

 

IX. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Az intézmény saját szakszerű és színvonalas működését külső szervezetekkel történő rendezett és 

rendszeres munkakapcsolatokon keresztül biztosítja. Az intézmény kiemelt kapcsolatot tart fenn az 

alábbi szervezetekkel: 

 

 Budaörsi Római Katolikus Plébánia (lelki élet) 

 Katolikus Pedagógiai Intézet - KAPI (pedagógiai szolgáltatások) 

 Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal EKIF (fenntartói feladatok) 

 Budaörs Város Önkormányzat (köznevelési feladatok) 

 Martonvásár Város Önkormányzata (köznevelési feladatok) 

 Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (uszodahasználat az úszásoktatáshoz) 

 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (gyermek és 

ifjúságvédelem) 

 Budaörsi Nevelési Tanácsadó (BTM tanulók ellátása, iskolaérettségi vizsgálat, SNI tanulók 

vizsgálata) 
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 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye (BTM tanulók 

ellátása, iskolaérettségi vizsgálat, SNI tanulók vizsgálata) 

 Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ (gyermekjóléti ügyek) 

 Szent László Völgye Segítő Szolgálat (gyermekjóléti ügyek) 

 Jump Consulting Kft. és Egészségügyi Központ (fogorvosi ellátás) 

 Pro-Parv 2000 Bt. (gyermekegészségügyi ellátás) 

 Martonvásár Védőnői Szolgálat (gyermekegészségügy) 

 Budaörs Védőnői Szolgálat (gyermekegészségügy) 

 Leopold Mozart Zeneiskola (szolfézs, hangszeres zene oktatása) 

 Pest Megyei Diáksport Szövetség (sportélet szervezése, versenyek lebonyolítása) 

 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata (német nemzetiségi oktatás) 

 

 

X. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Az intézmény egyházi, nemzeti és saját hagyományainak megértése, megbecsülése és ápolása az 

alkalmazotti, a gyermek- és tanulóközösség minden tagjának kötelessége. Az ünnepekről való 

megemlékezések megszervezésére az igazgató évente ad megbízást.  

A pedagógiai program alapján a hagyományok ápolásával kapcsolatos tanévenkénti feladatokat, az 

ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a 

megszervezésért felelősök nevét a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló formái: 

A tanulóknak, gyermekeknek az intézmény ünnepélyein és egyéb, az igazgató által elrendelt 

alkalmakkor az iskolai, óvodai ünneplő ruházatban kell megjelenni.  

 

Az iskolai intézményegységben: 

 

- a tanulók ünnepi viselete: sötétkék szoknya/ nadrág, fehér blúz/ing, egyen gallér/nyakkendő 

az iskola jelvényével. 

 

- sportfelszerelés: egyen póló elől az iskola jelvényével, hátul „Tedd a jót, légy vidám!” 

felirattal 

 

Az óvodai intézményegységben: 

 

- a tanulók ünnepi viselete: legalább térdig érő sötét szoknya/hosszú szárú nadrág, fehér 

blúz/ing. 

 

Az tagintézményben: 

 

- a tanulók ünnepi viselete: fekete szoknya/ nadrág, fehér blúz/ing. 

 

Névadónk ünneplése: 

 

 Mindszenty - napok - 2 napos rendezvénysorozat vetélkedők, tanulmányi versenyek, 

szentmise, Mindszenty-díj átadása 

 lehetőség szerint zarándoklat Esztergomba Mindszenty bíboros újratemetésének napján 

(május 4.) 
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 Szent László ünnepe - Szent László napok 

 

A lelki neveléshez kötődő egyházi hagyományaink: 

 

 a tanévnyitás és tanévzárás szentmisével történő (Veni Sancte, Te Deum) megünneplése; 

 minden hónap első péntekén – első pénteki szentmise a teljes iskolai közösségnek; 

 az éves munkatervben meghatározott egyházi ünnepek iskolai szentmisével történő 

megünneplése; 

 intézményi szintű megemlékezést tartunk kiemelt egyházi ünnepeken (pl. Vízkereszt, 

Gyertyaszentelés, Hamvazószerda); 

 Magyar Szentek emléknapjainak megünneplése (Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent 

László); 

 tanulói lelkigyakorlat megtartása ádventi és a nagyböjti időszakban; 

 

Intézményi szintű ünnepélyt, megemlékezést tartunk az alábbi nemzeti ünnepek, emléknapok, ill. 

gyásznapok alkalmával: 

 

 Okt. 6. Nemzeti gyásznap az aradi vértanúk emlékére; 

 Okt. 23. Az 1956-os forradalom emléknapja; 

 Márc. 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe; 

 Június 4. Megemlékezés a trianoni békediktátumról (A Nemzeti Összetartozás Napja); 

Az intézmény saját hagyományai, megemlékezései, rendezvényei: 

 

 iskolai erdei iskola, szorgalmi idő után napközis és nyári tábor; 

 megemlékezés a zene-, a víz világnapjáról, az állatok-, a Föld napjáról; 

 óvodások egyházmegyei találkozója; 

 csoport-, és osztályrendezvények Szent Miklós, Szent Márton, karácsony, anyák napja 

alkalmából; 

 óvodai, alsós- és felsős farsang; 

 gyermeknap; 

 Mindenszentek /temetőlátogatás/; 

 Szent Márton nap /lámpás körmenet/; 

 Szent Erzsébet napja 

 Szent Mihály napi vásár; 

 adventi gyertyagyújtások; 

 Karácsonyi betlehemezés; 

 Szent József napi édesapák köszöntése; 

 Szent György napi vigadalom; 

 édesanyák köszöntése; 

 Német Nemzetiségi Napok – előadás, verseny, színdarab; 

 Úrnapi virágszirom gyűjtés és virágszőnyeg készítése; 

 Szent László napok 
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Az intézmény jelképei: 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Használata: az iskola hivatalos iratain, kiadványain, az 

iskolai sport-ruházaton, az iskolai galléron és 

nyakkendőn, valamint az iskola zászlóján, felirattal:  

„Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jelvényünk; 

 

 
 

 

Az intézmény minden nevelési év végén megrendezi a nagycsoportos óvodások búcsúztatását, a Te 

Deum keretében az elsős tanulók fogadalomtételét, valamint a szorgalmi év végén a nyolcadikos 

osztályos tanulók ballagását. 

A „Mindszenty-érem” tanévenként 3 tanulónak adható a nevelőtestület határozata alapján, olyan 

diáknak, aki a névadónk életének példáját követve hitben, segítőkészségben, viselkedésben 

példamutató. Az érem mindig a Mindszenty misén kerül átadásra. 

 

XI. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE? 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE  

 

Az intézményi közösséget az intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalók – pedagógusok és nem 

pedagógusok (alkalmazottak), tanulók-gyermekek és szüleik alkotják.  

 

Az intézmény teljes közössége a feladat jellege, a feladatvégzés helye, ill. a betöltött munkakör 

alapján kisebb közösségeket alkot.  

 

1. Az intézmény közösségei intézményegységenként 

 

 munkavállalói (alkalmazotti) közösség; 

 

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Szent László Katolikus Tagóvodája 

 

Használata a tagintézmény hivatalos dokumentumain. 
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 nevelőtestület; 

 osztályközösségek (iskolában); 

 gyermekcsoportok (óvodában, tagintézményben); 

 szülői munkaközösségek; 

 diákönkormányzat (iskolában); 

 

2. Az alkalmazottak közössége 

 

Az alkalmazottak körét az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok, az oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítők és a technikai dolgozók köre alkotja. Az intézmény dolgozói nem 

közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka 

Törvénykönyve szabályozza. A munkabér és a szabadság tekintetében az közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 

Nkt. 31.§ (1) „Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő 

szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.” 

32.§ (1) „Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn: 

a). a pedagógusok és egyéb alkalmazottak alkalmazása során világnézeti és hitéleti szempontokat 

érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő.” 

 

Ezen kívül A MAGYARORSZÁGI KATOLIKUS EGYHÁZ KÖZOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEIBEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA készült ETIKAI KÓDEX normái 

az iránymutatóak. 

 

2.1. Az alkalmazotti közösség jogai 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az intézményi 

rendezvényeken. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel alkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a 

döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját 

a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 

csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy 

közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 

egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50%+1 fő) alapján dönt. A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

 

2.2. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző 

formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az 

együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: írásbeli (elektronikus levelezés), szóbeli (különböző értekezletek, 

megbeszélések stb). 
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Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontját a Munkaterv tartalmazza, melyet a 

hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési 

jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, átgondoltan és hitelesen 

megfogalmazott nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösségi gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

3. Az intézmény nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület – a Köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó 

és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 

pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. Az intézmény teljes nevelőtestületét a tagintézményi, 

az óvodai és az iskolai nevelőtestület együttesen alkotja. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete – együttesen, valamint intézményegységenként, 

tagintézményként - a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési-oktatási intézmény, ill. az 

intézményegység, tagintézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület döntése szükséges az alábbi témákban: 

 

 az SZMSZ elfogadása; 

 a Házirend elfogadása; 

 a nevelési-oktatási intézmény (intézményegység, tagintézmény) éves Munkatervének 

elfogadása; 

 a nevelési-oktatási intézmény (intézményegység, tagintézmény) munkáját átfogó elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadása; 

 a továbbképzési program elfogadása; 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó vizsgára 

bocsátása; 

 a tanulók fegyelmi ügyei; 

 

A teljes nevelőtestület elfogadó határozata szükséges az intézményi Szervezeti és Működési 

szabályzat elfogadásakor.  

Az intézmény pedagógusai az intézményi könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket, szakkönyveket és egyéb kiadványokat. 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja, intézményegységenként: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet (iskola, óvoda, tagintézmény); 

 félévi és év végi osztályozó konferencia (iskola); 

 munkaértekezletek (iskola, óvoda, tagintézmény általában havi gyakorisággal); 

 nevelési értekezlet (iskola, óvoda, tagintézmény évente legalább két alkalommal); 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint); 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze (intézményegységenként, tagintézményként ill. 

intézményi szinten) az intézmény lényeges problémáinak megbeszélése, fontos oktatási kérdések, 

különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai, vagy óvodai életet átalakító, megváltoztató 

rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a 

(intézményegységenként, tagintézményként ill. összesítve), vagy az intézmény igazgatója 

szükségesnek látja. 

A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az 

értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint kettő, az értekezleten végig jelen lévő 

személy (hitelesítő) ír alá. 

A nevelőtestület (együttesen, vagy intézményegységenként, tagintézményként) döntéseit és 

határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán 

titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.  

A nevelőtestület érintett tagjai egy-egy osztályközösség (gyermekcsoport) tanulmányi munkájának, 

(fejlődésének) és neveltségi szintjének elemzését, értékelését az osztályközösségek (csoport) 

problémáinak megoldását osztályértekezleten (csoportmegbeszélésen) is elvégezhetik. 

Osztályértekezlet (csoportmegbeszélés) szükség szerint, az osztályfőnökök (csoportvezetők) 

megítélése alapján bármikor tartható az aktuális problémák megtárgyalása céljából.  

 

4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

Az azonos területen tevékenykedő pedagógusok a Köznevelési törvény 71.§-a alapján a közös 

minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai 

munkaközösségeket hozhatnak létre. A szakmai munkaközösség létrehozásához legalább 5 fő 

pedagógus részvétele szükséges. 

A szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 

 fejlesztik az intézményben folyó nevelés, ill. nevelő-oktató munka szakmai színvonalát; 

 tökéletesítik a nevelési és a tanulási-tanítási módszertani eljárásokat; 

 együttműködnek egymással az óvodai nevelő, ill. az iskolai nevelő-oktató munka 

színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a 

munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével; 

 a munkaközösség a tanévre (nevelési évre) vonatkozó munkaterv alapján részt vesz az 

intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési 

rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában; 

 kezdeményezik helyi pályázatok és tanulmányi versenyek, vetélkedők kiírását; 

 felmérik és értékelik a gyermekek, tanulók tudásszintjét és neveltségi szintjét; 

 javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére; 

 összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák tananyagát (iskola); 

 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására; 

 a munkaközösség feladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására; 

 javaslatot tesznek az intézményi alapdokumentumok (Házirend, SZMSZ, Pedagógiai 

Program) módosítására, kiegészítésére; 

 Előkészítik, és részt vesznek az intézményi önértékelés elkészítésében, működtetésében; 

 Részt vesznek a pedagógus minősítési eljárásban; 

 Részt vesznek a pedagógus és az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzési eljárásban; 
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A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, 

koordinálására titkos szavazással munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető 5 éves 

időtartamra bíz meg a feladatok ellátásával. 

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai és hatásköre: 

 

 képviseli a munkaközösségét az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül; 

 állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; 

 tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban; 

 összeállítja az intézmény (ill. intézményegység) pedagógiai programja és aktuális feladatai 

alapján a munkaközösség éves munkatervét; 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját; 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és 

annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető 

felé; 

 nevelési és tanulási-tanítási módszertani megbeszéléseket tart; 

 félévente egyszer összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára, 

 

Intézményünkben a következő szakmai munkaközösségek működnek: 

 

Iskolai intézményegység: 

 

- alsó-tagozatos 

- felső-tagozatos 

- napközis 

- német nyelvi 

- BECS (belső ellenőrzési csoport) 

 

Óvodai intézményegység: 

 

- óvónői csoportvezetői 

- zöld-óvodai 

- BECS (belső-ellenőrzésicsoport) 

 

A Szent László Tagóvodában a pedagógus közösség 4 főből áll ezért az egész közösség egy szakmai 

munkaközösségként tevékenykedik, nem alkot különálló szakmai munkaközösségeket.  

 

4.1. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

 

Az intézményben tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai munkaközösségek 

vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik 

az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 a szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 az intézményen kívüli továbbképzések, 

 a tanulók (gyermekek) számára szervezett pályázatok, tanulmányi- kulturális és 

sportversenyek. 
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A szakmai munkaközösségek vezetői rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek 

tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 

eredményeiről. 

Az iskolai alsós és az óvodai csoportvezetői munkaközösség-vezető együttesen szervezik, irányítják 

és ellenőrzik a nagycsoportosokat érintő iskola-előkészítő és egyéb beiskolázási feladatokat, segítik 

az ebben érintett pedagógusokat. 

Az iskolai alsó- és felső-tagozatos munkaközösség-vezető együttesen szervezik, irányítják (ill. 

ellenőrzik) a negyedik (ill. ötödik) évfolyamot érintő, tagozatváltással összefüggő feladatokat. 

 

XII. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS 

RENDJE 

 

Az intézmény a Knt. 25.§ (5) bekezdésében előírt rendszeres egészségügyi vizsgálatokat az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján (iskolai és óvodai) orvosi, 

(iskolai) védőnői, valamint (intézményi) fogorvosi és fogászati asszisztensi ellátással biztosítja. 

Az iskolaorvost (ill. az óvodaorvost) feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

igazgatóhelyettese (ill. intézményegység-vezetője, tagintézmény-vezetője), a közvetlen előkészítő 

és adminisztrációs munkát az iskolatitkár, óvodatitkár, tagintézményben gazdasági munkatárs 

végzi. Az iskolaorvos (óvodaorvos) munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti 

az intézményegység-vezetőjével és tagintézmény-vezetőjével.  

Az iskolaorvos (óvodaorvos) minden tanévben (nevelési évben) elvégzi a következő feladatokat: 

 

 Az intézmény tanulóinak, gyermekeinek folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók, 

gyermekek évente egy alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d 

bekezdése, valamint a 25.§ (5) bekezdése előírja a rendszeres egészségügyi ellenőrzést). 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló, gyermek gondozásba vétele a 

26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál 

testnevelési csoportokba való besorolást szeptember 15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka 

később következett be.  

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 Gondoskodik a tanulók, gyermekek egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók, gyermekek 

a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. 

 Az osztályok, csoportok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, valamint a 

testnevelővel, ill. a csoportvezető óvodapedagógussal, konzultál velük a tapasztalatairól, 

felhívja figyelmüket a gyermekeknél, tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

 

Az iskolai 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.). 
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 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével, 

iskolatitkárával. 

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. Figyelemmel kíséri az 

egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában 

felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálatok, Családsegítő Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat stb.). 

 

A fogorvos és fogászati asszisztens minden tanévben (nevelési évben) elvégzi a tanulók (gyermekek) 

esetében a fogbetegségek szűrését (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat stb.). Az osztályok 

(csoportok) időbeosztását az intézményegység-vezetőjével és tagintézmény-vezetőjével 

szeptember 15-ig egyeztetik, a közvetlen előkészítő és adminisztrációs munkát az iskolatitkár, 

óvodatitkár, tagintézményben gazdasági munkatárs végzi. 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A gyermek- és ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának, - az osztályfőnököknek és a csoportvezetőknek pedig kiemelt - feladata. Ennek 

végzése során az intézmény vezetője intézményegységenként és a tagintézményben gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

kapcsolatot tart fenn a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és 

hatóságokkal. 

Az iskolaérettség megállapításával, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló, valamint a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátásával kapcsolatos 

feladatok megszervezéséért, a feladatok szakszerű elvégzésének ellenőrzéséért az igazgatóhelyettes, 

intézményegység-vezető, továbbá a tagintézményvezető a felelős. Feladat- és felelősségi körükbe 

tartozik az ezen ellátás elvégzésébe bekapcsolódó pedagógiai szakszolgálatokkal, ill. 

gyógypedagógusokkal történő kapcsolattartás is. 

 

XIII. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Az intézmény dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén 

 

 A tanulók, gyermekek felügyeletét ellátó – vagy a helyszínen tartózkodó - nevelőnek a tanulót, 

gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a 

következő intézkedéseket: 

 

 a sérült tanulót, gyermeket elsősegélyben kell részesítenie; 

 ha szükséges orvost (mentőt) kell hívnia; 

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

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

 

A balesetet szenvedett tanulót, gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény igazgatójának ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna 

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 

balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
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A nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló (gyermek) baleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ezeket a baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 

nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet 

kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

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

meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló, gyermek 

esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv további egy példányát az iskola őrzi meg. (20/2012. EMMI 

rendelet 169. § (2)) 

A súlyos balesetet (életveszélyes, tartós károsodás stb.) azonnal jelenteni kell az intézmény 

fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

Az intézménynek igény esetén biztosítania kell a szülői munkaközösség és az iskolai 

diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 

XIV. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

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

tanulóinak, gyermekeinek 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, gyermekének vagy dolgozójának az intézmény 

épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény 

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

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 

 igazgató; 

 iskolai intézményegység-vezető; 

 óvodai intézményegység-vezető; 

 tagintézmény-vezető; 

 gazdasági vezető; 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 

 az intézmény fenntartóját; 

 tűz esetén a tűzoltóságot; 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget; 

 személyi sérülés esetén a mentőket; 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt a felelős vezető szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket a lehetséges módon (csengetés, kolomp, 

hangosbeszélő, személyes kiértesítés) értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell 
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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, óvodai csoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a 

kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók 

(gyermekek) részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 

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

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

gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell! 

 A tanóra, foglalkozás 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 (gyermekeket) a tanterem (csoportszoba) elhagyása előtt valamint a kijelölt 

várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 

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

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról; 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról; 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről; 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről; 

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

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről; 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról; 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről); 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról; 

 az épület 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 a katasztrófaelhárító szerv vezetőjének 

utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napokon be 

kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 

tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” 

tartalmazza. 
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A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészíttetéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

Az épület kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

igazgatója a felelős, aki a végrehajtással a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott külsős 

szakembert bízza meg. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény 

minden tanulójára (gyermekére) és dolgozójára kötelező érvényűek. A tűzriadó tervet és a 

bombariadó tervet lezárt borítékban el kell helyezni az iskola portáján, óvoda nevelői szobájában és 

az intézmény gazdasági irodáján. 

 

XV. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

 

Az intézményünkben hangsúlyt fektetünk a szülők és a nyilvánosság tájékoztatására. Ezzel 

kapcsolatban biztosítjuk az intézményi dokumentumaink hozzáférhetőségét, és a betekinthetőséget. 

A Pedagógiai Programunkat és Szervezeti és Működési Szabályzatunkat a szülők számára 

hozzáférhetővé tesszük. 

A szeptemberi szülői értekezleteken az osztályfőnökök, a szülői munkaközösség tanéveleji 

értekezletén az intézményvezetője, az intézményegység-vezetők, a tagintézmény-vezető 

tájékoztatják a szülőket az alapdokumentumainkban bekövetkezett változásokról, illetve megnevezik 

a hozzáférhetőség lehetséges helyeit. 

Az alapdokumentumaink megtekinthetők az intézményvezetői, intézményegység-vezetői, 

továbbá a tagintézményvezetői szobában, illetve a nevelői szobákban. 

Az intézményegységek Házirendjéről az osztályfőnökök, óvodai csoportvezetők, intézményegység-

vezetők, illetve a tagintézmény-vezető ad tájékoztatást a szülők részére. 

Az intézmény alapdokumentumai az intézmény honlapján elektronikusan is elérhetők. 

 

XVI. A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSI JOGAI 

 

A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében 

munkaközösségeket hozhatnak létre. Az iskolai osztályok, óvodai csoportok szülői 

munkaközösségét az egy osztályba vagy csoportba járó tanulók/gyerekek szülei alkotják. Az 

osztályok/csoportok szülői munkaközösségei a szülők köréből tisztségviselőt választanak (SZMK 

képviselő). Az osztályok/csoportok SZMK képviselői alkotják az intézményi SZMK-t. 

Az osztályok a szülői kéréseiket, kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott képviselőiken 

keresztül juttatják el az intézmény vezetéséhez. Az intézmény szülői munkaközösségeit tömörítő 

SZMK részére az igazgató (intézményegység-vezető, tagintézményvezető) tanévenként legalább 

két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény működéséről. 

A szülői munkaközösség dönt saját működéséről. A zökkenőmentes kapcsolattartást az összekötő 

pedagógus segíti. 

Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési és egyetértési jogok 

illetik meg: 

 

 megválasztja saját tisztségviselőit; 

 kialakítja saját működési rendjét; 

 az intézményi munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét; 

 egyetértési jogot gyakorol az intézmény pedagógiai programja, a házirendje, az éves 

munkaterve, valamint a szervezeti és működési szabályzata azon pontjait illetően, amelyek a 

szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak; 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben;  
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XVII. A TANULÓVAL SZEMBENI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI ÉS 

AZT MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul 

mulaszt vagy tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, – megelőzés céljából – fegyelmező 

intézkedésben kell részesíteni. Az írásos fegyelmező intézkedések formái: 

 

 a szaktanári figyelmeztetés; 

 ügyeletes tanári figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, súlyosabb esetben osztályfőnöki intés; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés. 

 

A fokozatosság elve alapján az írásos intéseket szóbeli fegyelmező intézkedésnek kell megelőznie, 

kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. 

A fegyelmező intézkedések közül a figyelmeztetéseket és az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén 

kívül osztálynaplóba is be kell írni. Az igazgatói figyelmeztetést, és intést az osztályfőnök is 

kezdeményezheti. 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő.  

A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-a alapján, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61. §-ai 

alapján kell lefolytatni. A felelősségre vonás eljárásmódjának tekintetében a köznevelési törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

A köznevelési törvény alapján kiszabható fegyelmi büntetések:  

 

a. megrovás; 

b. szigorú megrovás; 

c. kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 

d. áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba, iskolába; 

e. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; 

f. kizárás az iskolából. 

 

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben az f) 

pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, 

segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában 

történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére nyolc napon belül nem oldódik meg, az iskola köteles 

három napon belül megkeresni a kormányhivatalt, amely három napon belül köteles másik iskolát 

kijelölni számára. 

A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló 

átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.  

A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható. 

 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a 

sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az 

egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője, 

valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért. 
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Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok előkészítéséért, a tájékoztatásért 

és a végrehajtásért az iskola igazgatója a felelős. Az egyeztető eljárást levezető személyre az iskola 

igazgatója tesz javaslatot az érdekelt feleknek.  

 

Az egyeztető eljárást a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 53-54. §-ai alapján kell lefolytatni. 

 

Amennyiben az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást meg kell indítani az 

alábbiak figyelembe vételével: 

 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a nevelőtestület joga dönteni 

arról, hogy indít-e a tanuló ellen fegyelmi eljárást. 

 A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására – az igazgató javaslata alapján – legalább 

háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. 

 A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, az egyeztető eljárás 

eredménytelenségének megállapítása, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés 

meghozatalának előkészítése. 

 A fegyelmi eljárás törvényes és szakszerű lefolytatásáért, a technikai feltételek 

biztosításáért az iskola igazgatója a felelős. 

 A fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület jogosult.  

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

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

az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az 

iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó – rendezvényen történt. 

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

súlyosan szegje meg. 

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

Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

o A fegyelmi büntetés kiszabásánál – a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét 

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

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

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

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg. 

 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.  

 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson ki kell hirdetni, valamint hét napon belül 

meg kell küldeni a az ügyben érintett feleknek. A határozatnak tartalmazni kell a rendelet 

58.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltakat. 

 Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat 

be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell 

az iskola igazgatójához benyújtani. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában az 

intézmény fenntartója a jogosult. 
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XVIII. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ 

NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI RENDJE 

 

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

kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős miniszter által 

jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus aláírással 

ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója végezheti 

el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni a 

vírusellenőrzést és vírusirtást. 

 

XIX. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS 

TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 

 

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

igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. 

törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

irat.) 

Az elektronikus iratokat az iskola igazgatója által használt számítógépen, elektronikus úton meg 

kell őrizni. A számítógépen őrzött elektronikus iratokról biztonsági mentést kell készíteni. 

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

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezeléséért az intézményi 

számítógépeket karbantartó személy segítségével az iskolatitkár a felelős. 

 

XX. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÁLTAL ÁTADOTT FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK, MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK 

 

Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezetőség más 

tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik. 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből az alábbiakat 

adja át közvetlen munkatársainak: 

 az intézményvezető-helyettes számára az intézménnyel jogviszonyba álló óvodás és 

iskoláskorúak nevelését és oktatását érintő nevelési-oktatási alapfeladat irányítását és 

ellenőrzését, az iskolai órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a KIR 

Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer kezelését és ellenőrzését, a 

gyermekvédelmi ügyek és a tanulóbalesetek kivizsgálásának, jegyzőkönyvezésének 

ellenőrzését, az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az 

intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát. A tanulói 

jogviszonyban bekövetkezett. változtatásokat (felvétel) az igazgató egyetértésével 

gyakorolja.  

 az iskolai intézményegység-vezetőjének számára az iskoláskorúak nevelését és 

oktatását érintő vizsgák szabályszerű megtartását, az iskolai rendezvények 

szervezésével kapcsolatos megbeszéléseken az igazgató képviseletét és a 

rendezvényekkel kapcsolatos döntések jogát. Az iskolai munkavégzés megszervezését, 

az éves munkaterv elkészítését és végrehajtásának irányítását, az iskolai házirend 

elkészítését és alkalmazásának ellenőrzését, az intézményvezető feladatköréből az 

iskoláskorúakat érintő feladatokat. 
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 az óvodai intézményegység-vezetőjének és a tagintézmény-vezetőjének az 

óvodáskorúak nevelését érintő nevelési alapfeladat irányítását, ellenőrzését és 

értékelését, az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az 

intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát. Ennek részeként 

az óvodai munkavégzés megszervezését, az intézményegységben, illetve a 

tagintézményben dolgozók szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk 

kiadásának jogát, az éves munkaterv elkészítését és végrehajtásának irányítását, az 

óvodai házirend elkészítését és alkalmazásának ellenőrzését, az intézményvezető 

feladatköréből az óvodáskorúakat érintő feladatokat. Gyermekek felvételi ügyeiben 

való döntést. Tanügyigazgatási dokumentumok aláírását. 

 A gazdasági vezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási 

szerződések, a terembérleti szerződések előkészítését, a gazdasági, ügyviteli és 

technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk 

kiadásának jogát. 

 

Munkaköri leírások (minta) 

 

Az intézmény minden munkavállalójának névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az aláírt munkaszerződésével együtt kap kézhez.1 

 

XXI. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI FENNTARTÁSÁBÓL FAKADÓ SPECIÁLIS 

SZABÁLYOK 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 31. § (1) d. bekezdés alapján a fenntartó 

Székesfehérvári Egyházmegye pályáztatás és egyéb egyeztető eljárás nélkül is adhat 

intézményvezetői megbízást, a 32. § (1/b) bekezdés alapján pedig egyetértési jogot gyakorol az 

intézményvezető-helyettes megbízása során. 

 

A fenti törvény 32. § (1/a) bekezdése alapján a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása 

során világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő. 

 

A fenti törvény 32. § (1/f) bekezdése alapján az intézmény a szervezeti és működési szabályzatában 

és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, 

kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, melynek megszegése, elmulasztása miatt a 

gyermek és a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. 

 

Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos elvárások: 

 

 minden alkalmazott legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel; 

 az intézményi élet egészét figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását; 

 személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen meg; 

 törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre; 

 az intézmény tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 

ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el; 

 a katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az intézmény minden 

alkalmazottjára nézve kötelező; 

                                                           
1 1. melléklet: Alkalmazottak munkaköri leírás-mintái 



48 

 

Az intézmény munkajogi szempontból a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya 

alá tartozik, de az egyházak működéséről szóló 2011. évi CCVI. törvény 19. § (4) bekezdése alapján 

a munkaviszony tartalma, a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a 

közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 

A munkaszerződések meghosszabbításánál a szakmai munka színvonala mellett, kiemelt jelentőségű 

a rábízott tanulókkal, gyermekekkel való etikus, szeretetteljes bánásmód, továbbá a közvetlen 

munkatársakkal kialakított készséges munkakapcsolat, az arányos és lelkiismeretes részvétel a 

munkaközösség, illetve az intézményegység, tagintézmény közösségi feladatainak elvégzésében. 

 

XXII. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, 

IDŐKERETEI  

Az intézményben a tanulók (gyermekek) számára az alábbi – az intézmény által szervezett – tanórán 

kívüli - rendszeres - foglalkozások működnek: 

 

 napközi; 

 tanulószoba; 

 étkeztetés; 

 szakkörök; 

 énekkar; 

 iskolai sportköri foglalkozások; 

 felzárkóztató (egyéni, kiscsoportos) foglalkozások; 

 középiskolai felvételi előkészítő; 

 egyéni fejlesztések; 

 logopédiai foglalkozások. 

 

Az egész napos iskolai elfoglaltságra történő felvétel – az iskolába történő beiratkozás szándékával - 

minden tanulónk számára automatikus. A szülőnek arról kell nyilatkoznia, ha ezt a lehetőséget 

meghatározott napokon nem kívánja igénybe venni. A foglalkozásról való eltávozás az igazgató 

engedélyével, az osztálytanító tudtával lehetséges. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, az 

egyéni fejlesztések és a logopédiai foglalkozások kivételével – a tanuló érdeklődése, tehetsége, ill. 

szándéka alapján önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés a tanév elején 

történik és egy tanévre szól, félévi felülvizsgálati lehetőséggel.  

A felzárkóztató foglalkozásokra, az egyéni fejlesztésekre és a logopédiai foglalkozásokra 

kötelezett tanulók, gyermekek részvétele ezen a foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a 

szülő írásbeli kérelmére az intézmény igazgatója, az intézményegység-vezetője és a tagintézmény-

vezetője adhat. A foglalkozások időpontjait a tanulók órarendjét, a gyermekek foglalkozási rendjét 

figyelembe véve az igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezető, illetve a tagintézmény-vezető 

határozza meg a tantárgyfelosztásban, ill. a foglalkozási időtervben. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői igényeket, ill. az intézményi 

lehetőségeket egyaránt figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója, intézményegység-vezetője, 

tagintézmény-vezető bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán 

kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az intézmény pedagógusa. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

Az osztályfőnökök, (csoportvezetők) a tantervi követelmények teljesülése, ill. a nevelőmunka 

elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola (óvoda) éves munkatervében meghatározott 

napon osztályaik (csoportjaik) számára kirándulást szerveznek. A tanulók (gyermekek) részvétele a 

kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.   
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Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, 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 stb.). A 

tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, kistérségi, egyházmegyei és országos meghirdetésű versenyeken 

vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktanárok, tanítók, ill. az iskolai intézményegység-

vezetője felelősek. 

 

XXIII. A TANULÓK CSOPOTJAI, A DIÁKÖNKORMÁNYZAT, VALAMINT AZ 

ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA 

 

1. A tanulók csoportjai 

 

Az iskolai osztályközösségek 

 

Az osztályközösségek az iskolai tanulóközösség alapvető szervezete, a tanítási-nevelési folyamat 

alapvető csoportja. Döntési jogkörébe tartozik az osztály diák-önkormányzati képviselőinek 

(osztályonként két tanuló) megválasztása, valamint az osztályközösség hatáskörébe tartozó iskolai 

eseményeket érintő állásfoglalás (pl. farsang, osztálykirándulás stb.). 

Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök, akit – az alsó-, illetve a felső-tagozatos 

munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bíz meg minden tanév júniusában, elsősorban 

a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnököt feladatai ellátásában – ill. 

helyettesítésére – osztályfőnök-helyettes segíti. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 

 a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait; 

 célzatosan összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, hogy osztályuk jó közösséggé 

váljon; 

 tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve 

családlátogatást tart; 

 az intézmény nevelési céljainak megfelelően formálja tanítványai személyiségét, segíti 

önismeretük, hivatástudatuk fejlődését; 

 megkülönböztetetten figyel azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderíti az okokat és 

segít kiküszöbölni azokat; 

 keresi a szegényebb tanulókon való segítés módjait; 

 igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését /szünetekben, 

lelkigyakorlatokon való részvételükkel/; 

 figyelemmel kíséri tanítványai tanulmányi eredményeit, ellenőrzi, hogy be van-e írva minden 

osztályzat az ellenőrzőjükbe; 

 koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat; 
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 szükség esetén tanácskozást (osztályértekezlet) hív össze az osztályukban tanító pedagógusok 

számára; 

 az osztályban tanítókkal összehangolva, egyetértve minősíti a tanulók magatartását és 

szorgalmát; 

 rendszeresen tájékoztatja osztályát az iskolai feladatokról; 

 tanítványaival tanulmányi kirándulást szervez, kulturális programokon tanulói kíséretet lát el; 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről; 

 tanévente legalább három szülői értekezletet tart; 

 szoros kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével; 

 a nevelő munkájához tanmenetet készít; 

 elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket /anyakönyv, osztálynapló vezetése, a 

továbbtanulással kapcsolatos teendők; 

 

Az óvodai gyermekcsoportok 

 

A csoport az óvodai gyermekközösség alapvető szervezete, a nevelési (és tanulási) tevékenység 

alapvető színtere és kerete. A gyermekek az óvodában eltöltött évek alatt ugyanabba a 

gyermekközösségbe járnak. 

Az óvodai csoport vezetője a csoportvezető óvónő. Az csoportvezetőt feladatai ellátásában – ill. 

helyettesítésére – csoportvezető-helyettes óvodapedagógus segíti. 

Az óvodapedagógus munkaköri kötelessége, hogy feladatait a nevelőmunkával összefüggésben a 

szabályzatokban, a helyi nevelési programban és a munkatervben meghatározottak szerint ellássa. 

A csoportvezető óvodapedagógus feladatai és hatásköre: 

 az óvoda pedagógiai (nevelési) programjának szellemében neveli a csoportba kerülő 

gyermekeket, munkája során tekintettel van a gyermekek állapotának és 

személyiségfejlődésének sajátosságaira; 

 segíti a csoportközösség kialakulását, a gyermekek szociális készségének alakulását, 

fejlődését; 

 szoros kapcsolatot tart a csoport szülői munkaközösségével, szülői értekezletet tart; 

 figyelemmel kíséri a gyermek érzelmi-akarati életét, magatartási szokásait, elősegíti 

neveltségi, fejlettségi, iskolaérettségi szintjét, tájékoztatja erről a szülőket; 

 értékeli és fejleszti a gyermekek magatartását, viselkedését, akarati megnyilvánulásaikat; 

 ellátja a csoporttal kapcsolatos ügyviteli teendőket: a csoportnapló vezetését, hiányzások 

nyilvántartását; 

 segíti és nyomon követi a csoport kötelező orvosi vizsgálatát; 

 kiemelt figyelmet fordít a csoportban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével; 

 a szülőket rendszeresen tájékoztatja az óvoda, ill. a csoport előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik az óvodán kívüli tevékenységek szervezésében; 

 részt vesz a csoportvezetői munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását; 

 rendkívüli esetekben látogatást tart a csoportban lévő gyermekek szüleinél; 

 

2. A diákönkormányzat és működése 

 

Az iskolai intézményegységben a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

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

A diákönkormányzat akkor járhat el az iskola egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a 

tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. Az osztályközösségek a diákönkormányzat 

legkisebb egységei, minden osztályközösség megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és 
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az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A 

tanulóközösségek ily módon önmaguk képviseletéről döntenek. 

Az iskola teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Intézményi Diákbizottság (IDB) 

látja el. AZ IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát.  

A diákönkormányzat dönt saját működéséről. A működést és a kapcsolattartást az összekötő tanár 

segíti. 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével 

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 

 az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt; 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt; 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 

 a Házirend elfogadása előtt; 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

 

A diákönkormányzat dönt: 

 

 saját működéséről; 

 a diákönkormányzat működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

 hatáskörei gyakorlásáról; 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről; 

 

A diákönkormányzat működési feltételei: 

 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működési feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ 

és a Házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás: 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus szakképzettségű személyt a 

diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató 

bízza meg 5 éves időtartamra.  

Az így megbízott pedagógus - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat az IDB 

képviseletében. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy folyamatos kapcsolatot tart az iskola igazgatójával. 

Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskolavezetőségi, a 

nevelőtestületi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. 

Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét. 
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XXIV. AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA 

 

Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola igazgatója 

által megbízott testnevelő tanár segíti. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az 

iskolai sportkört az iskola igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken. 

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

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

tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve a diákönkormányzat iskolai 

vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben milyen 

iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján – minden év május 20-áig – 

javaslatot tesz az iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. 

A szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható 

időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket 

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

szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be. 

Az iskolai sportkör a szervezeti és működési szabályzata alapján működik. Az iskolai sportkör éves 

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 iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek (tornaterem, 

udvar), valamint sporteszközeinek használatát.  

 

XXV. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE 

IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND 

 

A tanuló (gyermek) kötelessége, hogy: 

 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az intézmény valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az intézmény valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület tűzriadó tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén 

pontosan betartsa az intézmény felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési 

tervében szereplő előírásokat. 

 

A testnevelési órákra, a sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: 

 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük; 
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 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. 

 a hosszú hajat hajgumival kell összefogni. 

 

 

XXVI. AZISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS 

MELLÉKLETEI 

 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az 

iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza2. 

 

XXVII. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE, 

NYILVÁNOSSÁGA ÉS ELFOGADÁSA 

 

A jelen szervezeti és működési szabályzatot a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola összevont nevelőtestülete fogadta el, az iskola 

diákönkormányzat, valamint az iskolai és az óvodai szülői munkaközösség véleményének 

kikérésével. 

A szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye hagyta jóvá. A 

szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és 2020. 

augusztus 31. napig van érvényben, egyúttal a 2017. december 1-én jóváhagyott Szervezeti és 

Működési szabályzat érvényét veszti. 

A szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya az alábbi helyeken tekinthető meg: 

 

 az intézmény fenntartójánál; 

 az intézmény-egységek, tagintézmény könyvtárában; 

 az intézmény igazgatói irodájában. 

 

A Szervezeti és Működési szabályzatról vagy annak egyes pontjairól minden tanuló, vagy szülő 

részletes tájékoztatást kérhet – előre egyeztetett időpontban – az intézmény igazgatójától vagy az 

intézményegység-vezetőtől, tagintézmény-vezetőtől. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, az intézmény honlapján megtekinthető, onnan 

letölthető. 

Az intézmény igazgatójánál a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására javaslatot tehet: 

 

 a tantestület (iskolai vagy óvodai); 

 a diákönkormányzat; 

 a Szülői Munkaközösség (iskolai vagy óvodai); 

 az iskola fenntartója. 

 

Budaörs, 2019. szeptember 1. 

 

 

       Szabó István 

             igazgató 

                                                           
2 2. melléklet: Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, Gyűjtőköri Szabályzat 


