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1.BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Általános rendelkezések
a.) A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola szervezeti felépítésére és
működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése
után a nevelőtestület 2013. március hónap 27. napján fogadta el, módosítását
2015. március 09-én, illetve 2017. április 10-én, melyet az igazgató hagy jóvá. Az
elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot
gyakorolt a Közalkalmazotti Tanács, egyetértési jogot gyakorolt a szülői
szervezet és a diákönkormányzat.
Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény előző Szervezeti és működési
szabályzata.
b.) Jelen szabályzat határozatlan időre szól. Módosítása az igazgató hatásköre,
kezdeményezheti a nevelőtestület és a Kt. elnöke, felülvizsgálata évenként
történik.
A módosítás a nevelőtestület elfogadásával az egyetértési és
véleményezési jog gyakorlásával és az igazgató jóváhagyásával lehetséges.
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban álló minden KLIK
alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény
területén munkát végzőkre, akik részt vesznek az iskola feladatainak
megvalósításában, a szülőkre az érintett területeken, a diákönkormányzatra és a
hittant oktatókra. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az iskola területére és az
iskola által szervezett a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó
iskolán kívüli programokra.
c.) A Szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső
szabályzat betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező. Az
SZMSZ megismerése és megtartása kötelező a tanulóknak, valamint azoknak is,
akik az iskolával kapcsolatba kerülnek, létesítményeit használják.

d.) Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az iskola honlapján: www.irsulilvertes.tonline.hu
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1.2. A szervezeti és működési szabályzat célja
o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, jogszerű működésének
biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok
érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat
formáinak leírása, a kapcsolattartás fő szabályainak rögzítése.
o Kiemelt cél: a gyermek biztonságának, a pedagógus védelmének a nevelőoktatómunka zavartalansásának biztosítása.

1.3. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló
jogszabályok
o 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
o 229/2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
módosításáról
o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
o 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
o 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
o 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
o 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól
o 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végző nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről
o 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
o 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
o 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
o 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a
o magánlevéltári anyag védelméről
o 45/2014.(X.27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
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1.4. Az intézmény alap adatai
(alapító okirat2008. évi CV. Törvény szerint)
Intézmény neve:
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
Székhelye:
4283 Létavértes, Irinyi u. 8. szám
OM azonosító:
031157
Szakágazati besorolása (TEÁOR):
852010 alapfokú oktatás
Alapítás éve:
1948.
Elérhetőségek:
Tel:
52/585062
Fax:
52/585063
e-mail:
postmaster@irsulilvertes.t-online.hu
honlap:
www. irsulilvertes.t-online.hu
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Ellátandó alaptevékenységként: a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
10 §-ában meghatározattak alapján az általános iskolában nyolc évfolyamon
országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az
általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.
Alaptevékenységhez kapcsolódó, alapító által meghatározott kisegítő és
kiegészítő tevékenysége:

hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése,

képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés ,

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése,

sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatása.
a, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
miatt enyhefokú értelmi sérülés vagy mozgássérülése miatt.
b, - a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézség fennállása
miatt.
 diáksport
 úszásoktatás;
 szakkörök, tanfolyamok szervezése;
 gyermekétkeztetés szervezése ( kedvezmények biztosítása),
 Létavértes Város Önkormányzatával együttműködve
 rendkívüli tárgyként informatika oktatását 3-8 évfolyamon.
 Erdei iskolai program biztosítása 3., 6. évfolyamon
 Múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése tananyaghoz, és helyi
 értékek megismertetéséhez kapcsolódóan.
 Egésznapos oktatási szervezése, megvalósítása.
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Feladatellátást szolgáló vagyon:
Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában, Berettyóújfalui Tankerületi Központ
használatában lévő ingó- és ingatlan vagyontárgyak használata:
Ingatlanok, telephelyek, feladatellátás
Helye

Tantermek
száma

Irinyi u. 8.sz
Központi
épület,
igazgatóság

5
osztályterem,
orvosi szoba
és egyéni
foglalkoztató
szobák,
étkező és
tálaló konyha,
kiállítóterem és
konferencia
terem
3 osztályterem
1 term.tud.
szaktanterem
1 táncterem
1 rajz és ének
szaktanterem
2
csoportszoba

Kassai u.
16. sz.
Kassai u.
5.sz.

Irinyi u.
1. sz.

Kassai u.
8.sz.

Informatika
szaktanterem,
fiú technika,
leány technika
szaktantermek
, csoportszoba
Tornaterem

Csoportszobák
2

Osztályok

Kihasználtság

1-5 oszt.
5 csoport

Egész nap oktatás,
múzeumpedagógiai
foglalkozások, képzések,
rendezvények,
étkeztetés,
szűrővizsgálatok

-

6., 7., 8.
osztály

Egész nap oktatás
(egész napos oktatás)

2

csoportbontá
sos órák :
rajz és ének
tanórák

1

3-8 osztályig
szakórákon

Délelőtt tanórák,fejlesztő
foglalkozások, délután
művészeti oktatás
együttműködési
megállapodás alapján,
fejlesztő foglalkozások
Délelőtt tanórák, és hittan
foglalkozások, délután
szakkör,
internethasználat

-

1-8 osztályig
szakórákon

–7–

Délelőtt, délután
tanórák,könyvtári
foglalkozások, délután
tömegsport,szakkörök,

A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló ingó és ingatlan vagyon értékét a számviteli
nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni
állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény az általa használt vagyonra és a
vagyon feletti rendelkezés jogára a Létavértesi Városi Önkormányzat
vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendelete, valamint a 2016. december 06án létrejött vagyonkezelési szerződés az irányadó
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. Törvény az irányadó.
A fenntartó szervezet neve és címe:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 14-17.sz. .
Alapító neve és címe:
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4281 Létavértes, Kossuth u. 4.
sz.
Az intézmény típusa: általános iskola
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:nincs
Tagintézménye(i): nincs
Maximális gyermek- tanulólétszám: 1-4. évfolyam 144 fő
5-8. évfolyam 162 fő
Tagozat megnevezése:
nincs
Évfolyamok száma:
8
Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: nincs
Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:
Hosszú bélyegző:

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
4283 Létavértes, Irinyi u. 8.
Tel.: 52/585-062

Körbélyegző:

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
OM: 031157
középen a Magyar Köztársaság címere
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Az intézményi bélyegző használatára jogosultak:
 igazgató,
 igazgatóhelyettes,
 iskolatitkár.
Az intézmény alapdokumentumai:

Az intézmény működésének jogi alapja a szakmai alapdokumentum.
melyet az EMMI, mint alapító szerv adott ki.

Az intézmény szakmai – pedagógiai működését szabályozó Pedagógiai
program,

Az intézmény mindennapi működési rendjét, valamint a tanulói jogok és
kötelezettségek érvényesítését a Házirend szabályozza, amelyet a
nevelőtestület 2013. április 26-án fogadott el.

Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve határozza meg a tanév
helyi rendjét. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten
fogadja el.


1.5. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása
Az intézmény szervezete (vázrajz)

igazgató
iskolatitkár

igazgatóhelyettes

alsós
munkaközösségvezető

Mérési- értékelési
munkaközösség

tanítók

felsős
munkaközösségvezető

tanárok
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Az intézmény szervezeti egységei:
Szervezeti egységek:
 alsó tagozat
 felső tagozat
 mérési- értékelési munkaközösség
 a nevelő – oktató munkát közvetlenül segítők (iskolatitkár).
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
alsó tagozatos munkaközösségből - igazgatóhelyettes
felsős munkaközösségből – igazgató
igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők
további alkalmazottak: iskolatitkár - igazgató, igazgató-helyettes
A szervezeti egységek közötti megfelelő kapcsolattartásért, együttműködésért a
szervezeti egységek vezetői felelősek. A különböző épületekben dolgozók közötti
kapcsolattartás módjai:
 személyes beszélgetés
 hirdetőkönyv
 telefon
 e-mail
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2. A MŰKÖDÉS RENDJE
2.1. A magasabb vezetők intézményben való tartózkodása
Szorgalmi időben az igazgatónak vagy helyettesének hétfőtől péntekig 7:00 és 17:00
óra között az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendje
kifüggesztve látható a nevelői szobák faliújságain illetve az intézmény bejárati
ajtaján. A vezetők helyettesítésének rendje jelen SZMSZ 3..3. pontjában van
rögzítve.

Vezetői ügyelet
Szorgalmi időben a hivatalos ügyintézés az iskolatitkári irodában történik.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva az igazgató által meghatározott módon. A nyári szünetben a
vezetői ügyeletet hetenként a tankerület által kijelölt napon 8 - 12 óráig kell
megszervezni. Az ügyeleti rendet az igazgató a szülők, tanulók és a nevelők
tudomására hozza. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit – valamilyen
rendezvény céljára – elvinni csak az igazgató engedélyével, írásbeli elismervény
ellenében lehet.

2.2. A pedagógusok munkarendje
 A köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó
pedagógus munkarendje a kötelező órákból, a tanítással le nem lekötött ,
valamint a nevelő, illetve nevelő-és oktató munkával, vagy a gyermekekkel,
tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok
ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus feladatait heti 32 órában az
intézményben benntartózkodással köteles ellátni, arról jelenléti ívet vezet,
melyet az igazgató vagy igazgatóhelyettes igazol le.
 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettes állapítja meg.
 A pedagógus a tanítási, foglalkozási órája előtt 15 perccel a munkahelyén,
illetve a tanítás nélküli munkanapokon programjának kezdete előtt 15 perccel
annak helyén köteles megjelenni.
 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanap 730-ig köteles jelenteni
az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy a pedagógus
helyettesítéséről intézkedhessenek.
 A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit, vagy
taneszközeit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén
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a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti
előrehaladást.
Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1
nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú
foglalkozás megtartását, a tanóra (foglalkozás) elcserélését az igazgató
engedélyezi. A pedagógus köteles bejelenteni az igazgatónak vagy az
igazgató helyettesnek ha az osztálya tanítási időben az iskola épületét
elhagyja.
A pedagógus számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő-oktató
munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást
vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és
munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása alapján.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepségeken a pedagógusok
jelenléte kötelező.
Órakedvezményre jogosultak köre
Munkakör
Heti órakedvezményének száma
Munkaközösség-vezető
2
Alsó tagozatos osztályfőnökök
2
Felső tagozatos osztályfőnökök
1 + 1 osztályfőnöki óra
DÖK segítő pedagógus
1
Az órakedvezmény keretében végzett tevékenységről minden jogosult
nyilvántartást köteles vezetni, melyet havonta az igazgató-helyettes ellenőriz.

2.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelettel
használhatják, tanítási idő után csak szervezett foglalkozások vagy nevelői ügyelet
keretében. A tanulók jogait és kötelességeit, valamint az iskola életének, belső
rendjének részletes szabályozását a Házirend tartalmazza.

2.4. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkarendje
A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Kjt. rendelkezéseivel
összhangban - az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működése
érdekében.
Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottja az iskolatitkár. Az intézményben
minden közalkalmazottnak be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi
szabályokat.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az igazgató tesz javaslatot
a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak napi munkarendjének összehangolt
kialakítására, változtatására, szabadságuk kiadására.
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2.5. A tanév helyi rendje
A tanévkezdés és zárás időpontját, valamint az évközi tanítási szünetek rendjét
EMMI rendelet határozza meg.
A tanév helyi rendjét, programjait az igazgató javaslatára a nevelőtestület határozza
meg a tanévnyitó értekezleten. Ezt éves munkatervben rögzítik.
A tanév helyi rendjét, a Házirendet és a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat az
osztályfőnökök az első tanítási órákon ismertetik a tanulókkal. A szülők a tanév helyi
rendjét az első szülői értekezleten ismerik meg, a Házirend elérhetőségét minden
gyerekét beírató szülő kézhez kapja a beiratkozás napján.

2.6. A tanítási napok rendje
Az iskolai nevelés és oktatás a tantárgyfelosztással összhangban heti órarend
alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben folyik. Tanórán kívüli
foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után
szervezhetők.
A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első óra 8 órakor kezdődik. Indokolt
esetben az igazgató rövidített órákat rendelhet el. Az óraközi szünetek időtartama
10 illetve 15 perc, a Házirendben leírt csengetési rend szerint.
A tanítási órák megkezdésük után senki által nem zavarhatók, kivételt – indokolt
esetben – az igazgató tehet. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély
nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben az igazgató adhat
engedélyt a látogatásra.
Az étkeztetést 1130 és 14 óra közötti időszakban kell lebonyolítani. Az étkezés
lebonyolítását az igazgatóhelyettes által beosztott pedagógusok felügyelik.

2.7. Az intézményben tartózkodás rendje
Az intézmény nyitva tartása
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7órától 17óráig tart nyitva.
A fenti időponttól való eltérést az intézményvezető engedélyezheti eseti kérelmek
alapján. Az iskolában a takarítók segítenek az eligazodásban, vagyonvédelemben.

2.8. Az intézmény helyiségeinek használati rendje
Nem iskolai célra csak az üzemeltető engedélyével, bérleti szerződés alapján
vehetők igénybe az iskola helyiségei az igazgató véleményének kikérése után. Az
egyes helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a
használatba vevő – a használatba vétel ideje alatt – anyagilag felelős.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
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 az iskolai tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok
megtartásáért.
A nyitva tartás ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően kell használni az iskola
helyiségeit. A tanulók az iskola helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel vehetik
igénybe. Az iskola különböző helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről
a Házirend intézkedik részletesen.
Az órarend szerinti órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra az órát, a
foglalkozást tartó pedagógus felügyel.
Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítás előtt, után a tanulók
felügyeletét az ügyeleti beosztás szerinti pedagógusok látják el.
Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a Házirendnek megfelelően a
tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

Az iskola szaktermeinek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben (technika, természettudományos,
számítástechnika, tornaterem) jól látható helyen külön helyiség-használati rendet ki
kell függeszteni.
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az
intézményvezető hagyja jóvá.
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:
 a szaktanterem típusa, neve,
 a terem felelősének neve és beosztása,
 a helyiségben tartózkodás rendje,
 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása,
 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.
A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek használatához.
Minden iskolaépületre szakember elkészítette a Tűzvédelmi szabályzatot, mely
tartalmazza az épületben található szaktanteremre, vagy helyiségre speciálisan
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tanulók
sportolás közbeni felügyeletét, a balesetvédelmi szabályok betartását a szaktanár,
illetve a felügyelő tanár köteles biztosítani.
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2.9. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók tartózkodási rendje
az iskolában
Idegenek számára a nyitva tartás ideje alatt lehetséges a belépés az iskolába.
Bármilyen hivatalos ügy intézése az irodában történik. Ha az iskola vezetőivel vagy
pedagógusaival kíván beszélni, az iroda előtti folyosón várakozhat fogadóórák ideje
alatt.
A tanítási idő megkezdése előtt a tanulókat a szüleik az iskola kapujáig kísérik,
kivételt az első osztályosok szülei képeznek a szeptemberi beszokatási
időszakban.
A tanulási idő után szintén itt várakoznak.
Az iskolában működő egészségügyi ellátás (orvos, védőnő), illetve az időszakos
szűrővizsgálatot végző szakemberek az orvosi szobát vehetik igénybe.
Az iskola helyiségeit az üzemeltető külön megállapodás alapján külső igénylőnek
bérbe adhatja, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az
engedélyezésről a tankerület igazgatója dönt. A bérlő a szerződésben meghatározott
időpontban tartózkodhat a bérleti szerződés tárgyát képező helyiségben. A bérleti
szerződésben ki kell kötni a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési
kötelezettségét.
Az intézményben párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

2.10. A nemdohányzók védelme
Az intézkedés célja
Iskolánk nagy hangsúlyt helyez tanítványaink egészséges életmódra nevelésére, a
káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésére, a dolgozók egészségvédelmére.
Elősegítjük az egészséghez, az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok
megvalósulását. Ehhez az iskolában a pedagógusok személyes jó példával is
megfelelő nevelő hatást fejtenek ki.

A dohányzás iskolai szabályai
Az iskola egész területén – épület és udvar - valamint az épületek bejárata előtti 5
m-es körzetben a dohányzás mindenki számára tilos! A tilalom minden iskolai
rendezvényre és mindenkire vonatkozik, aki az iskola kapuján belép, legyen az
pedagógus, dolgozó, szülő vagy vendég. A tilalomra a bejárati ajtóra kifüggesztett
tábla is figyelmeztet.
A dohányzási tilalmat minden tanév első szülői értekezletén el kell mondani a
szülőknek. Az iskola helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződésben is
szerepeltetni kell a dohányzás tilalmára vonatkozó rendelkezést.
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Az iskolai Házirend is figyelmezteti a tanulókat a dohányzás káros hatásaira,
különösen fejlődő szervezet esetén, ezért annak megszegői fegyelmi büntetést
érdemelnek.
Fegyelmi vétséget követnek el azok a felnőttek is, akik a nem dohányzók
védelmében hozott törvény előírásait megszegik.

2.11. Reklámtevékenység tilalma
Az iskola helyiségeiben csak olyan plakát vagy reklámcélú hirdetés tehető ki, amely
a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, illetve
kulturális tevékenységgel függ össze. Külső személy ezen szempontok
figyelembevételével és az igazgató engedélyével helyezhet el hirdetést az
intézményben. Az engedélyezett hirdetést, plakátot az iskola bélyegzőjével kell
ellátni.

2.12 Vagyonvédelem, fegyelmi és kártérítési felelősség
A karbantartó feladata a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. Szokatlan
esemény észlelését az igazgatónak kell jelenteni.
Az épület nyitvatartási ideje után a takarító ellenőrzi a tantermek zárását, az
elektromos berendezéseket áramtalanítja, valamint kezeli az épület biztonsági
rendszerét. A karbantartó felelős a tantermek, szaktantermek, tornaterem és más
helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök
karbantartásáért, javításáért. Az eszközök, berendezések hibáját a terem
osztályfőnöke köteles az iskolatitkár tudomására hozni, vagy az erre szolgáló
füzetbe bejegyezni! A hibás eszközöket le kell adni a karbantartónak a hiba
megjelölésével. Az újbóli használatba vételről a karbantartó tájékoztat. A javíthatatlan
eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén, az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban
előidézett kárt a károkozónak meg kell térítenie. 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet
61 § 1-2 bekezdése alapján. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles
az igazgatót és a szülőt értesíteni. Az igazgató feladata a kár felméretése, a
kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése.

2.13. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény Pedagógiai programja,Helyi tanterve Házirendje, valamint Szervezeti
és működési szabályzata az iskolai könyvtárban van elhelyezve, és megtekinthető az
iskola honlapján.(www.irsulilvertes.t-online.hu)
A dokumentumok egyéb helyének megnevezését az iskolai hirdető-, faliújságon
kifüggesztjük. Az iskola dolgozói, a tanulók és a szülők a fenti dokumentumokról az
iskola igazgatójától, illetve helyetteseitől kaphatnak tájékoztatást a hét munkanapjain.
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2.14. Az intézmény lobogózása
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar
Köztársaság címerével látjuk el.
A 132/2000. (VII. 14.) Kormányrendelet alapján a középületeken, illetve azok
előtt meghatározott méretű zászlót kell kitűzni, illetve felvonni.
Több telephely esetén ez a központi épületre vonatkozik, ahová a magyar
zászlóval együtt az Európai Unió zászlóját is ki kell tűzni. Az épület lobogózása
a karbantartó feladata. A zászlót - tekintélyének megőrzése érdekében rendszeresen, legalább három havonta tisztítani kell. A zászlót szükség
szerint cserélni kell.

2.15. Az intézmény dolgozóinak feladata a baleset megelőzésében,
illetve baleset esetén
Védő – óvó előírások a tanulóbalesetek megelőzésére
Az
intézmény vezetője köteles biztosítani az intézményben a biztonságos
munkavégzés feltételeit. A feltételek meglétét munkavédelmi ellenőrzések keretében
rendszeresen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti. Minden tanév elején biztosítja a
balesetvédelemhez
szükséges
védő-óvó
rendszabályok
ismertetését
a
munkavédelmi felelős bevonásával.
Az ismertetés tényét írásban kell dokumentálni és azt megőrizni.
Az iskola minden dolgozójának ismernie kell, és be kell tartania a Munkavédelmi
szabályzat, a Tűzvédelmi szabályzat és a Tűz-és bombariadó terv rendelkezéseit.

Az iskola pedagógusainak feladatai:
 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismeretek átadása.
 Az iskola Pedagógiai programjában lévő egészségnevelésre vonatkozó
szabályait minden tantárgy keretében oktatni kell. A tanulók biztonságának és
testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat is el kell sajátíttatni
 Fel kell hívni a tanulók figyelmét minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedés szabályára, vagy esetleges rendkívüli esemény
bekövetkezésekor követendő magatartásra.
 A szakórákon, foglalkozásokon, amelyeken a gyerek bármilyen
balesetveszélyes eszközzel, tárggyal vagy géppel kapcsolatba kerül, használ,
az órát tartó nevelő kötelessége tájékoztatni a tanulókat a lehetséges
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veszélyforrásokról, felhívni a figyelmet az eszközök, gépek rendeltetésszerű
használatára s annak betartását ellenőrizni.
A tornatermekben a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.
A számítógépteremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett dolgozhatnak.
A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók
tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani,
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

Az osztályfőnökök feladata:
Minden tanév első osztályfőnöki óráján ismertetnie kell a tanuló egészségének, testi
épségének védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat.
Különös tekintettel:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokra,
 a Házirend balesetvédelmi előírásaira,
 a baleset, tűz-és bombariadó, természeti katasztrófa bekövetkezésekor
szükséges teendőkre, a menekülés rendjére, útvonalára,
 a tanulók kötelességére a baleset megelőzésével kapcsolatban az
iskola területén, a tanulmányi kirándulásokon vagy az iskola által
szervezett iskolán kívüli rendezvényeken.
A tanulók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásának időpontját és az oktatáshoz
kapcsolódó tanulási névsort az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az osztályfőnöknek
visszakérdezéssel kell meggyőződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a
megfelelő ismereteket.
Az iskola alkalmazottainak feladatai:




a munkavégzése során észlelt baleseti veszélyforrást azonnal jelenteni az
iskola igazgatójának vagy helyettesének
közreműködni az észlelt baleseti veszélyforrás elhárításában.
Az általunk használt munkaeszközök, takarítószerek gondos elzárása a
tanulók elől. Azok használata közben a tanulók nem lehetnek jelen.

Intézményi feladatok tanulóbalesetek esetén
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélyben részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért.

A pedagógusok feladatai:
 A sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost vagy
mentőt kell hívni. Tájékoztatni kell a tanuló szüleit is.
 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást meg kell szüntetni.
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Minden tanulói balesetet, és abból eredő rosszullétet azonnal jelezni kell az
iskola igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének.

Az illetékes pedagógus feladatai az iskolatitkár segítségével:
 a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon kell nyilvántartani
 a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős
miniszter által vezetett elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével
kell nyilvántartani és jegyzőkönyvet felvenni. Annak egy-egy példányát a
kivizsgálás bejfejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig
meg kell küldeni a fenntartónak. Kinyomtatott példányát pedig át kell adni a
kiskorú tanuló szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül az intézmény telefonon, e-mailben,
vagy személyesen azt azonnal jelenti az intézmény fenntartójának.

Az intézményvezető feladatai:
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy
lehetett volna a balesetet elkerülni. A vizsgálatban meg kell állapítani, hogy milyen
intézkedéseket kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.

2.16. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem látható esemény, amely
megzavarja a nevelő-oktató munka hagyományos menetét, veszélyezteti az
intézmény épületét, felszereléseit, illetve az intézményben levő tanulók, dolgozók
testi épségét, biztonságát.
Rendkívüli eseménynek számítanak:
 tűz,
 robbantással történő fenyegetés,
 természeti katasztrófa valamely formája.
Ha az intézmény bármely dolgozójának vagy tanulójának tudomására jut, hogy az
intézmény épületét vagy a benne tartózkodókat veszély fenyegeti, köteles azonnal
közölni az iskola igazgatójával, vagy valamely intézkedésre jogosult személlyel.
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén intézkedésre jogosultak:
 igazgató,
 igazgatóhelyettes,
 iskolatitkár,
 munkavédelmi felelős ( tankerület által megbízott szakember)
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 a fenntartót,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 természeti katasztrófa esetén a katasztrófaelhárító szerveket.
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult
felelős személy riasztja az épületben tartózkodó személyeket (jelzőkolomp,
jelzőcsengő használata) és azonnal hozzá kell látni az épület kiürítéséhez.
A tanulócsoportoknak és az épületben tartózkodó nem pedagógus dolgozóknak is a
tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékletében található Kiürítési terv alapján kell
elhagyniuk az iskola épületét. A tanulócsoportok épületből való kivezetéséért az órát,
illetve a foglalkozást tartó tanárok a felelősek.
Az épület kiürítésekor az alábbiakra kell nagyon ügyelni:
 a nevelőnek gondoskodnia kell a tantermen kívül tartózkodó tanulókról is
 a tantermet, az épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára,
hogy meggyőződjön arról, hogy nem maradt senki sem az épületben!
 a tanulókat a kijelölt várakozási helyen meg kell számolni!
Az igazgatónak vagy az intézkedésre jogosult felelős személynek az épület
kiürítésével egyidejűleg az alábbi feladatokat kell ellátnia:
 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitása,
 a vízszerzési helyek szabaddá tétele,
 a közművezetékek (elektromos áram, gáz, elzárása)
 a rendvédelmi és katasztrófa elhárító szervek fogadása (tűzoltóság,
rendőrség).
Az épületbe érkező rendvédelmi és katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény
igazgatója vagy az általa megbízott személy tájékoztatja a következőkről:
 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
 a kiürítésről,
 az épületben tartózkodó személyek számáról, életkoráról,
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről,
 a közmű (víz, gáz, elektromos áram) vezetékek helyéről,
 az épületben található veszélyes anyagokról (méreg).
A rendvédelmi és katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait az intézmény
minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által
meghatározott szombati napon be kell pótolni.
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2.17. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, ünnepek
Az iskolai hagyományápolás célja:
A magyar nép nemzeti hagyományainak, valamint városunk, Létavértes és iskolánk,
a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hagyományainak megőrzése, ápolása
egyrészt állampolgári felelősség, másrészt a különböző közösségekhez való tartozás
tudatát erősítik. Iskolánk jó hírnevének öregbítése az iskola minden dolgozójának és
tanulójának feladata és kötelessége.
Ünnepségek, megemlékezések, magyar népi szokások ápolásának rendje:
 tanévnyitó ünnepség, elsősök köszöntése
 megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.)
 ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére (október 23.)
 adventi készülődés az egész iskolában
 karácsonyi ünnepség iskolai és városi szintű
 farsangi rendezvény iskolai szintű
 ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
 (március 15.) nemzeti ünnep
 A víz világnapi megemlékezés a felső tagozaton
 húsvéti népszokások ápolása az alsó tagozaton
 névadónkra, Irinyi Jánosra emlékezünk (május 17.)
 anyák napi ünnepségek, családi nap
 nemzeti összetartozás napja
 8. osztályosok ünnepélyes ballagása, tanévzáró ünnepség
 múzeumok éjszakájának megrendezése
A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul.
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
lányoknak: - sötét (fekete vagy kék) szoknya, fehér blúz
fiúknak:
- sötét (fekete vagy kék) nadrág, fehér ing
Irinyi kitűző jelvény
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3. A VEZETŐI MUNKA RENDJE
3.1 Vezetők hatásköre, az intézmény vezetője
Az iskola élén az oktatási intézmény vezetője, az igazgató áll, aki munkáját
magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által
előírtak szerint végzi.
Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és
időtartamra történik.
A nevelési – oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen:
 a nevelőtestület vezetése,
 a nevelő – oktató munka irányítása és ellenőrzése,
 a
nevelőtestület
jogkörébe
tartozó
döntések
előkészítése,
végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési – oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 a munkáltatói, jogkör gyakorlása,
 a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a
diákönkormányzattal való együttműködés,
 a
nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezése,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,
 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység
irányítása
 diáksport működtetése
Az intézményvezető felelőssége
Az intézmény vezetője a köznevelési törvény 67-68-69 §-a alapján felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos
gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy rendelet nem utal más hatáskörbe.
A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
Felel továbbá:
 az intézmény ellenőrzési, mérés-értékelési
szükséges feltételek biztosításáért
 a belső ellenőrzési rendszer működtetéséért
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programjának működéséhez

a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért
 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
 a tanuló – és gyermekbalesetek megelőzéséért
 a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért
Az oktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy
az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más
alkalmazottjára átruházhatja. Vagyonnyilatkozatra kötelezett
Az intézményvezető közvetlen munkatársai
 igazgatóhelyettes
 iskolatitkár
Munkájukat munkaköri leírásuk alapján és az intézményvezető közvetlen irányítása
mellett végzik.
Az intézményvezető-helyettes megbízatását a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján a magasabb vezetőkre vonatkozó pályáztatás
alapján a tankerület vezetője 5 évre adja. Feladata és hatásköre, valamint egyéni
felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.
Az iskolatitkár szakirányú
képesítéssel
rendelkező
személy, beszámolási
kötelezettségük, felelősségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. Az
intézményvezető és közvetlen munkatársai között a kapcsolattartás folyamatos és
rendszeres.


3.2. Az intézmény vezetősége
a.) Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző,
értékelő tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal
és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
 igazgató
 igazgatóhelyettes
 szakmai munkaközösség-vezetők
 mérés – értékelési munkaközösség-vezető
 diákönkormányzatot segítő nevelők
 az intézmény közalkalmazottainak választott érdekképviselői:
 szakszervezeti bizalmi
 közalkalmazotti tanács elnöke.
b.) Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen, vagy alkalmanként
megbeszélést tart, melyről a téma fontossága szerint írásban emlékeztető feljegyzés
készül.
Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
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Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel,
így a szülői munkaközösségek választmányával, a diákönkormányzat
diákképviselőivel.

3.3. A vezetők helyettesítésének rendje:
A távollevő intézményvezetőt általános helyettesítési jogkörrel az igazgatóhelyettes
helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén a feladatok elvégzésére írásbeli
megbízást ad.
Az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén, a helyettesítési feladatokat a felsős
munkaközösség vezetője látja el. Mindhárom vezető akadályoztatása esetén a
helyettesítést az alsós munkaközösség vezetője végzi.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől 7 órától az első óra kezdetéig az ügyeletes nevelő,
délután a délutános tanítók, tanárok a felelősek az iskola működésének rendjéért,
tanulók biztonságáért, valamint jogosultak és kötelesek a szükségessé váló
intézkedések megtételére.

3.4. Az iskolai alkalmazottak ( közalkalmazottak) közössége jogköre
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ alkalmazza a fenntartó engedélyezése alapján
megállapított munkakörökre.
Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban
álló dolgozókból tevődik össze. Az alkalmazottak egy része nevelő–oktató munkát
végző pedagógus, a többi dolgozó az nevelő–oktató munkát közvetlenül segítő más
alkalmazott. (könyvtáros, iskolatitkár)
Az iskolai közalkalmazottak jogait, kötelességeit, és juttatásait, valamint
érdekérvényesítési lehetőségét a magasabb jogszabályok ( Kjt) és az ezekhez
kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti.
Az alkalmazotti közösségek jogai:
Az alkalmazotti közösséget és azok tagjait a jogszabályokban meghatározott
részvételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény dolgozóját és közösségét az iskolai
rendezvényeken és azokon a fórumokon, amelyekre meghívót kap.
Véleményezési jog illet meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat, véleményeket a döntés
meghozatala előtt a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
Az egyetértési jog a döntés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a jogszabályok szerint egyetértésre jogosult
közösség az intézkedéssel egyetért.
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A döntési jog a jogszabályban meghatározott kizárólagos intézkedési jog a
rendelkező személy vagy közösség számára.
Nevelőtestületi jogkör esetén a testület a többség (50%+1fő) alapján dönt. A
testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
A nevelők közösségei
a.) Az intézmény nevelőtestülete
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 70 §-a alapján a nevelőtestület a
nevelési – oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
A nevelőtestület tagja a nevelési – oktatási intézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelési – oktatási intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvény és más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik.
b.) A nevelőtestület döntési jogköre














a Pedagógiai program és módosításának elfogadása
a Helyi tanterv és módosításának elfogadása
az SZMSZ és módosításának elfogadása
a Házirend és módosításának elfogadása
a tanév munkatervének elfogadása
átfogó értékelések és beszámolók elfogadása
a tanulók magasabb évfolyamba való lépésének megállapítása,
osztályozóvizsgára bocsájtás engedélyezése
a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás
az intézményvezetői programok szakmai véleményezése
a diákönkormányzat működésének jóváhagyása
saját feladatainak és jogainak részleges átruházása
továbbképzési program elfogadása

c.) A nevelőtestület értekezletei
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
 tanévnyitó, félévi, tanévzáró
 félévi és év végi osztályozó értekezlet
 őszi és tavaszi nevelési értekezlet.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak
1/3-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója ezt indokoltnak tartja.
A nevelőtestület döntéseit, határozatait – a jogszabályban meghatározottak
kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére –
titkos – szavazással is dönthet. A szavazatok egyenlősége esetén az
intézményvezető szavazata dönt.
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A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületi
értekezlet jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az
intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két
hitelesítő írja alá.
d.) A nevelőtestület feladatainak átruházása
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre. Így a
szakmai munkaközösségek vezetői, DÖK vezetők, gyermek és ifjúságvédelmi felelős
beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek félévkor és év végén a
végzett munkájukról.
A nevelőtestület az osztályközösségek tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának értékelését az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó
pedagógusokra ruházza át. Az osztályfőnöknek beszámolási kötelezettsége van az
osztályközösség helyzetéről a nevelőtestületnek.
A nevelőtestület az alábbi jogköreit ruházza át a szakmai munkaközösségekre:
 a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,
 tankönyvek, taneszközök kiválasztása,
 át- és továbbképzésre történő javaslattétel,
 a szakmai munkaközösség – vezető munkájának értékelése,
 kitüntetésre történő javaslattétel.
Szakmai munkaközösségek
A nevelési – oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak
létre. (Köznevelési törvény 71 §) A munkaközösség szakmai, módszertani
kérdésekben segítséget ad a nevelési – oktatási intézményben folyó nevelő – oktató
munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.
a.) Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 alsó tagozatos munkaközösség (tagjai: tanítók, fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógiai asszisztens), mely a külön épületben működő alsó tagozat
miatt szervezési feladatokat lát el, kidolgozza az értékelés módszereit
 felső tagozatos munkaközösség (tagja:felső tagozaton tanító pedagógusok)
 mérési-értékelési munkaközösség (tagjai alsó és felső tagozat
munkaközösség által delegált képviselők, valamint
mérés-értékelés
továbbképzéssel rendelkező kollega)
A munkaközösség tevékenységének szervezését, irányítását, koordinálását a
munkaközösség vezető végzi. A munkaközösség vezetőt a nevelőtestület
véleményének kikérése után a munkaközösség-vezetőt az intézmény vezetője 5
évre bízza meg.
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b.) A szakmai munkaközösségek tevékenysége:
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv
szerint tevékenykedik.
 szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, javítják a nevelőoktató munka minőségét,
 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók
tudásszintjét,
 munkaközösségükkel kapcsolatos pályázatokat és tanulmányi versenyeket
írnak ki és bonyolítanak le,
 részt vesznek az iskola nevelő-oktató munka belső fejlesztésében (tartalmi és
módszertani korszerűsítés),
 szervezik a pedagógusok belső továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők
önképzéséhez,
 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját,
 javaslatot tesznek a költségvetésben szereplő szakmai előirányzatok
felhasználására,
 segítséget nyújtanak a munkaközösség-vezetők a munkaterv, valamint a
munkaközösség
tevékenységéről
készülő
elemzések,
értékelések
elkészítéséhez.
c.) A szakmai munkaközösség – vezető feladatai:
 összeállítja az intézmény Pedagógiai programja és éves munkaterve alapján a
munkaközösség éves programját,
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmenetét,
 módszertani értekezletet tart, bemutató foglalkozásokat szervez, tanórákat
látogat, irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, munkafegyelmét,
 felügyeli a tantervek és tanmentek szerinti előrehaladást, és a
követelményrendszernek való megfelelést,
 hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél,
 beszámolót, összefoglaló értékelést készít a nevelőtestület számára, illetve az
intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről,
 képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül
 közkinccsé tehetik a jól bevált tanulmányi kirándulási terveket és szervezési
lebonyolításokat
 ügyeleti rend kialakítása, szervezése
 kialakítja a fogadó órák rendjét
 az egységes osztályfőnöki adminisztráció betartatása, ellenőrzése
 a fegyelmi helyzet, neveltségi szint értékelése,
 a központi információk továbbítása és feldolgozása,
 a késések, mulasztások számbavétele,
 a magatartás, a szorgalom egységes elbírálása,
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 a tanulók jutalmazásának megbeszélése,
 a tanulói önkormányzati tevékenység támogatása
d.) A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának
rendje:
Az éves ellenőrzési terv szerint részt vesznek az intézményben folyó szakmai belső
ellenőrzésében, tanórai és tanórán kívüli tevékenység értékelésében. Véleményezik
a munkaközösségükbe tartozó nevelők munkáját.

3.5. A szülők közössége, jogkörei
Az iskolában osztály szülői munkaközösségek működnek a szülőknek a Köznevelési
törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelességük teljesítése
érdekében.
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből az alábbi tisztségviselőket
választják: elnök, elnökhelyettes.
A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály SZM-elnök
vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola igazgatójához.
Az iskolai szülői szervezet
Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai
szülői szervezet, melynek munkájában az osztályok SZM-elnökei és elnökhelyettesei
vesznek részt. Az iskolai szintű szervezet az általuk meghatározott munkaterv szerint
működik. Az iskolai szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok
érvényesülését és a pedagógiai munka eredményességét. A tanulók nagyobb
csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől.
Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási
joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
Az iskolai szülői szervezet az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:
Egyetértési jogot gyakorol,
 a jogszabályban meghatározott kérdésekben
 a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor,
Véleményezési jogot gyakorol
 a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben,
 a Pedagógiai program elfogadásakor és módosításakor,
 az iskolai Házirend elfogadásakor és módosításakor,
 a tankönyvtámogatás módjáról, mértékéről,
 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításakor,
 az iskola vezetőjének megbízásakor, illetve a megbízásának
visszavonásakor,
 az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával kapcsolatos fenntartói döntések előtt,
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Döntési jogot gyakorol
 saját szervezeti és működési rendjének megállapításában,
 saját munkatervének elfogadásakor.

3.6. A tanulók közösségei, jogkörei
1. Az alsó és felső tagozatos osztályok közössége
Az iskola alsó tagozatának, illetve felső tagozatának összefogására, a tagozatokat
érintő problémák megbeszélésére, az iskola közösségének építésére, a hagyomány
és értéktisztelet fejlesztésére kéthavonta nevelőtestületi egyeztető megbeszéléseket
tartunk. A megbeszéléseket az iskola igazgatója hívja össze és vezeti le.
2. Osztályközösségek
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoporthoz tartozó tanulók
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség önmaga diákképviseletéről dönt a
következő módon: az osztályközösség, mint az iskolai diákönkormányzat legkisebb
egysége két képviselőt választ az osztályból, akik az iskolai diákönkormányzat
vezetőségének tagjai. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll, akit az igazgató
bíz meg a feladat ellátásával. Az osztályfőnökök feladatát és hatáskörét munkaköri
leírásuk tartalmazza.
3. Diákönkormányzat
a.) A tanulók, tanulóközösségek és diákkörök érdekeik képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség
fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor
tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az intézmény Szervezeti és
működési szabályzatával, illetve Házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a
nevelőtestületnek a beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell.
b.) A diákönkormányzat jogosítványai
Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Véleményét ki kell kérni az alábbi esetekben:
 a tanulók nagyobb csoportját érintő döntések meghozatala előtt
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
 a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásához
 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez,
elfogadásához
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
Egyetértési jogot gyakorol

– 29 –

az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és
módosításakor
 a Házirend elfogadásakor és módosításakor
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor
Döntési jogot gyakorol
 saját működését illetően
 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásában
 egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában
 vezetőjének megbízásában
 tájékoztatási rendszerének kialakításában


c.) Az iskolában évente egy alkalommal diákközgyűlést
szerveznünk a
diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése
céljából. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megfogalmazhatja
véleményét.
A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként egy diákközgyűlést kell tartani,
ahol az iskolaigazgató és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző
diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok érvényesüléséről. A
közgyűlésen a tanuló kérdéseket intézhetnek az iskola igazgatójához, vezetőihez,
kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az
igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia.
A diákönkormányzat munkáját segítő nevelőket a diákönkormányzat vezetőségének
javaslata alapján a nevelőtestület véleményének meghallgatásával az igazgató bízza
meg.

3.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok
A belső ellenőrzés célja: az intézményben folyó pedagógiai munka
hatékonyságának mérése.
Feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerűségét,
 elegendő mennyiségű információt szolgáltasson az iskolában folyó nevelő –
oktató munkáról, az egyes pedagógusok munkavégzéséről.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, és a tanórán
kívüli foglalkozásokra is, melynek megszervezéséért és hatékony működtetéséért az
igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését
az éves munkatervben elhelyezett ellenőrzési tervben kell meghatározni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató
dönt.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
 az igazgató
 az igazgatóhelyettes
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a munkaközösség-vezetők.

Az ellenőrzés formái:
 tanórák és tanórán kívüli foglalkozások látogatása
 a tervező munka ellenőrzése (tanmenetek, foglalkozási tervek, programok)
 írásos
dokumentumok
vizsgálata
(osztálynaplók,
törzskönyvek,
foglalkozási naplók)
 tanulói munkák vizsgálata
 belső tantárgyi mérések
 beszámoltatás szóban és írásban
 tapasztalatok megbeszélése az érintettekkel
 egyéb pedagógiai feladatok ellátásának ellenőrzése
Az ellenőrzés rendje:
 az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell az érintettet és közvetlen vezetőjét az
ellenőrzési szándékról
 az eseti ellenőrzés lefolytatásáról az igazgató dönt
 az ellenőrzés tényét rögzíteni kell az osztálynaplóban, illetve a foglalkozási
naplóban
 az ellenőrzött foglalkozásokat az ellenőrzés hetének utolsó munkanapján
értékelni kell az érintett pedagógus és követlen vezetője bevonásával
 az ellenőrzés következtében felmerült problémák esetén az igazgató
vizsgálatot rendelhet el
 az ellenőrzések általános tapasztalatairól az igazgató félévkor és év végén
tájékoztatást ad a nevelőtestületnek
Az intézményi vezetői ellenőrzés rendszere az éves ellenőrzési tervben van
részletesen kidolgozva.
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4. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott pedagógus
vezetőkön, a választott diákképviselőkön és a választott szülői képviselőkön
keresztül az iskola igazgatója fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres időpontjait
az iskola munkaterve tartalmazza.

4.1. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény alkalmazotti közösségeinek tevékenységét az intézményvezető fogja
össze. A nevelőtestület különböző közösségének kapcsolattartása az igazgató
segítségével, a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselőik útján
valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
 különböző értekezletek (nevelőtestületi, vezetői)
 munkaközösségi megbeszélések, foglalkozások
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv és Eseménynaptár határozza meg.
Az igazgató az iskolai munkaterv hónapokra bontott feladatairól, valamint az aktuális
feladatokról a tanári szobákban
elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
tájékoztatókon (hirdetőfüzet, e-mail) keresztül értesíti a nevelőket. A teljes
alkalmazotti kör gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor az
intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor, vagy ezt jogszabály írja
elő. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

4.2. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az
iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje
A mindennapi testedzés formái
Az iskolában a mindennapi testedzés lehetséges formái:
o
a kötelező testnevelés órai foglalkozások,
o
a nem kötelező tömegsport foglalkozások,
o
a tanórán kívüli sportfoglalkozások,
o
játékos egészségfejlesztő testmozgás szabadidős tevékenység keretében,
o
az iskolai sportköri foglalkozások,
o
különböző sportágakban szervezett foglalkozások
(labdarúgás,
asztalitenisz, sakk, kézilabda),
o
úszásoktatás biztosítása testnevelés óra és tömegsport foglalkozás
keretében (2-6. évfolyam számára).
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Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje
Az intézményben diáksportkör működik, melynek munkáját az iskola testnevelő
tanárai segítik. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint
végzi munkáját..
Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét a
sportkör jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével a saját szervezeti és
működési szabályzatában szabályozza.
A tanórán kívüli szervezett sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola
biztosítja a helyiségeket (sportudvar, tornaterem, szabadtéri kézilabda pálya,
füvesített iskolaudvarok és sportoláshoz szükséges eszközök használata)
A sportfoglalkozások pontos idejét minden tanévben az iskola munkatervében kell
meghatározni.

4.3. A szülői közösséggel való kapcsolattartás rendje
Iskolaszintű:
o tanévnyitó - tanévzáró ünnepségek,
o szülői választmány tagjainak megválasztása, gyűlései (évi két alkalommal),
iskolai szintű szülői értekezletek év elején és félév után tagozatonként,
o mindenki karácsonya,
o farsang,
o családi nap,
o múzeumok éjszakája.
A Köznevelési törvény 73 §-ának (3) bekezdése lehetőséget biztosít intézményi
tanács alakítására és működtetésére, amennyiben az érdekeltek közül legalább
kettőnek a képviselői kezdeményezik a megalakítást és részt vesznek a munkában.
Minden tanórán kívüli rendezvényről, eseményről, versenyeredményről havonkénti
tájékoztatás történik a település újságján (Létavértesi Hírek) és az iskolai honlapon
keresztül (www.irsulilvertes.t-online.hu) .
Osztályszintű:
o nyílt nap,
o szülői értekezlet (évi két alkalom),
o fogadóórák,
o meghívásos fogadóórák egyéni probléma megoldás,
o szükség szerint családlátogatás,
o osztályrendezvények, ünnepségek (Mikulás, Anyák napja),
o írásos értesítések,
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o réteg szülői értekezletek pl. pályaválasztás, művészeti képzés,
gyógytestnevelés stb.
Az osztályfőnök vagy az osztály szülői munkaközössége kezdeményezésére
rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, amelyről tájékoztatni kell az iskola
igazgatóját.
Az 1. osztályosok szüleit a tanév kezdetét megelőzően májusban tájékoztatjuk a
tanulók sikeres iskolakezdésének érdekében.
Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulókra vonatkozó minden
érdemjegyet, írásos bejegyzést az osztálynaplóban, és az osztálynaplón kívül a
tanuló tájékoztató füzetében feltüntetni.
A tanuló tájékoztató füzetében minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni
(szóbeli feleleteket aznap, míg az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján).
Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt az osztálynaplóba
dátummal és kézjeggyel ellátva kell bejegyezni.
A tanulói teljesítmény rendszeres visszajelzése érdekében a heti 1-2 órás
tantárgyakból havonta egy, az ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta
legalább két érdemjeggyel kell osztályozni a tanulót.
A 2017-2018-s tanévben próbajelleggel bevezetésre kerül az e-napló használata. E
tanévben még a papíralapú naplót is vezetjük.
A 2018-2019-s tanévtől kizárólagosan csak az e-naplót alkalmazzuk.

4.4. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás rendje
Az intézmény vezetője a diákönkormányzat vezetőjének vagy képviselőnek kérésére
előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a tanulókat érintő kérdések
megvitatására. Az osztályok diákképviselői a rendszeresen tartott diáktanács
ülésekre meghívhatják az intézmény vezetőjét vagy helyettesét.
A diákönkormányzatot segítő tanárok is eljárhatnak az iskolai diákönkormányzat
képviseletében. A diákönkormányzat feladatai ellátásához térítésmentesen
használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola
működését. A tanulók véleménynyilvánításának rendjét és formáit, valamint a tanulók
rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit az iskola Házirendje tartalmazza.

4.5. Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az intézmény a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, a tanulók
továbbtanulásának biztosításához, a gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi és
gazdasági feladatainak ellátásához rendszeres kapcsolatot tart fenn más
intézményekkel.
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Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Ugyanakkor a
nevelő-oktató munka különböző szakterületének képviselői is rendszeres kapcsolatot
ápolnak más intézmények azonos beosztású alkalmazottaival.
Az intézményi külső kapcsolattartás formái:
 hivatalos ügyintézés levélben, telefonon vagy e-mailben
 intézményi rendezvények látogatása
 közös rendezvények, tanácskozások szervezése
 szakmai bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezése
 közös értekezletek tartása
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola állandó
munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel:
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök tart rendszeres
kapcsolatot. A szülői munkaközösség intézménnyel kapcsolatos véleményét,
javaslatait a szülői munkaközösség vezetője, az iskolai szülői szervezet elnöke vagy
az osztályfőnök juttatja el az intézmény vezetőjéhez vagy helyetteséhez. A szülői
munkaközösség megkeresésére az igazgató, illetve helyettese köteles megadni a
szükséges információkat, tájékoztatást.
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az igazgató az iskolai szülői szervezet ülésén évente két alkalommal
 az osztályfőnökök az osztály szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket.
A tanuló egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok
szolgálnak:
 családlátogatások (indokolt esetekben)
 szülői értekezletek
 fogadóórák
 nyílt napok (alsó és felső tagozaton)
 írásbeli tájékoztató a tájékoztató füzetben.
Az iskola a tanév során az éves munkatervben meghatározott időpontokban
osztályonként két szülői értekezletet (szeptemberben és februárban) és minden
pedagógus hetente meghatározott időpontban fogadóórát tart. Rendkívüli esetben,
ha a szülő a fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni az iskola valamely
pedagógusával, telefonon vagy írásban kell időpontot egyeztetnie az érintett
pedagógussal
.Kapcsolattartás szempontjából fontos partnerintézmények:
 Berettyóújfalui Tankerületi Központ
 Létavértes Város Polgármesteri Hivatala, Létavértes Város Önkormányzata
 a fenntartó által finanszírozott derecskei járásba tartozó többi oktatási
intézménnyel
 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda és Irinyi utcai tagintézménye
 Egyházak ( református, katolikus)
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 Derecske – Létavértes Kistérségi Társulás
 Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Oktatási Központ
 Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői
Bizottság
 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye
 Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola Kállósemjén
 Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálata
 Iskolaorvos , iskola védőnő
 Városi Könyvtár és Művelődési Ház
A kapcsolattartás konkrét megvalósulására az iskola együttműködési
megállapodásokat kötött, melyek visszavonásig érvényesek.
A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatója rendszeres
kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel, akik az iskolatitkár
segítségével megszervezik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát az
iskolatitkár közreműködésével. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése,
valamint a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása
érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart
fenn a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.
A munkakapcsolatok felügyeletéért az igazgató a felelős.

– 36 –

5. ELJÁRÁSRENDEK
5.1. Fegyelmi és egyeztető eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat
közösen működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.
Az egyeztető eljárás célja:
A kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján
a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás rendje:
o Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett
(kiskorú esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú
kötelességszegő) esetén a szülő) egyetért.
o A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a fegyelmi bizottság
elnöke felhívja a kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető
eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett
szülője a hozzájárulását adta.
o A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5
tanítási napon belül – írásban bejelentheti a fegyelmi bizottság elnökénél, ha
kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
o A fegyelmi eljárás folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá ha a bejelentést iskolába történő megérkezéstől számított 15 napon
belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre.
o Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban
megállapodtak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a
fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3
hónapra a fegyelmi bizottság felfüggeszti.
o Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a
fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság
megszünteti.
o Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az
egyeztető eljárás megállapításait, a megállapodásban foglaltakat az iskolai
diákgyűlésen a DÖK segítő tanár nyilvánosságra hozza.
Az egyeztető eljárást az iskola igazgatóhelyettese vezeti le. Az egyeztető eljárásban
részt vesz a sértett, a kötelességszegő, az érintett kiskorúak szülei és osztályfőnökei,
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a Szülői Szervezet elnöke, a Diákönkormányzat segítő tanár és a gyermekvédelmi
felelős. Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül.
A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

Az iskola nevelőtestülete, illetve a fegyelmi bizottság által hozható büntetések:
o megrovás
o szigorú megrovás
o meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (szociális juttatásra
nem vonatkozhat)
o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba,
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza az iskolai diákönkormányzat kikérésével.
A fegyelmi tárgyalás és büntetés lefolytatásához a Köznevelési törvény 58. §-ában,
valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53 – 61 §-aiban leírtakat kell
alkalmazni.

5.2. Panaszkezelési szabályzat
Cél:a tanulót, szülőt, pedagógust, egyéb alkalmazottat érintő problémákat a
legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
Alapvető szabályai:
 A panaszos problémájával az érintetthez forduljon.
 A panasz kezelését a jelzés pillanatában meg kell kezdeni.
 A panaszosnak éreznie kell, hogy ügye nem csak neki fontos.
 Az idő nem mindig segít, az ügyek csak néha oldják meg magukat.
 A panasz kezelésének, a probléma feloldásának kompetenciaszintjei vannak.
 Nem kell minden panasz feloldásának az igazgatónál kezdődnie ill. végződnie.
 A tipikus problémák külön figyelmet érdemelnek.
Panaszkezelési eljárás:
 A panasz jogosságának vizsgálata.
 Jogos panasz esetén, egyeztetés az érintettekkel.
 Tanulságok megfogalmazása.
 A szükséges intézkedések megtétele.
 Az érintettek tájékoztatása.
A közösségek és egyének egyaránt tehetnek panaszt.
A pedagógusok és egyéb alkalmazottak a közalkalmazotti tanácson,
munkaközösségeken keresztül, a szülők a szülői szervezeten keresztül, a tanulók a
diákönkormányzaton keresztül is élhetnek panasszal.
A panasz szóban és írásban is megfogalmazható.
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Szintjei:
I.
szint
A tanuló/ felnőtt problémájával az órák közti szünetben elsősorban az ügyeletes
nevelőt keresheti.
Tanórákon, szakkörön, egyéb szabadidős tevékenység során jelentkező
problémákat a tanító, a szaktanár kezeli , hozzájuk kell fordulni.
II.
szint
Ha az ügyeletes nevelő, a szaktanár, nem kompetens a panasz kezelésében
továbbítja azt az osztályfőnöknek, illetve a probléma megoldását az
osztályfőnöktől kérheti a tanuló/ a felnőtt.
III.
szint
Ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt az
igazgató felé.
Amennyiben a probléma kezelése nem megnyugtató az egyén számára az alsóbb
szinteken, fordulhat panaszával az igazgató felé.
IV.
szint
A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartótól kérhet jogorvoslatot.
A panaszközlés szinterei:
 fogadóórákon
 szülői értekezleteken
 egyéb értekezleteken, megbeszéléseken
Panaszkezelési határidők:
 I. II. szinteken azonnal meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket vagy
továbbítani a következő szintre.
 Az igazgató (15) napon belül megbeszélést kezdeményez az érintettekkel.
 A fenntartó 30 napon belül megvizsgálja a panaszt.

5.3. A vezető kinevezési, megbízási, választási rendje
Vezetőjének (vezetőszerve, testülete tagjainak) kinevezési megbízási választási
rendje: Az igazgatói állás nyilvános pályázat alapján tölthető be, 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 67 §-ában megfogalmazottak szerint.
Az intézmény szervezete: Az intézmény szervezeti és működési szabályzat alapján
működik, melyet a nevelőtestület fogad el, és az igazgató jóváhagyásával válik
érvényessé.
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5.4. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és
hatáskörök

igazgatóhelyettes

A munkakör célja:
Az igazgató munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak
ellátásában, egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes
hatáskörrel való irányítása, az igazgató távollétében annak teljes jogkörrel és
felelősséggel járó helyettesítése.
Alapvető felelősségek, feladatok:
Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az
iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok
megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával
hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.
A nevelő- oktatómunka irányításában:
-

-

-

Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, az igazgatóval és
vezetőtársaival együtt kialakított munkarend szerint kidolgozza azt.
Szükség esetén átdolgozza, véleményezteti az iskolai alapdokumentumokat
(SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program).
Irányítja, segíti és ellenőrzi az alsó tagozatos szakmai munkaközösség
munkáját a vezetői munkamegosztásban megjelölt területen.
A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott figyelemmel kíséri
a nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a
nevelő- oktatómunkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az
adminisztrációs
munkát
valamennyi
területen.
Tapasztalatairól
a
munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja az
igazgatót.
Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet
önállóan elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést
szervez, segíti a nevelőtestületi értekezletek szervezését.
Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb
szakmai ismeretek elsajátítására.
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-

-

-

Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) és a tanulmányi
versenyek zökkenőmentes lebonyolításáért, dokumentálásáért.
Felelős a hivatalos helyettesítések megszervezéséért.
Irányítja és ellenőrzi a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő BTM-s
és SNI-s, valamint a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatását szolgáló
eljárást.
Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a
pedagógusok (az iskolához tartozó tagintézményben is).
Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és
minőségi követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót.
Közvetlenül irányítja és felügyeli a következő felelősök és dolgozók munkáját:
- alsó tagozatos munkaközösség
- tankönyvfelelős,
- 8. osztályos osztályfőnök pályaválasztással kapcsolatos teendőit
Részt vesz a nevelők értékelésében, ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre
vonás, vagy elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény
igazgatójával.

Személyzeti-munkáltatói feladatok:
-

Részt vesz a munkaerő gazdálkodási terv elkészítésében.
Nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását.

Hivatali-adminisztratív feladatok:
-

-

Elkészíti, vagy elkészítteti az iskolai tantárgyfelosztást és órarendet.
Elkészíti a statisztikát (okt.1. félév, év vége).
Gondoskodik az első osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
az iskolatitkárral közösen.
Fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját, szükség esetén segíti a
tanulók szakértői bizottsághoz való irányítását.
Gondoskodik a tanév közben távozó, ill. érkező tanulók okmányainak
kezeléséről az iskolatitkár segítségével.
Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb
jegyzőkönyvek pontos vezetését.
Felelős az irattár törvényes kezeléséért az iskolatitkár segítségével.
Vezetteti az iktatókönyvet, figyelemmel kíséri az ügyek elintézését.
Gondoskodik az illetmény- és bérügyek pontos adminisztrációjáról, a
társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos adminisztráció pontos vezetéséről
az iskolatitkárral együtt.
Gondoskodik az intézmény adatszolgáltatási kötelezettségéről az iskolatitkár
segítségével.
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-

Kiadja és begyűjti a pedagógusok munkaidő nyilvántartását. Ellenőrzi annak
helyes kitöltését, és leigazolásra átadja az igazgatónak.

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
-

A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető
eszközök rendelésére.
Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.
Gondoskodik a szükséges nyomtatványok megrendeléséről, tárolásáról.

Szervezeti kapcsolatok
Iskolán belül:
- Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról
és a feladatokról. Együttesen felelősök azért, hogy intézkedéseiket
összehangolják, egymás tekintélyét megóvják.
- Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.

Iskolán kívül:
- A szülőkkel való kapcsolatában:
- rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket,
- egyéni fogadóórát tart.
- Az óvodával közösen szervezi az iskolaérettségi vizsgálatokat.
- Jelen van az közegészségügyi-járványügyi és a tűzoltóság ellenőrzésein, az
ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján megteszi a szükséges jelzéseket a fenntartó
és az üzemeltető felé.
- Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai,
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként
meghatározott tárgyalási, javaslattételi, döntési, aláírási jogkörrel).
Hatáskörök
Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:
- tanulóink jogviszonyának igazolása,
- az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása
az igazgató távollétében,
- anyagi felelősség az általa kezelt értékekért,
- joga az irattár és az értékek őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése,
- a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen
a munkája során tudomására jutott adatokat a Kjt. szabályai szerint megőrzi,
hivatali titoktartási kötelezettségét meg nem szegi,
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költségvetési
előirányzat
teljesítésigazolása.

-

felhasználása

során

keletkezett

számlák

Az igazgatóhelyettes a fent felsorolt feladatok elvégzéséért, azok rendben létéért
teljes fegyelmi felelősséggel tartozik. Minden más feladatellátás csak akkor kérhető
számon tőle, ha azzal az igazgató írásban megbízta.

A szakmai munkaközösség-vezető
-

-

-

-

-

-

-

Elkészíti a munkaközösség éves programját az intézmény pedagógiai
programja, illetve munkaterve alapján.
Irányítja a munkaközösség tevékenységét.,felelős a munkaközösség szakmai
munkájáért a szaktárgyi oktatásért.
Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart. Bemutató foglalkozásokat
/tanórákat/ szervez. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, segíti a
felhasználást.
Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit,
foglalkozási terveit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a
követelményrendszernek való megfelelést.
Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét. Órát
látogat, nyílt órákat szervez szülői igény alapján. Intézkedést kezdeményez
az igazgató felé.
Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé,
és az iskolán kívül.
Összefoglaló elemzést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről
a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére, valamint
külső szakértő számára.
Javítja, koordinálja az intézményben folyó nevelő- oktatómunka szakmai
színvonalát, minőségét.
Irányításával fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát. Tökéletesíti a
módszertani eljárásokat. Javaslatokat tesz a tanórán kívüli tehetséggondozási
formákra.
Kezdeményezi a szaktantermek létesítését, irányítja, felügyeli azok
továbbfejlesztését az osztálytermek dekorálását, szakmai szemléltető
eszközök használatát.
Javaslatot tesz a tankönyvek, taneszközök kiválasztására.
Irányítja a szaktárgyakkal kapcsolatos pályázatokat, tanulmányi versenyeket.
Szervezi és irányítja a pedagógusok belső továbbképzését.
Szervezi, irányítja munkaközösség-vezető kollegáival a rendezvényeket,
ünnepélyeket. Felelős azok rendjéért, színvonaláért.
Ösztönzi az intézmény fejlesztése érdekében pedagógiai kísérletek
beindítását.
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-

Elkészíti és ellenőrzi a tanulók felügyeletét szolgáló ügyeleti rendet és annak
betartását.

Kiegészítő információk:

-

-

A megbízatásához járó kedvezményt (pótlék) az iskolavezetés a fenntartó
jóváhagyásával, valamint a mindenkor érvényben lévő törvények betartásával
biztosítja.
A szakmai munkaközösség tagjai személyét illető hivatali titkokat megtartja.
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6.EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
6.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
2013. szeptember 01-jétől felmenő rendszerben a napközi otthonos ellátást
felváltotta az egésznapos iskola.
Egyéb tanórán kívüli foglalkozások:
 tömegsport
 felzárkóztató foglalkozások
 középiskolára való felkészítők (magyar, matematika)
 képességfejlesztő foglalkozások
 tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök
 sportfoglalkozások, tanulmányi és kulturális rendezvények
 könyvtár látogatások és foglalkozások, internet használat és ifi klub
 művészeti foglalkozások (népi- és társas tánc, külső intézmény
bevonásával)
 múzeumpedagógiai foglalkozások
A fenti foglalkozások helyét és időpontját az igazgatóhelyettes rögzíti az órarendben,
terembeosztással együtt.
2013. szeptember 01-jén az állami fenntartású általános iskolákban megjelent egy
kötelező óra, melynek tartalma erkölcstan, de választható helyette hit- és erkölcstan
(hittan).
Az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben fokozatosan került bevezetésre ez a
tanóra. A tanuló beiratkozásakor, vagy átíráskor a szülő a hit- és erkölcstan
oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással
nyilatkozhat arról, hogy hit- és erkölcstan oktatást, vagy erkölcstan oktatást igényel
gyermeke számára. A hittan, valamint az erkölcstan foglalkozásokhoz az iskola
tantermet biztosít az intézmény tanítási rendjéhez
igazodva. A tanulók hit-és
erkölcstan oktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

6.2. Egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra való általános szabályok
 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – önkéntes, de a
jelentkezést követően a részvétel kötelező. A jelentkezés egy tanévre szól.
A jelentkezés rendjét a Házirend tartalmazza.
 Szakköröket a Pedagógiai programban rögzítetteknek és
az iskolai
tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével indíthatunk.
 A felzárkóztató foglalkozások célja az alapkészségek fejlesztése a tantervi
követelményekhez való megfelelés.
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 Az intézmény a tanulók részére évente egy alkalommal osztálykirándulást
szervez a szülők kérésére. A kirándulások célja: hazánk tájainak és
kulturális örökségeinek megismerésével a tanulók nemzeti öntudatának
ápolása, valamint az osztályközösséghez való tartozás érzésének erősítése.
A kirándulás időpontját az éves munkaterv rögzíti. Egy napnál hosszabb
kirándulás csak az igazgató engedélyével szervezhető.
 Lehetőség szerint a mindenkori 7.osztályosok számára pályázatot nyújtunk
be a Határtalanul program megszervezéséhez.
 A
kirándulások,
táborok lebonyolításához és anyagi fedezetének
biztosításához be kell szerezni a szülő/gondviselő támogató nyilatkozatát.
 A tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon való részvétel a
kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A résztvevő tanulók
felkészítéséért
illetve
az
iskolai
versenyek
szervezéséért
a
munkaközösségek illetve a szaktanárok felelősek.

6.3. A mindennapos testedzés formái
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a heti öt testnevelés órán, azon
belül heti egy uszodai foglalkozáson, (2-tól 6. évfolyamig), az
egésznapos
foglalkozások keretében, valamint a délutáni tömegsport foglalkozásokon biztosítja.
A délutáni sportfoglalkozásokat a tömegsport órák keretében kell megszervezni.
A tömegsport foglalkozások pontos idejét és helyét a tanév elején és a II. félév
kezdetén az igazgatóhelyettes határozza meg és órarendben rögzíti.
A tömegsport foglalkozások megtartásáról foglalkozási naplót kell vezetni.
A mindennapos iskolai testnevelési program a Pedagógiai programban van
részletesen kidolgozva.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81 § 1-2. bekezdésében meghatározottak szerint
tanévenként valamennyi évfolyamra kiterjedően megszervezi az iskola a tanulók
fizikai állapotának edzettségének és mérésének vizsgálatát. Ezt a testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusok végzik el.

6.4. A rendszeres egészségügyi felügyelet
Az intézmény a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján gondoskodik a rábízott
tanulók egészségének megóvásáról. Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban
rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmaz.
Az iskolában heti egy alkalommal védőnői ellátásban részesülhetnek a tanulók.
Az iskolaorvosi ellátás célja:
 egészségügyi prevenció
 elsősegélynyújtás és akut betegellátás.
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Az egészségügyi prevenció keretében végzett iskolaorvosi ellátás az alábbi
területekre terjed ki:
 a tanulók egészségügyi állapotának szűrése és ellenőrzése (minden tanév
páratlan sorszámú osztályánál). A szűrés tartalma: a tanulók fizikai
állapotának mérése, általános belgyógyászati vizsgálat, szemészeti
szűrővizsgálat, színlátás és hallásszűrés
 pályaválasztás előtti vizsgálat és tanácsadás
 kötelező oltások beadása az egészségügyi rendelet szerint
 közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása
 gondozás és egészségnevelési feladatok ellátása
 a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése
A kötelező orvosi vizsgálatokat és védőoltások időpontját úgy kell osztályonként
megszervezni, hogy a tanítási órákat ne zavarja. Az orvosi vizsgálatok időpontját a
védőnő az iskolatitkárral egyezteti. Az osztályfőnököket – akiknek gondoskodniuk kell
arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi vizsgálaton megjelenjenek – az iskolatitkár
tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról.
Az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak évente kötelező orvosi
vizsgálaton kell részt venni.
A gyógy- és könnyített testnevelés rendje:
Az egészséges tanulókat testnevelési óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos
mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő
tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az
iskolaorvos gyógy- vagy könnyített testnevelést írjon elő számukra. Az ezzel
kapcsolatos orvosi szűrést minden évben május 15-ig kell elvégezni.
A könnyített testnevelésben részesülő tanuló részt vesz az órarendi testnevelési
órákon, de – állapotától függően – bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat nem kell
végrehajtania.

6.5. A tanulók szociális ellátásával kapcsolatos feladatok
Az intézmény feladatának tekinti a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók
gondozását. A családi nehézségek többnyire tanulási gondokkal, valamint
magatartási zavarral is párosulnak.
Az ezzel kapcsolatos feladatok megoldása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
feladata. Munkáját a munkaköri leírása tartalmazza. Az osztályfőnökök,
osztálytanítók és napközis nevelők együttműködnek a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőssel a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
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Ha pedagógiai eszközökkel nem szüntethetők meg a gyermekeket veszélyeztető
okok, akkor a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményhálózathoz kell
fordulni segítségért.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős minden tanév kezdetén írásban és az iskola
hirdetőtábláján keresztül értesíti a tanulókat, hogy milyen időpontokban, hol
kereshető fel.
Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére: előadások,
tájékoztatók szervezése.
Az intézmény vezetői és pedagógusai továbbtanulási, pályaválasztási segítséget
nyújtanak a szülőknek és a tanulóknak a középfokú tanulmányok megkezdéséhez.

6.6. A diákigazolványok kiadásának, nyilvántartásának rendje
A 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján a diákigazolvány igénylési folyamata
teljesen elektronikus lett. Az igénylés folyamatának lépései:
Az igénylés megkezdése előtt az okmányirodában szükséges elkészíteni az
érvényes fényképet, melyhez a jogosultnak az alábbi iratokat kell bemutatnia:
- születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy
- egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és
lakcímkártya.
Fenti iratok alapján a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás alapján. Az okmányirodától a jogosult egy Nemzeti
Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot kap, mely az igénylés
folyamatában kap szerepet.
Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára.
1. A tanuló, vagy a szülő az iskolatitkárnál jelenti be a diákigazolvány iránti
igényét, megadja a NEK azonosítót.
2. Az iskolatitkár rögzíti az elektronikus rendszerben rendszer felületén az
adatokat, majd ellenőrző adatlapot nyomtat ki, melyet az igénylő aláírás előtt
ellenőriz. A rögzített adatokat az intézmény továbbítja az Oktatási Hivatal
felé.
3. Az elkészült diákigazolványokat a hivatal az intézmény címére küldi meg, ahol
a jogosult aláírásával igazolva átveheti. A diákigazolvány érvényes a 8.
évfolyam befejezéséig.
Fenti folyamat csak azután indítható el, amikor a tanuló már rendelkezik KIR
azonosítóval.
A diákigazolványokhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények:
A diákigazolvány igazolja
a) a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel a tanulói, illetve hallgatói
jogviszony fennállását,

– 48 –

b) a jogszabályban meghatározott utazási (50 %-os), kulturális és egyéb
kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
c) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és
juttatásokra való jogosultságot,
d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi)
kedvezményekre való jogosultságot,
e) azok esetében, akik számára az első személyi igazolvány még nem került
kiállításra, a személyazonosságot.
A diákigazolványokkal kapcsolatos feladatellátásra kijelölt személy (iskolatitkár)
munkavégzését az igazgató ellenőrzi.

6.7. Az iskolai könyvtári feladatok ellátása
A nevelő – oktató munka és tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében az iskola a városi könyvtárral működik együtt. amely minden nap a
nyitvatartási idejében a tanulók, pedagógusok és a lakosság rendelkezésére áll. A
könyvek, folyóiratok, valamint egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár
használati rendje, valamint a 2017. januárjában megkötött Együttműködési
megállapodás rendelkezik.

A könyvtár feladata:
 a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése,
feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása
 e dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, kölcsönzése
 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
A könyvtáros tanár iskolai tankönyvellátás keretében tartós tankönyveket szerez be,
amelyeket a rászoruló tanuló számára egy tanévre kikölcsönöz.
Az iskolai könyvtári feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár felelős. Feladatait a
munkaköri leírása tartalmazza.
A könyvtár szolgáltatásai az iskola tanulói részére ingyenesek (kivéve: fénymásolás,
nyomtatás,).

6.8. A pedagógusok differenciált béremelésének szempontjai
A mindenkire vonatkozó kötelező béremelésen túl adható bér odaítélése során az
alábbi szempontokat veszi figyelembe az intézmény vezetősége a pedagógus
munkája tekintetében:
1. A tanórák szervezésekor és napi munkája során figyelembe veszi a
pedagógus kompetenciáknak és a hozzájuk kapcsolódó indikátoroknak való
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

megfelelést. Óralátogatásai, ellenőrzései során készült értékeléseinek átlaga
eléri, vagy meghaladja a 90 %-ot.
Szakmai fejlődése kimagasló, innovatív gondolkodású.
A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel eredményes fejlesztő munkát
végez. A tehetséges tanítványait iskolán kívüli versenyekre is felkészíti és
eljuttatja.
A miniszter által meghatározott különleges feltételnek való megfelelés esetén
él a pedagógus életpálya-modell nyújtotta előrelépési lehetőséggel.
Tanórához kapcsolódó tevékenységén túl kezdeményezően aktívan szerepet
vállal az intézményi programok, rendezvények, pályázatok szervezésében,
lebonyolításában.
Az intézmény imázsának megtartásában, növelésében élen jár. A hivatali
titkot mindig megőrzi.
Adminisztrációs munkája gondos, naprakész.
Szülőkhöz, tanulókhoz, munkatársakhoz való viszonya, a velük való
együttműködése példaértékű.

A béremelés első kategóriáját az a pedagógus kaphatja, akire a feltételek közül 6-8
állítás igaz.
A béremelés második kategóriáját, mely az első kategóriához tartozó összeg 70 %-a
az a pedagógus kaphatja akire a feltételek közül 4-5 állítás igaz.

6.9. A nevelő- oktató munkát közvetlenül segítők differenciált
béremelésének szabályai

Nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakört ellátó dolgozó értékelő
lapja

Szempontok

5

Értékelés
4 3 2

1

5
5

4
4

2
2

1
1

2
2

1
1

1. Általános szakmai feladatok ellátása
A feladatellátáshoz szükséges belső szabályzatok, előírások ismerete
A szülők és a tanulók jogai biztosításában való közreműködés
Össz. pontszám:
Osztószám:
Átlag:

3
3
2

2. A gépírási, szövegszerkesztői, levelezési feladatok ellátása
Számítástechnikai ismeret
A szövegszerkesztő program használata

5
5
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4
4

3
3

A táblázatkezelő program használata
Az egyes írott dokumentumok formai, esztétikai

megjelenítése (levelek,

hirdetmények stb.)

A külső tényezők változásához való alkalmazkodó képességes
Önképzésre, szakmai ismeretek megújítására való hajlam
Össz. pontszám:
Osztószám:
Átlag:

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

6

3. Ügyviteli tevékenységek
Iktatási- és ügykezelési tevékenység
A szakmai kiadványok kezelése
Az intézményi iratok, dokumentumok kezelése (tanulók, pedagógusok iratai)
Össz. pontszám:
Osztószám:
Átlag:

5
5
5

4
4
4

3
3
3
3

4. Egyéb feladatok
Adminisztrációs tevékenység
Szervezési tevékenység
Kommunikáció
Beszerzésekben való közreműködés
A tankerületi központtal való kapcsolattartás
Az adatszolgáltatások határidejének pontos betartása
Össz. pontszám:
Osztószám:
Átlag:
Az összesen elért pont:
Osztószám:
Átlag:

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
6

17

További észrevétel:
A differenciált béremelésre akkor jogosult a NOKS-os dolgozó, ha értékelésének
átlaga eléri, vagy meghaladja a 4,5-et.

Kelt.:Létavértes, 2017. június 12.

Vályiné Pápai Viola
igazgató
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Az SZMSZ mellékletei:
-

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

-

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS
JÓVÁHAGYÁSA, ZÁRADÉKAI
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával a
közalkalmazotti tanács magasabb jogszabályban meghatározott kérdések
rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban
meghatározott határidők biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatos
ellenvetést nem fogalmazott meg.
Létavértes, 2017. június 12.
Lukács Mihályné
közalkalmazotti tanács elnöke

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az
iskolai szülői munkaközössége a 2017. június 09-én megtartott ülésén korlátozás
nélkül
a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A
dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Létavértes, 2017. június 12.
Bacsáné Csizmadia Anikó
szülői szervezet vezetője

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az
iskolai diákönkormányzat a 2017. június 09-én megtartott ülésén korlátozás nélkül a
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Létavértes, 2017. június 12.

Szatmári Károlyné
Magyar Jánosné
DÖK segítő pedagógusok
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A Létavértesi
Irinyi János Általános Iskola
nevelőtestülete, nevelőtestületi
értekezletén át nem ruházható jogkörében a Szervezeti és Működési Szabályzatot
2017. június 09-én tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal
határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt
jegyzőkönyvön hitelesítő aláírásukkal bizonyítják.
Az SZMSZ az iskola igazgatójának jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba,
ezzel egy időben a 2013. március 27-én jóváhagyott, illetve 2017. március 31-én és
2015. március 09-én módosított SZMSZ hatályát veszíti.
Létavértes, 2017. június 12.

_________________________________
intézmény igazgatója
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1.sz. melléklet
Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Egyéni védőeszköz juttatás rendje
Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola

– 55 –

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Fizika tanár
Védelem iránya

Védőeszköz
megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

2

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

3

EN 149:2001

1

MSZ EN 340

1

EN 455

Zárt szemüveg (nagy védelmet

Szem- és arcvédelem

biztosít 30 %-os kénsav, 53 %
salétromsav, 30 % nátriumhidroxid, víz és nem veszélyes
folyadékok fröccsenése ellen)

Védelmi
képesség jelzése

UVEX 9302
saját hatáskör

,

Egyszer használatos
légzésvédő szűrőfélálarc

Légzésvédelem

Védőruha (testvédelem)

(Gumi-, műanyag-, festék,
gyógyszergyártás, építés, labor,
mezőgazdaság, fűrészmalmok,
kerámiaipar)

Fehér hosszú ujjú
védőköpeny (230 g/m2 100 %

Egyéb

FFP2

3M 8810
saját hatáskör

BVOP

Kihordási idő

Felhasználható
pénzügyi keret

2 év

3 600 Ft + ÁFA

-

426 Ft + ÁFA

2 év

3 412 FT/ ÁFA

-

3 400 Ft + ÁFA
/ 100 db

pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros)

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril
kesztyű (púderozott belső,

vegyszerálló, mindkét kézen
használható, rugalmas, 0,125 mm
vastag, 23 cm hosszú)

saját hatáskör

Munkakör/foglalkozás: Kémia tanár
Védelem iránya

Védőeszköz
megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

2

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

3

EN 149:2001

1

MSZ EN 340

1

EN 455

Zárt szemüveg (nagy védelmet

Szem- és arcvédelem

biztosít 30 %-os kénsav, 53 %
salétromsav, 30 % nátriumhidroxid, víz és nem veszélyes
folyadékok fröccsenése ellen)

Védelmi
képesség jelzése

UVEX 9302
saját hatáskör

,

Egyszer használatos
légzésvédő szűrőfélálarc

Légzésvédelem

Védőruha (testvédelem)

(Gumi-, műanyag-, festék,
gyógyszergyártás, építés, labor,
mezőgazdaság, fűrészmalmok,
kerámiaipar)

Fehér hosszú ujjú
védőköpeny (230 g/m2 100 %

Egyéb

FFP2

3M 8810
saját hatáskör

BVOP

Kihordási idő

Felhasználható
pénzügyi keret

2 év

3 600 Ft + ÁFA

-

426 Ft + ÁFA

2 év

3 412 Ft + ÁFA

-

3 400 Ft +
ÁFA/100 db

pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros)

Kézvédő eszköz

Egyszer használatos nitril
kesztyű (púderozott belső,

vegyszerálló, mindkét kézen
használható, rugalmas, 0,125 mm
vastag, 23 cm hosszú)

saját hatáskör
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Munkakör/foglalkozás: Képernyő előtt végzett munkakör

Védelem iránya

Szemvédelem

Védőeszköz
megnevezése

Védelmi
kategória

iskolatitkár,
igazgató,
igazgatóhelyettes
Vizsgálati
szabvány
száma

Külön jogszabály szerint
a képernyő előtti
munkavégzéshez
éleslátást biztosító
szemüveg.
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Védelmi
képesség
jelzése

Egyéb

Kihordási idő

Felhasználható
pénzügyi keret

50/1999. (XI.3.)
EüM rendelet

orvosi
szakvélemény
alapján

9 800

2. sz. melléklet

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola (4283. Létavértes, Irinyi u. 8.sz.) ügyvitelével és
iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom.
Az ügyviteli és iratkezelési szabályzat az iskola Szervezeti és működési szabályzatának
melléklete.
INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ
Intézményünk papíralapú és elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat
használ.
Az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk.
1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:
- a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,
- a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,
- e-Kréta rendszer használata.
2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok.
Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti
gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
- A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
o el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény
bélyegzőjével,
o a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az
irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni.
a papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése
A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési
rendje:
- El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely
tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény
hivatalos körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell
ellátni.
- A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső
lapján vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel
kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez
esetben a hitelesítés szövege:

Hitelesítési záradék
- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást:
„elektronikus nyomtatvány”,
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.
Ez a dokumentum …. folyamatosan sorszámozott oldal/lapból áll.
Kelt: …………………
PH.
………………………….
hitelesítő
.

I./

AZ ÜGYVITEL RENDJE

Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak
a) Az ügykör azon ügyek összessége, mely az iskola életéhez tevékenységéhez,
illetve az iskolai tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az
ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes
alkalmazottnak kell gondoskodni.
Az iskola főbb ügykörei:
- vezetési és igazgatási ügykör,
- nevelési és oktatási ügykör,
- gazdasági ügykör,
- közalkalmazotti személyi ügykör,
- tanulói ügykör,
- egészség- és gyermekvédelmi ügykör.
b) Az ügyvitel (ügyintézés) az intézmény ügykörébe tartozó hivatalos ügyek
intézésében kifejlett tevékenység, melyet jelen szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően kell ellátni.
Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete
Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket
kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény igazgatója, valamint az általa
kijelölt igazgatóhelyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:
a)
-

Igazgató
Elkészíti és kiadja az iskola ügyviteli és iratkezelési szabályzatát.
Jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására.
Jogosult kiadványozni.
Kijelöli az iratok ügyintézőit.
Irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját.
Meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét.

b) Igazgatóhelyettes
- Ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az
Iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen.
- Figyelemmel kíséri a jogszabályokat és annak változásai esetén felhívja az
igazgató figyelmét a szabályzat módosítása végett.
- Az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására.
- Az igazgató távollétében jogosult kiadványozásra.
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-

Az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit.
Előkészíti, lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását.

Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei

-

Iskolatitkár
Köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az Iratkezelési
szabályzat előírásai alapján végezni.
Köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
Feladatai:
o a küldemények átvétele,
o az iratok iktatása,
o az esetleges előíratok csatolása,
o az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz,
o az iratok tisztázása, sokszorosítása,
o az iratok továbbítása, postai feladása,
o az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése,
o az irattár kezelése, rendezése,
o közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál.

Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok
- Az igazgató a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az iskola dolgozói
közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi. Meghatározza az elintézés
határidejét, módját.
- Az iskolatitkár köteles az igazgató által iktatásra jelölt iratokat beiktatni és
eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőkhöz. Az ügyintézésre kiadott iratokat és
elintézésének határidejét számon tartja, amennyiben az ügyintézés határidőig nem
történik meg, azt az igazgatónak jelenti.
- Az ügyintéző az ügyeket határidejük figyelembe vételével köteles elintézni, s
visszajuttatni az iskolatitkár felé.
Felvilágosítás iskolai ügyekben
-

-

Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény
vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat.
Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján
lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani a törvényes keretek között.
A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – igazolni kell, az igazolásul
felhasznált másolat lebélyegzésével aláírásával. Az irat és annak másolatának
egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni.
Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak
lényegét, az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni.
Az iskolai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell
arra, hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne
sérüljenek.

Az iskolai bélyegzők
Az iskola hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az igazgató javaslatára
a tankerület igazgatója adhat engedélyt.
A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell
semmisíteni, illetve leadni a fenntartó felé, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
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-

A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni és az
igazgatónak közleményben közzé kell tenni.
Az iskola bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, mely az iskolatitkár feladata. A
nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:
o a bélyegző sorszámát,
o a bélyegző lenyomatát,
o a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását,
o a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét,
o a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást,
o megjegyzés rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés)
feltüntetésére.

II./

AZ ÜGYIRATOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak
Iratkezelés:
- Az iskolába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező
iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása.
- A kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása,
postára adása, kézbesítése.
- Az irattározás, irattári kezelés, megőrzés.
- A selejtezés és a levéltárnak való átadás.
Irat:
Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, amely az iskola működésével
kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával
keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat.
Irattári anyag:
Az iskola és jogelődei működése során keletkezett, az iskola irattárába tartozó
iratok és az azokhoz kapcsolódó mellékletek.
Levéltári anyag:
Minden olyan gazdasági, társadalmi, politikai, jogi tudományos, műszaki, kulturális,
oktatási, nevelési, vagy egyéb irat, melyre az ügyvitelnek már nincs szüksége.
Irattári terv:
Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket, és az azokhoz
kapcsolódó iratokat. Az irattári terv az iratok rendszerezésének alapja.
Iratkezelési szabályzat:
Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését,
nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba
történő átadását
szabályozza.
Az ügyiratok védelmével kapcsolatos egyes szabályok
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Iratot a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, valamint
munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető,
engedélyével lehet, ügyelve arra, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg.
Az ügykezelőnél lévő iratba akkor lehet betekinteni, ha a munkával, tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása ezt szükségessé teszi.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és
tárolt dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre
lehetőség) kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat.
A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű
jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik.
A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez
tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos
felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt
borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni.
A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az
okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján –
a kárt okozó személyesen felel
Az ügyiratok másolatainak és másodlatainak kiadása
Az intézmény ügyeinek iratairól másolatot vezetői engedéllyel lehet kiadni. A másolatot „A
másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.” Felirattal, keltezéssel és aláírással
kell ellátni.
Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok,
oklevelek, stb.) azok elvesztése, vagy megsemmisülése esetén, a törzslap alapján.
A küldemények átvétele és felbontása
Az intézmény részére postán, vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket, faxot,
elektronikus levelet és más küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül
benyújtott beadványokat és kérelmeket a postán is bejelentett aláírásra jogosult személy
veszi át (igazgató, ig.helyettes, iskolatitkár).
Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani:
- A tévesen címzett küldeményeket.
- A névre szóló iratokat, amelyekről megállapítható, hogy tartalmuk magánjellegű és
ezért hivatalos elintézést nem igényelnek. Amennyiben hivatalos elintézést kíván a
címzettnek a felbontás után vissza kell juttatni iktatás céljából.
- A diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői szervezetek, az iskolai alapítvány, a
szakszervezet és más társadalmi szervezetek címére érkezetteket.
Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján
megállapítható, hogy nem magánjellegű. Így felbontandók azok a levelek is, amelyeken –
az intézmény neve előtt, vagy után – névre szóló címzés található, és feltételezhető, hogy
a küldemény tartalma hivatalos jellegű.
A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt
felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal
és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell
a címzetthez.
Amennyiben a címzett ismeretlen vissza kell küldeni a feladónak.
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Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény
névtelen levél, illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés,
bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) a
borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni
kell.
A küldemények feldolgozása
A küldemény felbontásakor egyeztetni kell a feltüntetett tartalom meglétét: ellenőrizni kell
a feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Jelezni kell továbbá, ha a
boríték sérült, illetve a mellékletek között pénz, válaszbélyeg, illetékbélyeg stb. található.
Az esetlegesen felmerülő irathiány okát a küldő szervvel – lehetőleg rövid úton – tisztázni
kell, és ennek tényét az iraton rögzíteni kell.
Soron kívül kell az igazgatóhoz továbbítani a fenntartótól érkező megkereséseket, az
intézményhez címzett idézéseket, meghívókat.
A vezetők nevére érkező küldeményeket soron kívül kell továbbítani a címzettnek.
III./ AZ ÜGYIRATOK IKTATÁSA
Az iktatókönyv
Az intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell.
Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel naptári évenként eggyel kezdődő
sorszámos rendszerben történik az iratok érkezésének sorrendjében.
Az iktatókönyvet az intézmény igazgatója hitelesíti.
Minden naptári év végén - az utolsó iktatás alatt - keltezéssel és névaláírással le kell
zárni.
Az irat tárgyát úgy kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki.
Az iktatás sorszámozása az első iktatószámtól megszakítás nélkül folyamatosan halad. A
dátumot naponta csak az elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni. Az iktatókönyvben
iktatószámot üresen hagyni nem szabad.
A téves bejegyzéseket semmiféle technikai eszközzel nem szabad megszüntetni, vagy
más módon eltüntetni. A tévesen bejegyzett adatokat vékony vonallal át kell húzni úgy,
hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes szöveget.
A mutatókönyv
Mutatókönyvet kell vezetni, ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat. A
mutatókönyv betűsoros nyilvántartás, amely az iratokat név és tárgy szerint – esetleg hely
vagy intézmény szerint – tartja nyilván. Az ügyeket a lényegüket kifejező egy vagy több
címszó alapján kell nyilvántartani. Ha az irat több tárgyra, személyre, intézményre
vonatkozik, az irat alapján valamennyi címszónál mutatózni kell. A mutatókönyvet az
iktatással egyidejűleg naprakészen kell vezetni az kezdetén újonnan nyitott
mutatókönyvben.
Az iktatási bélyegző
Iktatáskor az irat jobb felső sarkát el kell látni az iktatási bélyegző lenyomatával és ki kell
tölteni annak rovatait. A bélyegzőt lehetőleg az irat külső oldalára kell rányomni úgy, hogy
az iraton az írásos intézkedésre elég hely maradjon. Az iktatási bélyegző tartalmazza:
- az iskola nevét,
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- az érkezés (kiadás) keltét,
- az iktatószámot,
- a mellékletek számát,
- az ügyintéző nevét,
- az irattári tételszámot.
Az iktatás szabályai
Az ügyiratok minden mellékletére rá kell írni az irat iktatószámát.
Az irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. Egy iktatószámhoz
legfeljebb három altétel rendelhető. Az összecsatolt azonos ügyre vonatkozó
iratokat az ügy elintézése után is együtt kell tartani. Ha az új iktatószám alatt
korábbi iratra vonatkozó adatok érkeznek, akkor az új iratra zöld színű tollal rá kell
írni a csatolt korábbi iratok számát. A korábbi iratokra ugyanígy rá kell vezetni a
csatolás tényét.
- Az iktatókönyvben ugyanezen módszerrel az időrendben legutolsónak keletkezett
ügyiratszámmal kell kivezetni a korábbi ügyiratokat. Ezt a módszert kell alkalmazni
az eltérő irattári tételszámú iratok esetében is.
- Nem kell iktatni az olyan iratokat, amelyekről külön nyilvántartást kell vezetni,
meghívókat,
közlönyöket,
sajtótermékeket,
reklámcélú
kiadványokat,
prospektusokat, szaklapokat és folyóiratokat.
- Gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán többször
előforduló ügyeket.
Az iktatókönyv és a mutatókönyv vezetéséért, az iktatási bélyegző szabályos
használatáért az iskolatitkár a felelős.
-

IV. AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A KIADVÁNYOZÁS
A kiadvány az iskolai ügyintézés során belső, vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb.
számára készült hivatalos irat.
A kiadványnak feltétlenül tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az intézmény nevét, székhelyét,
- az iktatószámot és a mellékletek számát,
- az ügyintéző nevét,
- az irat aláírójának nevét és beosztását,
- az intézmény körbélyegzőjét.
Amennyiben az irat szövege az elintézendő üggyel kapcsolatban hozott határozat, ezt
minden esetben indoklással kell ellátni. A határozat felépítése: bevezető, és rendelkező
rész, valamint indoklás. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló
jogszabály megjelölését, illetőleg, ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő
utalást. Utalni kell arra, hogy az eljárással kapcsolatban jogorvoslatra nyílik lehetőség. Ha
a határozat ellen a törvényben megállapított fellebbezési határidőn (kézhezvételtől
számított 15 nap) belül fellebbezéssel élnek – és az intézmény elsőfokú határozatát nem
vonja vissza, illetve nem módosítja, - az intézmény 8 napon belül köteles felügyeleti
szervének megküldeni az ügyben keletkezett összes eredeti iratot. Ebben az esetben az
irattárba iratpótlóként az eredeti irat másolata kerül.
A határozatokkal kapcsolatos úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az
irat átvételének a napja megállapítható legyen, az esetleges jogviták, illetve fellépő
jogkövetkezmények tisztázása érdekében.
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Az elintézett ügyekkel kapcsolatos kiadványokat eredeti aláírással, vagy hitelesített
kiadványként lehet elküldeni. Kiadványozási joggal, illetve aláírási joggal
intézményünkben az igazgató rendelkezik, akadályoztatása esetén az ig.helyettes.
A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat.
Ilyen esetekben az iraton a kiadványozó neve után „s.k.” jelzést kell tenni, és az iratra „A
kiadvány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie
kell.
Az iskola hivatalos iratainak tartalmi és formai követelményei:
a) A kiadvány bal felső részén:
- az iskola megnevezése, címe, telefonszáma,
- az ügy iktatószáma,
- az ügyintéző neve.
b) A kiadvány jobb felső részén:
- az ügy tárgya,
- a hivatkozási szám, vagy jelzés,
- a mellékletek darabszáma.
c) A kiadvány címzettje.
d) A kiadvány szövegrésze.
e) Aláírás
f) Az aláíró neve, hivatali beosztása
g) Eredeti ügyiraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata.
h) Keltezés
i) Az „s.k.” jelzés esetén a hitelesítés.
A kiadványok továbbítása
A kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. A borítékon a postai előírásoknak
megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is.
A kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az
ügyintézőnek kell utasítást adnia.
A küldemény haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős.
A küldemény továbbítása történhet:
- postai úton (közönséges, ajánlott, expressz, ajánlott-expressz, tértivevényes, ajánlotttértivevényes levélként, csomagban, táviraton)
- telefaxon,
- elektronikus adatátvitellel interneten,
- kézbesítővel.
A továbbítás minden esetben kézbesítőkönyv (postakönyv) felhasználásával történik.

V./ IRATTÁROZÁS, IRATSELEJTEZÉS
Irattározás
Az elintézett iratokat haladéktalanul el kell helyezni az irattárba.
Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.
Az irattár irattári terv szerint nem selejtezhető tételeit a jogszabályban meghatározott idő
eltelte után át kell adni a levéltárnak. Az átadás helyét, idejét és módját egyeztetni kell az
illetékes levéltárral.
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Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra
kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek.
Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni.
Az iskola három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban
az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi
irattár helye az iskola irodai helyisége. Vezetéséért az iskolatitkár felel.
Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az iskola igazgatója engedélyezheti.
Selejtezés
Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű és amelyre az ügyvitelben
már nincs szükség, a vonatkozó jogszabályok szerint kell selejtezni. A selejtezés az
irattári terv alapján történik, ennek megfelelően az irattárban őrzött iratokat legalább
ötévenként felül kell vizsgálni és ki kell választani azokat, amelyeknek az őrzési ideje az
irattári tervben foglaltak szerint lejárt.
Az iratok selejtezését az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi,végrehajtja az
iskolatitkár.
A selejtezésre szánt iratokról három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell:
- az intézmény nevét,
- a selejtezett irattári tételeket,
- az iratok irattárba helyezésének évét,
- az iratok mennyiségét,
- az iratselejtezést végző személyek nevét,
- a selejtezést ellenőrző személy nevét.
A selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A selejtezett
iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak – a visszaküldött selejtezési
jegyzőkönyvre vezetett – hozzájárulása alapján lehet. A selejtezés tényét az irattári
jegyzéken fel kell tüntetni.
A nem selejtezhető iratokat az irattári tervben megjelölt átadási időben – legalább
tizenötévi őrzési idő után át kell adni az illetékes levéltárnak.
A levéltári átadás, illetve átvétel időpontját esetről esetre a levéltárral egyeztetve kell
megállapítani. A levéltárnak csak teljes, lezárt évfolyamú és rendezett irattári tételeket
lehet átadni. Az iratokat jegyzékkel, az intézmény költségén kell a levéltárnak eljuttatni.
VI. AZ ISKOLA IRATTÁRI TERVE
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
84 – 116 §-a alapján
Irattári
tételszám
1.
2.
3.
4.
5
6.

Ügykör megnevezése
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
Intézménylétesítés, átszervezés, - fejlesztés
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
Személyzeti, bér- és munkaügy
Munkavédelem,
tűzvédelem,
balesetvédelem,
baleseti jegyzőkönyvek
Fenntartói irányítás
Szakmai ellenőrzés
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Őrzési idő
(év)
nem selejtezhető
nem selejtezhető
50
10
10
10

Irattári
tételszám
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Ügykör megnevezése
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
Belső szabályzatok
Polgári védelem
Munkatervek, jelentések, statisztikák
Panaszügyek
Nevelési-oktatási ügyek
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
Felvétel, átvétel
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
Naplók
Diákönkormányzat szervezése, működése
Pedagógiai szakszolgálat
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése,
működése
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok
és ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése
Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga
dolgozatok
Gazdasági ügyek
Ingatlan-nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás,
épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek
Társadalombiztosítás
Leltár,állóeszköz-nyilvántartás,vagyonnyilvántartás,
selejtezés
Éves Költségvetés, költségvetési beszámolók,
könyvelési bizonylatok
A tanműhely üzemeltetése
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítései

Őrzési idő
(év)
10
10
10
5
5
10
Nem selejtezhető
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
1
2
Határidő nélküli

50
10
5
5
5

VII. AZ INTÉZMÉNYNÉL HASZNÁLT ALAPDOKUMENTUMOK, TANÜGYI
NYILVÁNTARTÁSOK

Alapdokumentumok:
Az intézmények alapdokumentumait, a fenntartó által kiadott alapító okiratot, az elfogadott
és jóváhagyott Szervezeti és működési szabályzatot, a Kollektív szerződést, a
Közalkalmazotti szabályzatot az intézmény irattárába és mindenki számára hozzáférhető
helyen kell tárolni és megőrizni.
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A nevelőtestületi ülésekről, az ott született döntésekről jegyzőkönyvet, nyilvántartást kell
vezetni. A jegyzőkönyvek úgyszintén nyilvánosak a betekintésre valamennyi
pedagógusnak módot és lehetőséget kell biztosítani.
Tanügyi nyilvántartások
A közoktatási törvény alapján az intézményben meghatározott adatokat kell nyilvántartani
és kezelni. Az intézmény a jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és az
országos statisztikai adatgyűjtési programban, meghatározott adatokat köteles
szolgáltatni.
a) beírási napló
Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a
tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál.
A beírási naplót az iskolatitkár vezeti.
b) foglalkozási napló
A tanórai a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelőmunkát végző, foglalkozást tartó
pedagógus foglalkozási naplót vezet.
c) törzslap
A tanulókról a felvételt követő harminc napon belül a pedagógus törzslapot állít ki, a
közoktatási törvényben meghatározott adatokkal. A törzslapon kell feltűntetni a teljes
tanulmányi időre kiterjedően a tanuló év végi osztályzatait, továbbá a tanuló ügyeivel
kapcsolatos döntéseket és határozatokat.
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a rendelkezésre álló iratok, adatok
alapján póttörzslapot kell kiállítani, a fent leírtak alapján.
d) bizonyítvány
A közoktatásban a tanuló által végzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat
egy bizonyítványkönyvbe kell bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor
változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján
kell kiállítani.
A bizonyítvány kiállítását a pedagógus végzi.
Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról kérelemre a törzslap alapján másodlat
állítható ki. A másodlatokért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell
leróni.
Kiadása a szabályzatban leírtak alapján történik.
Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre
pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt bizonyítja, hogy a tanuló melyik
évfolyamot, mikor végezte el.
Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet
feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú
pótbizonyítvány csak akkor állítható ki, ha a volt tanuló
- írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán
tanult,
- nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását.
A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A
volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat.
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e) tantárgyfelosztás és az órarend
Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának
(foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak
meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola
igazgatója a nevelőtestület véleményének kikérésével hagyja jóvá. A tantárgyfelosztás
alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
Elkészítéséért az igazgatóhelyettes a felelős.
f) jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási
intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény
működésére, a gyermekekre, a tanulókra, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó
kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg ha jegyzőkönyv készítését
rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője
elrendelte.
A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását,
az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az
elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének
aláírását. A jegyzőkönyvet készítője, továbbá az eljárás során végig jelenlévő alkalmazott
írja alá.
Az osztályfőnökök vezetik az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítják a bizonyítványt,
valamint vezetik a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.
A törzslap és bizonyítvány közokirat. Nyilvántartását az iskolatitkár végzi.
Az alapdokumentumok és a tanügyi nyilvántartások szabályos vezetéséért felelős az
igazgató-helyettes.
Kötelező nyomtatványok:
- Bizonyítvány Tü 829 + bizonyítvány pótlap Tü 800/gépi
- Törzslap-gyűjtő Tü 30
- Törzslap Tü 30/a/gépi;Tü 30/c
- Beírási napló Tü 36/új;Tü 36/A
- Diákigazolvány
- Tájékoztató füzet MS 8711,MS 8712, MS 8713, MS 8714, MS 8720
- Osztálynapló MS 8611, MS 8612,MS 8610,MS 8620, MS 8680
- Javítóvizsga jegyzőkönyv Tü 1023
- Osztályozóvizsga jegyzőkönyv Tü 950
- Órarend
- Órarendi kimutatás Tü 956
- Osztálynapló Tü 32; Tü 33;
- Tantárgyfelosztás Tü 954/a
- Szakértői vélemény iránti kérelem Tü16/új
- Mulasztási és haladási napló rendkívüli tárgyakhoz, tanfolyamhoz Tü 910
- Sportnapló Tü 41
- Egyéni fejlesztő napló Tü 910
- Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről Tü 1020/B/új
- Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről Tü 1019/B/új
A nyomtatványok beszerzését az iskolatitkár végzi az ig.helyettes utasítása alapján.
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VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és más
munkavállalójára.
A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni az intézményben
dolgozókkal.
A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi
alkalmazottja számára.
Az intézmény vezető helyettesének gondoskodni kell jelen szabályzat olyan
módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges.
Jelen szabályzat 2017. június 12-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg minden korábbi
iratkezelésre vonatkozó belső utasítás hatályát veszti.
Létavértes, 2017. június 12.
Vályiné Pápai Viola
igazgató
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