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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladata

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél-és feladatrendszer racionális

és hatékony megvalósítását szabályozza. Meghatározza:

 az intézmény szervezeti felépítését,

 az intézmény működésének belső rendjét,

 a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és

 azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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2. Az intézmény általános jellemzői

2.1. Az intézmény neve, címe, alapadatai

Az iskola hivatalos neve:

Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium

Idegen nyelvű megnevezése:

Angolul: Deák Ferenc Secondary Grammar School Jászárokszállás

Németül: Deák Ferenc Gymnasium Jászárokszállás

Rövid neve: Deák Ferenc Gimnázium

Feladat ellátási helye: 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 59.

Alapító és fenntartó neve és székhelye

Alapító szerv neve: Belügyminisztérium

Alapítói jogkör gyakorlója: belügyminiszter

Alapító székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Fenntartó neve: Jászberényi Tankerületi Központ

Fenntartó székhelye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény

OM azonosítója: 035987

Alapfeladata:

Köznevelési alapfeladatai:

1. gimnáziumi nevelés-oktatás

nappali rendszerű iskolai oktatás

évfolyamok: négy

sajátos  nevelési  igényű  tanulók  integrált  nevelése-oktatása  (mozgásszervi  fogyatékos,

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos –

hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos)

Az iskola maximális létszáma: 286 fő

Az intézményben iskolai könyvtár működik saját szervezeti egységgel.

A mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem.

A testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: megállapodás alapján.

2.2. Az intézmény jogállása és képviselete
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Az alapító szerv neve: Belügyminisztérium

Székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Közvetlen jogelődje: Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnázium

A fenntartó neve: Jászberényi Tankerületi Központ

Székhelye: 5100 Jászberény Szabadság tér 16.

Az intézmény felügyeleti szerve: Jászberényi Tankerületi Központ

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Az intézmény típus szerinti besorolása:

A tevékenységek jellege alapján: többcélú intézmény: csak iskolai feladatot lát el,

összetett iskola

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő

Vezetőjének kinevezési rendje: a belügyminiszter nevezi ki határozott időre.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti jogviszony.

Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, így jogokat szerezhet,

kötelezettségeket vállalhat.

Az intézmény a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a MÁK által vezetett törzskönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzéssel jött létre.

Az intézmény kisegítő  és  vállalkozási  tevékenységet nem végez.  Az intézmény szervezeti

egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.

Az  intézmény  feladatellátását  szolgáló  vagyon  és  a felette  való  rendelkezés  joga: 

feladatellátási hely szerint

pontos cím: 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59.

helyrajzi szám: 3083

hasznos alapterület: 1662 m
2

jogkör: vagyonkezelői jog: Jászberényi Tankerületi Központ

Az intézmény elérhetőségei:

telefon: 57-433-313, 433-314
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e-mail: jaszdeak@gmail.com

honlap: www.jaszdeak.edu.hu

Az intézmény képviselete: Az intézmény képviseletét külső szerv felé önállóan az

intézményvezető látja el.

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

Az intézmény nem önállóan gazdálkodó szervezet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az intézmény épülete és a telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Jászárokszállás Város

Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény jogköre: ingyenes használati jog.

Jászárokszállás Város Önkormányzata  az intézmény épületét, a telket és a

feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket,

informatikai eszközöket) használatra  (vagyonkezelésre) átadta  a Jászberényi  Tankerületi

Központnak.

2.3. Az intézményi munkát meghatározó dokumentumok

A törvényes működés alapdokumentumai, egyéb dokumentumai és azok nyilvánossága

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

alapdokumentumok határozzák meg:

 a szakmai alapdokumentum

 a szervezeti és működési szabályzat

 a pedagógiai program

 a házirend.

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi

dokumentumok:

 a tanév munkaterve (munkatervi beszámolók),

 továbbképzési terv,

 beiskolázási program,

 egyéb belső szabályzatok.

Az alapdokumentumok elérhetőek az intézményvezetői irodában, nyitvatartási időben az

iskolai könyvtárban, valamint az iskola honlapján. A belső szabályzatok az
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intézményvezetői valamint a gondnoki irodában hozzáférhetőek.

2.3.1. A szakmai alapdokumentum

A  szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.

Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén –

módosítja.

2.3.2. A pedagógiai program

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

munka tartalmi, szakmai alapjait.

Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

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

oktatás célját, továbbá a Köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.

 Az iskola helyi tantervét; a választott kerettanterveket, az egyes évfolyamain tanított

tantárgyakat,  a  kötelező,  kötelezően  választható  és  szabadon  választható  tanórai

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.

 Az  oktatásban  alkalmazható  tankönyvek,  tanulmányi  segédletek  és  taneszközök

kiválasztásának elveit,  figyelembe véve  a  tankönyv  ingyenes  igénybevétele  biztosításának

kötelezettségét.

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,  továbbá –

jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,

minősítésének formáját.

 A  közösségfejlesztéssel,  az  iskola  szereplőinek  együttműködésével  kapcsolatos

feladatokat.

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, 

 az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait.

 A kiemelt  figyelmet  igénylőtanulókkal  kapcsolatos  pedagógiai  tevékenység  helyi

rendjét.
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 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának

rendjét.

 A középszintű érettségi vizsga témaköreit.

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így

az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.

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

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői

irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben

tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.

2.3.3. Az éves munkaterv

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos

jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul

vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges

tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők

megjelölésével.

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

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor

be kell szerezni az Intézményi Tanács, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
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3. Az intézmény szervezeti felépítése

3.1. Az intézmény felelős vezetője

Az intézmény élén az emberi erőforrások minisztere által  kinevezett intézményvezető

áll. Döntési jogkörében a hatályos jogszabályi rendelkezések, a szakmai alapdokumentum

előírásai, az alapító és felügyeleti szerv  itt meghatározott jogkörében  kiadott rendelkezései

kötik.

Ennek megfelelően vezetési tevékenységében egyszemélyes felelősség terheli az

intézmény teljes működéséért, a nevelő-oktató munka vezetéséért. Az intézményvezető az

intézmény dolgozói esetében a munkáltatói jogokat gyakorolja.

Részletes feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírás tartalmazza.

3.2. Az intézmény vezetősége, a vezetők közötti feladatmegosztás

Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársa alkotják.

Az intézményvezető közvetlen munkatársa az intézményvezető-helyettes.

Az  intézményvezető-helyettes munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása

alapján munkaköri leírásának  megfelelően végzi. Az  intézményvezető-helyettes  –  a

munkaköri leírásában foglaltak szerint felelős a hatáskörébe tartozó feladatok elvégzéséért, a

szükséges döntések meghozásáért.

Az iskola vezetőségének tagjai:

- intézményvezető

- intézményvezető-helyettes

- a szakmai munkaközösségek vezetői

A munkaközösség-vezetők – munkaköri leírásuknak megfelelően – felelősek a

szakmai munka megszervezéséért és ellenőrzéséért szakterületükön.

Az iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és

javaslattevő joggal rendelkezik.

Az iskola vezetősége rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az

iskolavezetőség  megbeszéléseinek  előkészítéséért  az  intézményvezető  felelős.  Az

iskolavezetőség tagjai az ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési szabályzatban

foglaltak szerint látják el.
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3.3. Az intézményvezető helyettesítése

Az  intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel az intézményvezető-helyettes

helyettesíti. Akadályoztatása esetén helyettesítése a következő sorrendben történik: 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

 más munkaközösségek vezetői

Szükség esetén az intézményvezető bármely pedagógust megbízhat a helyettesítéssel.

A helyettesítő vezetők munkajogi kérdések kivételével döntenek aktuális kérdésekben.

Döntéseikről értesítik az iskola intézményvezetőjét munkába állásakor.

3.4. A pedagógiai munka ellenőrzése

A nevelő-oktatómunka folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme a

rendszeres ellenőrzés, értékelés. Ellenőrizni, értékelni kell az iskolai dokumentumokban

megfogalmazott célok teljesülését, végrehajtásának módját és hatékonyságát, a kiadott

vezetői utasítások teljesítésének színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a

teljesítményértékelés alapja.

Ellenőrzésre jogosult munkatársak:

Intézményvezető: minden területen, teljes jogkörrel.

Intézményvezető-helyettes:  munkaközösségek,  pedagógusok  szakmai,  adminisztrációs

munkája. 

Munkaközösség-vezetők: a munkaközösségükbe tartozó pedagógusok szakmai munkája. 

Külső szakértők: szükség esetén intézményvezetői megbízás alapján.

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a belső ellenőrzési terv és az

éves munkaterv tartalmazza. Ezeken kívül minden évben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak

a következő területek:

 tanítási  órák  ellenőrzése  (intézményvezető, intézményvezető-helyettes,

munkaközösség-vezető) – eseti 

 haladási  és  osztályozónapló  ellenőrzése  (intézményvezető-helyettes  −

kéthavonta

 igazolt  és  igazolatlan  tanulói  hiányzások  ellenőrzése  (intézményvezető-
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helyettes) – kéthavonta

 a  tanítási  órák  kezdésének  és  befejezésének  ellenőrzése  (intézményvezető,

intézményvezető-helyettes) – folyamatos

 törvényi  változások  követése  az  iskolai  dokumentumokban  (SZMSZ,

Házirend, Pedagógiai Program) (intézményvezető, intézményvezető-helyettes) − folyamatos

A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján.

Pedagógusok

Az ellenőrzések, értékelések célja az egyéni teljesítmények folyamatos javítása, ezért

az értékelés csak folyamatos ellenőrzés alapján történhet. Az értékelés alapja a munkaköri

leírásban foglaltak teljesítése. Ezt  kiegészíti  a  tantestület  által  elfogadott  intézményi

elvárásrendszer. Az elvárásrendszer figyelembe vételével az intézményvezető a BECS (Belső

Ellenőrzési Csoport) közreműködésével a meghatározott időszakokban értékeli a pedagógus

teljesítményét. A pedagógus az önértékelés és belső értékelés alapján önfejlesztési célokat és

hozzá kapcsolódó határidőket jelöl meg.

A gyakornokok értékelése a „Gyakornoki szabályzat” alapján történik.

Nem pedagógus dolgozók

A nem pedagógus dolgozók munkáját az intézményvezető értékeli. Az értékelés

évente, vagy a meghatározott célok elérésének határideje után történik.  Az értékelés

alapja a munkaköri leírásban foglaltak teljesítése, valamint az egyéni célfeladatok.
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4. Az intézmény belső kapcsolatai

4.1. A nevelőtestület

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási

intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.

A nevelőtestület  tagja  az  iskola  valamennyi  pedagógus  munkakört  betöltő

alkalmazottja.

Egy tanév során a nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott

értekezleteket tartja. Ezek legalább:

tanévnyitó értekezlet

félévi osztályozó értekezlet

félévi értekezlet

év végi osztályozó értekezlet

tanévzáró értekezlet

két alkalommal nevelési értekezlet.

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges, az

iskolai életet átalakító problémáinak (fontos oktatási kérdések, nevelési helyzetek)

megtárgyalására, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 30%-a vagy az intézmény

intézményvezetője szükségesnek látja.

Az értekezleteken való részvétel a nevelőtestület tagjai számára kötelező.

A nevelőtestület értekezletein a törvény által előírt esetekben jegyzőkönyv, egyéb

esetekben emlékeztető feljegyzés készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető valamint

két, az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) írja alá.

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha

az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban

dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: az egy osztályban tanító

nevelők értekezlete, azonos  évfolyamon tanító nevelők értekezlete, egyes feladatokra

felkészítő értekezletek stb.

A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként
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nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület

személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is dönthet.

A nevelőtestületi döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

4.1.1. A nevelőtestület döntési, véleményezési joga

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik

a) a pedagógiai program és módosításának elfogadása;

b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása;

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; elfogadása

d) a  nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók

elfogadása;

e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;

f) a házirend elfogadása;

g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása;

h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása;

i) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai

vélemény kialakítása;

j) a továbbképzési terv, beiskolázási program elfogadása,

k) a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása,

l) jogszabályban meghatározott más ügyek.

Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben -g)-h)

pontjába tartozó ügyek kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási

intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az

egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során.

4.1.2. A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása

A nevelőtestület  a feladatkörébe  tartozó ügyek  előkészítésére vagy  eldöntésére

tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes
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jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a pedagógusok kijelölt

csoportjára, az Intézményi Tanácsra vagy a diákönkormányzatra. E rendelkezéseket nem

lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és

működési szabályzat elfogadásánál.

A tanulói fegyelmi ügyek tárgyalásánál a tantestület egy háromtagú bizottságot bíz

meg, amelynek egyik tagja minden esetben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője,

második a gyermekvédelmi felelős.

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az

ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A tájékoztatás az

intézményvezető vagy helyettese számára a feladat teljesítése után azonnal történik, a

nevelőtestület számára a következő értekezleten. Ha a nevelőtestület tájékoztatása sürgős, a

jogkör gyakorlói kérhetik az intézményvezetőtől nevelőtestületi értekezlet összehívását.

4.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

A köznevelési törvény 71.  §-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az

intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A

munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani

kérdésekben, segítik a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkáját.

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:

1. Humán munkaközösség

2. Természettudományos munkaközösség

3. Idegen nyelvi munkaközösség

4. Osztályfőnöki  és  sport  munkaközösség

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül:

a) pedagógiai, szakmai, módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése az iskolai

nevelő-oktatómunka belső fejlesztése (tartalmi és módszertani korszerűsítés)

b) egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeret- és képességszintjének

folyamatos mérése, értékelése

c) pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása

d) szervezik a pedagógus továbbképzést, segítséget nyújtanak a nevelők

önképzéséhez

e) összeállítják az év végi és az érettségi vizsgák tételsorait, ezeket értékelik
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f) javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok

felhasználásáról, javaslatot tesznek a tankönyvek és taneszközök kiválasztására

g) segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját

h) javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére.

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv

szerint tevékenykedik. A munkaközösségek vezetői a félévi és a tanév végi beszámolóban

részletesen ismertetik munkaközösségük célkitűzéseit, eredményeit.

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A

munkaközösség vezetőjét az  intézményvezető bízza meg. A munkaközösség-vezetők

munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.

Az intézményvezető a munkaközösség-vezetőkkel rendszeresen tart megbeszélést.

Ezeken a megbeszéléseken készítik elő a tanév feladatainak végrehajtását, a félév, tanév

értékelését.

4.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az  intézményvezetőség döntése

alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről

tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a

nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg.

4.4. Szakalkalmazottak közössége

A szakalkalmazottak közösségének tagjai az iskola adminisztratív és technikai

dolgozói. Közvetlen feladatuk az iskola folyamatos működésének biztosítása. A

szakalkalmazottak az  intézményvezető közvetlen irányítása alatt állnak, munkaköri

feladataikat        részletesen munkaköri leírásaik tartalmazzák. Részt vesznek az

intézmény minden dolgozóját érintő megbeszéléseken, értekezleteken.

4.5. Osztályközösségek

Az osztályközösség az egy osztályba járó tanulók közössége, vezetője az

osztályfőnök.

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg.
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A tanulóknak lehetőségük van más osztályba történő átjelentkezésre pedagógiai

szempontok és a helyi tanterv figyelembevételével.

4.6. Diákönkormányzat

Az osztályok tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A

diákönkormányzat, munkája során szükség esetén használhatja az iskola számítógépeit, a

diákönkormányzatot segítő tanár engedélyével az iskolai fénymásolót, nyomtatót.

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik,

melyet a tanulóközösségek és a nevelőtestület is elfogadott, vezetőjét maga választja.

Tagja osztályonként 2-2 tanuló. (pl.: a  diákönkormányzati  tagokból  álló  támogató

csoport  a házirendet megsértő tanulókkal segítő szándékkal a  további fegyelemsértés

megelőzése érdekében elbeszélgethet).  A diákbizottság munkáját patronáló tanár

rendszeresen kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, a felmerülő javaslatokról, ötletekről,

problémákról tájékoztatja az intézményvezetőt  és a pedagógusokat, egyedi ügyekben is

eljár.

4.7. A diákönkormányzat döntési, véleményezési jogköre

A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt  saját

működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök

felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az

iskolai di-ákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,

valamint a tájékoztatási rendszer (iskolarádió, az iskola honlapja stb.) tanulói

vezetőjének, munkatársainak megbízásáról.

Az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő

következő kérdésekben:

 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat

elfogadásakor és módosításakor;

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

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

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,

f) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,

g) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.

4.8. A szülők közösségei

Az  iskola szülői közösségei: az osztály-szülői  munkaközösségek és az  Intézményi

Tanács.

Az iskolában a szülőknek a  köznevelési  törvényben meghatározott jogaik

érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik.

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei

alkotják. Véleményeiket, javaslataikat a választott Intézményi Tanács képviselő vagy az

osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez.

Az Intézményi Tanácsba  a  szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat 1-1

képviselőt delegál. Az Intézményi Tanács saját ügyrendje szerint működik.

Az Intézményi Tanács működési feltételeit a vezetőség az iskola épületében

biztosítja: helyiség, számítógép internetes kapcsolattal, nyomtatási, fénymásolási

lehetőség, telefonhasználat.

4.9. A szülői szervezetek döntési, véleményezési jogköre

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg.

a) megválasztja saját tisztségviselőit

b) megválasztja a szülők képviselőjét az Intézményi Tanácsba

c) kialakítja saját működési rendjét

d) képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott

jogaik érvényesítésében

e) véleményezi az iskolai pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az
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SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak

f) véleményt  nyilváníthat,  javaslattal  élhet a szülőkkel  és  a tanulókkal  kapcsolatos

valamennyi kérdésben

Az Intézményi Tanács egyetértési jogot gyakorol:

a)    jogszabályban meghatározott kérdésekben, a szervezeti és működési szabályzat és a

házirend elfogadásakor,

b) a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele

feltételeinek meghatározásakor.

Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az Intézményi Tanács

véleményét a pedagógiai program elfogadása előtt.

Az Intézményi Tanács javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben különös tekintettel a nevelési-oktatási

intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb

csoportját érintő kérdésekben.
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5. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása

5.1. Az intézményvezetőség és a nevelőtestület

A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a

szóbeli tájékoztatás.

A kapcsolattartás további fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései.

 értekezletek,

 megbeszélések.

Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán,

valamint írásbeli, szóbeli tájékoztatókon keresztül is értesíti a nevelőket.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg

vagy munkaközösség-vezetőjük közvetítésével munkaidőben bármikor közölhetik az iskola

vezetőségével.

Az iskola pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési,

oktatási problémáikat megbeszélik.

5.2. A tanulók tájékoztatásának formái

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osz-

tályfőnöki órákon az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatja a tanulókat. A tanulók a

bejáratnál elhelyezett hirdetőtábláról,  az iskola honlapjáról  és  az  e-naplóból  (KRÉTA)

folya-matosan tájékozódni tudnak az aktuális tudnivalókról. Szükség esetén az

iskolarádióban is elhangoznak a diákoknak szóló hirdetmények.

A tanulót egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban

tájékoztatni kell. A tanulónak a számonkérés során nyújtott teljesítményét egyértelműen

értékelni kell, közölve vele az adott érdemjegyet.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg

vagy diákönkormányzati képviselőjük útján közölhetik az iskola vezetőségével.

Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen

a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A

diákközgyűlés összehívásáért az  intézményvezető  felelős. A diákközgyűlés egy év
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időtartamra a tanulók javaslatai alapján egy fő diákképviselőt választ. A diákközgyűlés

napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal a diákönkormányzatot

segítő tanár nyilvánosságra hozza a hirdetőtáblán és az iskola honlapján.

5.3. A szülők tájékoztatásának formái

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osz-

tályfőnökök az október eleji szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket.

A tanulók egyéni haladásával, hiányzásaival kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi

eszközök szolgálnak:

szülői értekezletek,

tájékoztatás az e-naplón keresztül,

tájékoztató levelek igazolt/igazolatlan hiányzásról, telefonos értesítések,

szükség esetén egyéni megbeszélések a szülőkkel.

Az iskola tanévenként h á r o m  szülői értekezletet tart.  Szülői értekezlet előtt egy

órával a pedagógusok fogadóórát tartanak. A szülői értekezletek idejét az éves munkaterv

tartalmazza. Ezen túl szükség esetén (tanulmányi, nevelési problémák, szervezési

kérdések) az osztályfőnökök a tanév során bármikor szervezhetnek szülői értekezletet.

Rendkívüli esetben az intézményvezető rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze.

5.4. Kapcsolattartás a szülőkkel

A  szülők  véleményeiket,  állásfoglalásaikat,  javaslataikat  közvetlenül  vagy  az  osz-

tályfőnökökön keresztül juttatják el az iskola vezetőségéhez.

Az Intézményi Tanácsba a szülői munkaközösségek egy tagot delegálnak. Az

Intézményi Tanács az iskola közösségeivel és a szülői munkaközösségekkel tartja a

kapcsolatot. Az Intézményi Tanácsnak az intézményvezető félévente beszámol az

intézményben végzett munkáról, az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről.

Ha  a  Szülői  Munkaközösség  (SZMK)  a  tanulók  egy  csoportját  érintő  kérdésben

tájékozódni  kíván,  kérésükkel  az  intézményvezetőhöz  fordulhat.  A tájékoztatás  történhet

szóban vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát a

Szülői Munkaközösség megkapja, másik példányát az iskola iktatja. 

21



5.5. Kapcsolattartás a diákönkormányzattal

A diákönkormányzat tájékoztatási formái: a diákönkormányzatot segítő tanár

személyén keresztül,  az  osztályfőnökök  közreműködésével,  hirdetményekkel,  a

diákközgyűlésen.

A diákönkormányzat tagjai javaslataikat, véleményüket a diákönkormányzatot segítő tanár

közvetítésével vagy személyesen juttathatják el az iskola vezetéséhez.

5.6. Panaszkezelés módja

A szülők  és  tanulók  panaszukkal,  észrevételükkel  írásban  a  nevelési-oktatási  intézmény

vezetőjéhez  vagy  a  nevelőtestület  pedagógusához  fordulhatnak.  A  panasz  beérkeztétől

számított  15  napon  belül  panaszukra  írásban  érdemi  választ  kell,  hogy  kapjanak.

Amennyiben  ez  nem  történik  meg,  vagy  a  válasz  nem  kielégítő,  úgy  panaszukkal  a

fenntartóhoz, a Jászberényi Tankerületi Központhoz fordulhatnak. 

6. Az intézmény működése

6.1. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama, az intézmény nyitva tartása

Az iskola munkarendjét a Házirend tartalmazza.

Az iskola nyitva tartási ideje: szorgalmi időben 6.00-tól 18.00-ig, az iskola dolgozói

számára. A tanulók az iskolában 7.30-tól (tanítási óra, egyéni foglalkozás, stb. esetén

pedagógus felügyeletével 7.00-től) 18.00-ig tartózkodhatnak pedagógus felügyelete

mellett. Az iskola intézményvezetőjával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől

eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Délután 15.30-tól a

főbejárat zárva van, közlekedni a hátsó bejáraton lehet. Délelőtt 8.00 és 12.25 között az

udvari kiskaput zárva tartjuk.

Szorgalmi időben a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 és 15.30 között az

iskola intézményvezetőjének vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a foglalkozást tartó nevelő,

a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések

megtételére. Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan

ok miatt nem tud az iskolában tartózkodni, az általuk megbízott személy felelős az

SZMSZ 2.3. pontjának megfelelően.
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Az iskolában 7.30-tól és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az

ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az

épületek  rendjének,  tisztaságának  megőrzését,  a  balesetvédelmi  szabályok  betartását

ellenőrizni. A tanulók szünetek alatti felügyeletéért az ügyeletes pedagógusok felelősek.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 15 óra 30 perc között

kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc. Az

5. óra utáni szünet 30 perc. A hatodik és hetedik óra utáni szünet 5 perc. Szükség esetén az

órarendben ún. 0. órák is tervezhetők.

A tanórákat becsengetéskor kell megkezdeni és kicsengetéskor befejezni. Tanóra nem

maradhat el, a helyettesítés megoldásáért az intézményvezető-helyettes  a felelős. A

tanórákról a pedagógust kihívni csak rendkívüli esetben – a tanulók felügyeletét megoldva –

lehet.

Rendkívüli esetben az intézményvezető rövidített órák tartását rendelheti el.

A tanórán kívüli foglalkozásokat 14.00 órától 18.00-ig, vagyis a délutáni nyitva

tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet.

A tanulókra vonatkozó részletes szabályokat a házirend tartalmazza, melynek

betartása minden tanuló számára kötelező.

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a gazdasági

irodában történik 8 óra és 12 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

6.2. Az intézményben tartózkodás rendje

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola  intézményvezetőjétől

engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén).A tanuló a tanítási idő alatt az osztályfőnöke

(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes) és a számára órát

tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat

ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles a tanári szobában

jelenteni. Ha a tanári szobában nem tartózkodik pedagógus, az ügyeletes a
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gondnokságon köteles bejelenteni az érkezőt. A diákokra várakozó szülők a főbejáratnál

az előtérben várakozhatnak, a pedagógusokhoz érkező szülők a földszinti folyosón a tanári

szoba előtt.

6.3. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

Az iskola dolgozói saját munkahelyüket, valamint a közös helyiségeket az iskola

nyitva tartási ideje alatt használhatják. Munkaszüneti napon, tanítási szünetben csak az

intézményvezető  engedélyével  tehetik  ezt  meg, aki gondoskodik az iskola nyitásáról és

zárá-sáról. A helyiségekből leltározott tárgyakat csak  a leltárért  felelős személy  tudtával

szabad átvinni más helyiségbe.

Az iskola területére gépkocsival csak intézményvezetői engedéllyel lehet behajtani.

A tanulók az iskola helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. A

helyiségekből tárgyakat csak az ügyeletes nevelő engedélyével szabad átvinni más

helyiségbe. A használat  befejeztével  az  ügyeletes  nevelő/szaktanár gondoskodik  a

visszavitelről.

Az iskola helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért,

védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelem, va-

lamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola Szervezeti és Működési

Szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az egyes tantermek speciális használati rendjére vonatkozó utasításokat a tanévben itt

tartott első fog-lalkozás alkalmával a foglalkozást tartó nevelő ismerteti – (informatika,

fizika-kémia, rajz, ének szaktanterem, tornaterem).

A tornaterembe és az informatika termekbe utcai cipőben belépni tilos.

Vagyonvédelmi és balesetvédelmi okok miatt az informatika termeket, a

multimédiás tantermet, a nyelvi kistermeket, a könyvtárt és a tornatermet zárni kell. A

tantermek bezárása az órát tartó pedagógus (könyvtáros), ill. – a tanítási órákat követően

– a technikai dolgozók feladata.

A helyiségekben levő berendezési tárgyakat, felszereléseket és eszközöket a

tanulók nevelői felügyelet mellett használhatják. Az eszközök szakszerű használatát a

tanulókkal ismertetni kell az első foglalkozás alkalmával. A tanév első napján, a

munkavédelmi és balesetvédelmi oktatáson ezekre az eszközökre is ki kell térni.

Az iskolába behozott tárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. A dolgozók
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és a tanulók értékes tárgyaikat az iskolatitkár irodájában adhatják le, aki szekrényben őrzi

azokat. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget vállal. A leadott tárgyról elismervényt

kell adni (név, tárgy, átvétel dátuma, elvitel időpontja).

A tanulók az általuk okozott kárért kártérítési felelősséggel tartoznak. A tanulói

kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén - a károkozás napján érvényes

rendelkezések szerint megállapított - kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének

maximum ötven százaléka, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban -

a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - kötelező legkisebb

munkabér öt havi összege. A károkozás értéke a mindenkori amortizált érték.

Az iskola a tanulónak iskolai jogviszonyával összefüggésben okozott kárért

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi  V.  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy az

iskola felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult

elháríthatatlan magatartása okozta.

Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére:

Az iskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően nevelési, oktatási célra

lehet használni, ettől csak az intézményvezető engedélyével lehet eltérni.

Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási

szünetekben lehet átengedni külső igénylőknek külön megállapodás alapján, ha ez az

iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső

igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és

helyiségekben tartózkodhatnak.

Az intézményben semmilyen párt, politikai szervezet nem működhet.

6.4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje

Az intézményben a tanulók számára igény esetén – ha a személyi és tárgyi

feltételek lehetővé teszik - az alábbi az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres

foglalkozások működhetnek:

• szakkörök, énekkar,

• diáksportkör,
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• felzárkóztató foglalkoztatások,

• tehetségfejlesztő foglalkoztatások,

• érettségi előkészítő foglalkozások.

A tanórán kívüli foglalkozásokra és a szabadon választott foglalkozásokra való

tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes.

A tanórán kívüli foglalkozásokra (tömegsport, szakkör) és az érettségi előkészítő fog-

lalkozásra elegendő a tanuló szóbeli jelentkezése a szaktanárnál. Ezek a foglalkozások

nem  válnak  a tanuló számára  kötelezővé.  A honvéd  kadétok  számára  a  Honvéd  Kadét

programhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységeken a részvétel kötelező.

A szabadon választott foglalkozásokra a jelentkezés a tanév elején történik az

intézmény által kialakított adatlapon, és egy tanévre szól. A felzárkóztató

foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a

szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

A 11. és 12. évfolyamon a tanuló kötelező jelleggel közép-  vagy emelt szintű

képzésre jelentkezhet. Egy-egy tárgy felvétele két órával növeli a tanuló heti óraszámát. A

tanulók két tárgyat választhatnak.  Emelt szintű csoport a Pedagógiai programban

meghatározott tantárgyakból indul. Az emelt szintű jelentkezést a tanuló indokolt esetben

egy alkalommal a  tanév elején, az éves munkatervnek megfelelően módosíthatja a

jelentkezésre szolgáló adatlapon.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az  intézményvezető bízza meg, akik

munkájukat munkaköri leírásul alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az

is, aki nem az iskola pedagógusa.

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése

érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott

időpontban osztályaik számára önköltséges tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A

kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnök  a kirándulási tervben rögzíti. Az iskola

nevelői az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók számára önköltséges túrákat,

kirándulásokat szervezhetnek.
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Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport

és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhet. A versenyek megszervezéséért, a

résztvevő tanulók felkészítéséért  a szakmai  munkaközösségek,  illetve  a szaktanárok  a

felelősek. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai

könyvtár működik.

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az

iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A

tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények esetében is érvényesek a

vonatkozó iskolai szabályok a tanulókra és a nevelőkre egyaránt.

6.5. A mindennapi testedzés formái

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést heti 5 testnevelés órában

biztosítja.

A sportköri foglalkozásokon az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Ezeket a

foglalkozásokat tanévenként a tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben kell

megszervezni.

A sportköri  foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy a

testnevelő tanár felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen

 az őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, az edzőterem;

 a téli időszakban: a tornaterem, edzőterem.

A sportudvart az iskolával jogviszonyban nem állók is szabadon használhatják

sportolásra, de csak az iskolai események zavarása nélkül.

6.6. A közalkalmazottak munkarendje

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított

munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola intézményvezetőja

alkalmazza. A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC törvény a nemzeti

köznevelésről (Nkt.) szabályozza. A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok

felsorolását munkaköri leírásuk tartalmazza.

A pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató
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munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben

dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

A napi felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-helyettes állapítja meg

az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell

elsődlegesen figyelembe venni.

A pedagógus köteles tíz perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a

munkahelyén (ill. a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak

helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanap reggelén köteles jelenteni az

intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy az a helyettesítésről intézkedhessen.

A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor

a tananyagban való előrehaladását pontosan meghatározni, hogy akadályoztatása esetén a

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

tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy

nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, ill. a tanmenet

szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni.

Egyéb esetben a pedagógus az  intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-

helyettestől  kérhet engedélyt a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő

tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására.  A tanórák  (foglalkozások)  elcserélését  az

intézményvezető-helyettes engedélyezi.

A pedagógus számára – a kötelező óraszámon felül – a nevelő-oktató munkával

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az

intézményvezető vagy helyettese adja.

A pedagógus alapvető kötelezettsége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről az intézményi dokumentumentumokban
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foglalt alapelvek szerint.

Az intézményben a nem pedagógus dolgozók munkarendjét a vonatkozó

jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan

működése érdekében. Munkájukat a munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően

végzik. A napi munkaidő megváltoztatása – az intézményi működéshez igazodva – az

intézményvezető utasításával történik.

A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság kiadása nem

veszélyeztetheti az iskola szakszerű és törvényes működését.

A pedagógusok alap- és pótszabadságát elsősorban a nyári szünetben kell

biztosítani. Az őszi-, téli-, tavaszi szünet munkanapra eső napjai az iskolában

munkanapok. Ebben az időszakban  is  kérhetnek  szabadságot  a dolgozók  rendes  évi

szabadságuk terhére.

Indokolt esetben – hozzátartozó betegsége, egyéni szociális problémák, szakmai

képzés, külföldi út stb. – szorgalmi idő alatt is engedélyezhető szabadság a

pedagógusok részére, amennyiben a szakszerű helyettesítés megoldható.

6.7. A tanulók felvételének rendje

Az intézmény a tanulók felvételének rendjét minden tanévben október 31-ig

nyilvánosságra hozza beiskolázási tájékoztatójában és közzéteszi az iskola honlapján.

6.8. Az intézmény tanulóinak munkarendje

Az intézmény házirendje mint belső jogforrás tartalmazza a tanulók

munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára

kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok

ügyelnek. A házirendet a 9. évfolyamos tanulók beiratkozáskor  elektronikus  formában

megkapják. Ezen túl minden tanév elején az osztályfőnökök ismertetik a házirendet a hét

első osztályfőnöki óráján, valamint az első szülői értekezleten.

A házirend munkaidőben megtekinthető a tanári szobában, az intézményvezetői

irodában vagy – nyitvatartási időben – az iskolai könyvtárban. A házirend az iskola honlapján

elérhető.

6.9. Az iskolai ünnepélyek rendje

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola
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jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.

Az iskolai ünnepélyeket/megemlékezéseket az éves munkatervben rögzítjük. Az

iskolai ünnepélyeken a pedagógusok és a tanulók megjelenése kötelező, a házirend által

szabályozott megfelelő ünnepi öltözékben.

Ünnepségek, rendezvények a tanév folyamán:

 tanévnyitó ünnepség

 bundásavató

 Deák-nap (Az iskola névadójára születésének évfordulóján emlékezünk.)

 Deák-délutánok

 október 23-i ünnepség

 szalagavató

 tablóbál 

 március 15-i ünnepség

 ballagás

 egészségnap

 tanévzáró

A tanév során igény szerint szervezhetők sportrendezvények, osztályrendezvények,

iskolai összejövetelek.

Évente  megszervezzük  az  iskolakirándulást. Az iskolai védőnő közreműködésével –

lehetőség szerint – évente megrendezzük az egészségnapot.

A Diákönkormányzat (DÖK) szervezésében működhet az iskolarádió,  a DÖK  segíti az

iskolai honlap tartalmának fejlesztését. Tavasszal tartjuk a DÖK által szervezett diáknapot. 

6.10. A tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a szakmai munkaközösség véleményének kiké-

résével évente a nevelőtestület dönt.

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott

tankönyvfelelős készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését

követően. A tan-könyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és az Intézményi Tanács

véleményének figyelembevételével a szakmai munkaközösségek választják  ki  a

megrendelésre kerülő tan-könyveket.

30



A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola intézményvezetője beszerzi a szülők és

az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az iskola tankönyvrendelését  a fenntartó hagyja

jóvá.

A  tanulók  ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A munkafüzeteket  és

munkatankönyveket saját tulajdonul megkapják, a többi tankönyvet a könyvtárból

kölcsönözhetik.  A kölcsönzött könyveket a tanév végén vissza kell  adniuk. A kölcsönzött

könyvekért anyagi felelősséget vállal a tanuló gondviselője.

6.11. A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok,

intézményi védő-óvó előírások

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint

ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges

intézkedéseket megtegye.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan:

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkavédelmi

szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan

figyelemmel kísérni, a rendet  megtartani,  valamint  a baleset-megelőzési  szabályokat  a

tanulókkal betartatni.

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal

együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osz-

tályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló

szabályokkal a következő esetekben:

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell

az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírá-

sait,  a rendkívüli  esemény (baleset,  tűzriadó,  bombariadó,  természeti  katasztrófa

bekövetkezésekor  szükséges  teendőket, a menekülési  útvonalat), a menekülés  rendjét, a

tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
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  Tanulmányi kirándulások, túrák előtt.

 Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt.

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat

és viselkedési formákat. A nevelőknek ki kell képezniük a tanulókat minden gyakorlati,

technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény

bekövetkezésekor  követendő  magatartásra. A tanulók számára közölt balesetvédelmi

ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A

nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a

szükséges ismereteket. A tanulók jelenléti ív aláírásával igazolják  az  oktatáson  történt

részvételüket.

Az iskola  intézményvezetője  az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi

feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia,

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

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola

intézményvezetőjének.

E  feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell

vennie.

Az iskolában történt baleseteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően

jegyzőkönyvezni, kivizsgálni kell, és jelenteni a felettes szerveknek. A vizsgálat során tisz-

tázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.

6.12. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
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Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre

nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza,

illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az

intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

- a természeti katasztrófa (pl: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.),

- a tűz,

- a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola

épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre

utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményvezetővel, illetve

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell

 a fenntartót,

 tűz esetén a tűzoltóságot,

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

 személyi sérülés esetén a mentőket,

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola vezetője szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az  intézményvezető  vagy az intézkedésre

jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul  hozzá  kell  látni  a veszélyeztetett  épület

kiürítéséhez. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a

kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a

tanulók részére tanórát vagy más   foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre:

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

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

gondolnia kell!

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület

elhagyásában segíteni kell!

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen
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valamelyik tanuló az épületben.

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével –

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,

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

stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola

vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,

 az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott

szombati napokon be kell pótolni.

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

c. intézményvezetői utasítás tartalmazza.

A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős.

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente

legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola vezetője a
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felelős.

A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára

kötelező érvényűek.

6.13. A dohányzás intézményi szabályai

Az intézmény teljes területén és 5 méteres körzetében a dohányzás tilos.

Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára

a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos. Az iskolában és az

azon kívül tartott rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen

ügyeletet, szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek

(alkohol, drog) hatása alatt áll, nem engedünk be.

6.14. Az iskolai könyvtár működési rendje

Az iskolában a nevelő-oktatómunka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése

érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a

tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése,

gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint

tanórai és tanórán kívüli  foglalkozások  tartása.  Az  iskolai  könyvtár  saját szervezeti  és

működési szabályzata alapján működik.

A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki

az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és

egy tanévre szól. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola

dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.

Az intézményből távozó tanuló kiiratkozás előtt a kikölcsönzött könyveit köteles

visszaszolgáltatni a könyvtárba. A tanulónak az iskolából történő eltávozási szándékáról

az osztályfőnök tájékoztatja a könyvtáros-tanárt.

A nyugdíjba vonuló vagy más okból az iskolából eltávozó kollégák az általuk

kikölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a nevelők és a szakmai

munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik, de minden esetben

elsőbbséget élvez a tartós tankönyvek és a tanulók által alkalmazott segédkönyvek

beszerzése. A tartós tankönyveket és az iskolai segédkönyveket a könyvtárban elkülönítetten

kezeljük.
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Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros a felelős.

A könyvtár nyitva tartását úgy kell kialakítani, hogy a tanulók – lehetőség szerint -

minden tanítási napon igénybe vehessék a könyvtár szolgáltatásait.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

 számítógépes,  informatikai  szolgáltatások  biztosítása  (pl.:számítógép-  használat,

Internet stb.),

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint

más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által

használt segédkönyvek kivételével) 4 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési

idő 1 alkalommal meghosszabbítható. A tankönyvek egy tanévre kölcsönözhetők.

A könyvtárhasználó a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy

szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre

nem hozza vissza, kártérítés fizetésére kötelezhető.

6.15. Reklámtevékenység az iskolában

Külső cégek általi reklámtevékenység engedélyezése az iskola területén az

intézményvezető  hatáskörébe tartozik. A reklámtevékenység engedélyezésekor különös

figyelemmel kell lenni a tanulók egészséges életmódjára, a szabadidő kulturált eltöltésére,

az esélyegyenlőségi törvényben foglaltakra, az iskola mindennapi működésére.

Az iskolában nem helyezhetők el politikai reklámok. A tanulók egyéni hirdetéseiket az iskolai

hirdetőtáblán helyezhetik el, a fentiekben fel-soroltak  figyelembevételével,  az

osztályfőnökök engedélyével.

6.16. A diákigazolványok, pedagógus igazolványok kezelésének rendje

A pedagógus- és a diákigazolványokat az iskolatitkár kezeli (igényli,  érvényesíti,

pótolja elvesztés esetében) a vonatkozó jogszabályok betartásával. A jogosultságot az

intézményvezető-helyettessel egyezteti. A diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az

intézménybe küldi.
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6.17. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

Az elektronikusan előállított nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az

intézményvezető aláírásával ellátva hitelesített formában kell tárolni.

Az adatszolgáltatás során keletkezett elektronikus dokumentumokat az

intézményvezetői irodában található számítógépen elkülönített mappában tároljuk.
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7. A külső kapcsolatok rendszere és formája

A külső kapcsolatok rendszerét és formáját Pedagógiai Programunk tartalmazza.

7.1. Iskolaorvos

Az iskolai egészségügyi ellátás területei: az iskola dolgozóinak egészségügyi

vizsgálata, a tanulók egészségügyi vizsgálata.

Az iskolaorvos munkájának ütemezését –  az iskolai védőnő közreműködésével –

minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola intézményvezetőjével.

Az iskolaorvos által végzett szűrővizsgálatok az iskolaorvos saját orvosi

szobájában történnek. A vizsgálatok időbeosztását az intézményvezető-helyettes koordinálja.

Az iskolaorvos rendelési ideje: naponta 8.00-10.00. A rendelési időn sürgősségi

esetben ellátja a diákokat. Az iskolaorvosi rendelési helye és ideje az iskolai

hirdetőtáblán kerül kiírásra. Ha tanulónak az iskolában tartózkodása alatt egészségügyi

ellátásra van szüksége az ügyeletes pedagógus intézkedik, és a tanulót, kísérettel szakorvosi

rendelésre irányítja, orvost vagy mentőt hív.

Az egészséges életmódra nevelés iskolai feladatait pedagógiai programunk

tartalmazza. A feladatok megvalósításában az iskola minden pedagógusa részt vesz, azt

az intézményvezető-helyettes koordinálja és ellenőrzi.

7.2. Iskolai védőnő

Az iskolai védőnő végzi a tanulók egészségvédelmét. Éves munkatervét minden

évben szeptember 15-ig egyezteti az iskolavezetéssel.

Az iskolai védőnő elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok

ütemezését. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (testsúly,

magasság, hallás, vérnyomás stb.). Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának

alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét.

Az osztályfőnökökkel egyeztetve végzi a szükséges felvilágosító, egészségnevelő

munkát.

Munkája során kapcsolatot tart az intézmény vezető-helyettesével.

Az iskolai védőnő fogadóórája az iskolában minden hónapban az éves órarend

szerint rögzített módon hetente egyszer 13.00-tól 15.00-ig tart. Szükség esetén a védőnői

tanácsadóban más (előre egyeztetett időpontban) 8.00-tól 10.00-ig fogadja a hozzá fordulókat.
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7.3. Gyermekvédelem

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst az intézményvezető bízza meg. Feladatait a

vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásain, kiemelt figyelemmel kíséri a

halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókat, segíti problémáik

megoldását, kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelési tanácsadóval.

Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi jogszabályok iskolai betartását.

Az intézmény a gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető-helyettes személyén

keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal. Jelzéssel él, ha a tanuló

magatartása, iskolai hiányzása stb. ezt szükségessé teszik, részt vesz az

esetmegbeszéléseken, folyamatos tájékoztatást ad a megtett intézkedésekről.

7.4. Egyéb külső kapcsolatok

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolának állandó

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

 a Jászberényi Tankerületi Központtal

 Jászárokszállás Város Önkormányzatával

 a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal

 a Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal

 a jászárokszállási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

 a Honvédelmi Sportszövetséggel

 a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezreddel

 az OTP Fáy András Alapítvánnyal

 az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel

 a MATE Károly Róbert Campusszal

 a Budapesti Gazdasági Egyetemmel

 a Gyöngyösi Kézilabda Klubbal

 a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával

 a környező általános iskolákkal

 a Petőfi Sándor Művelődési Házzal

 a Városi Könyvtárral.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
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A  pályaorientáció  támogatásához  az iskola rendszeres  kapcsolatot tart fenn a

környező gazdálkodó szervezetekkel, cégekkel.
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8. Záradékok

8.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya

Az iskolai SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló

dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok

tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által

szervezett külső rendezvényekre.

A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében,

de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni.

8.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

A Szervezeti és Működési Szabályzat a nevelőtestület jóváhagyásával lép életbe és

visszavonásig érvényes. A véleményezési jogkörről szóló nyilatkozatok (nevelőtestület,

diákönkormányzat, Intézményi Tanács) az SZMSZ mellékletét képezik.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése

alapján a nevelőtestület 2022. augusztus 31. napján fogadta el.

A kihirdetés dátuma 2022. szeptember 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat ekkor

lép hatályba.

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot

gyakorolt a diákönkormányzat és az Intézményi Tanács.

A Szervezeti és Működési Szabályzat egy példánya megtalálható az intézményvezetői

irodában és az iskolai könyvtárban, ahol a könyvtár nyitva tartási idejében bárki

megtekintheti. A dokumentum felkerül az iskola honlapjára.

Mellékletek

1. számú melléklet: Jogszabályi háttér

2. számú melléklet: Szervezeti ábra

3. számú melléklet: Munkaköri leírás (minta) 

4. számú melléklet: Az iskolai könyvtár SZMSZ

5. számú melléklet: DÖK SZMSZ
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