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JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Az SzMSz létrehozásának jogszabályi alapjai: 

● Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  

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

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  

● 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

● 2012. évi CLXXXVIII. Törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről  

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

lési intézmények névhasználatáról (Továbbiakban R.) 

● A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),  

● A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény  

● A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 

 

AZ INTÉZMÉNY – MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV – LÉTREHOZÁSÁRÓL,  

TÖRZSKÖNYVI AZONOSÍTÓ SZÁMÁRÓL, ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL,  

ELLÁTANDÓ FELADATAINAK SZAKFELADATI RENDJÉRŐL  

[Áht. 7. § – Ávr. 5. § (1)-(2) 

Az intézmény általános jellemzői 

Az intézmény fenntartója és üzemeltetője a Közép-Pesti Tankerületi Központ. 

1. A közintézmény neve: Budapest, XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 

OM azonosító: 035058 

Törzskönyvi azonosító: KIR/8334-1/2017 (2017. okt. 20. napján kelt és a Fenntartó által 2017. 

nov. 6. napján átvett, 2017. szept. 1. napjától hatályos nyilvántartást módosító, 2017. nov. 21. 

napján jogerőre emelkedett határozata alapján.) 

2. A közintézmény székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 2. 

3. A közintézmény típusa: közszolgáltató közintézmény, általános iskola 

Az intézmény önálló törzskönyvi azonosító számmal nem rendelkezik, a Közép-Pesti Tankerületi 

Központ (fenntartó) intézményegysége 

Hatályos szakmai alapdokumentum az SzMSz 1. sz. mellékletében található. Ez tartalmazza a fenn-

tartó által kijelölt ellátandó feladatok, szakfeladat számát és azok megnevezését. Megnevezi azokat 

a törvényeket, melyekre figyelemmel az alapító-fenntartó létrehozza az intézményt, illetve megne-

vezi az intézmény alaptevékenységét, meghatározza az alapító okirat tartalmát. 
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AZ SZMSZ HATÁLYA 

E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az intézmény minden dolgozójára, a nevelési-oktatási 

intézménybe felvett gyermekekre, tanulókra és szüleikre illetve mindazokra a személyekre, akik 

belépnek az intézménybe. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a mellékleteket képező egyéb belső szabályzatok be-

tartása az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező.  

A szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtes-

tület fogadja el, a szülői szervezet, az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményezési jogának 

gyakorlása mellett. (Nkt. 25.§ (4) és 20/2012. EMMI r. 4.§ (5))  

A szabályzat a Közép-Pesti Tankerületi Központ, – mint fenntartó – ellenőrzésével lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  

Az intézmény nevében aláírási jogköre az intézményvezetőnek van. 

 

 

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS BÉLYEGZŐINEK LENYOMATA 

 

Hosszú bélyegző: 

 

 

 

Körbélyegző: 
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AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL  

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

Az intézményvezetői irodában – hitelesített másolati példányban –, valamint az intézmény honlap-

ján a szülők számára hozzáférhető, letölthető: http://www.moraiskolazuglo.hu 

● az iskola nevelési programja 

● szervezeti és működési szabályzata → SzMSz 

● házirendje 

A szülők az intézményvezetőtől, a helyetteseitől – előzetes időpont egyeztetés után – kérhetnek 

szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról.  

Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az iskolai beiratkozás előtt is választ kapjanak az 

intézmény alapdokumentumaival kapcsolatos kérdéseikre. 

 

A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖTELEZETTSÉG  

TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat 

nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek 

érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 10 számú melléklet 

alapján kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 

A különös közzétételi lista nyilvánossá tételének az iskolai tájékoztató füzetben, ill. az iskolai hon-

lapon teszünk eleget. 

Az intézmény vezetője, mint a közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a kü-

lönös közzétételi listában szereplő adatok, pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről az iskola 

honlapján és a KIR-ben. 

A különös közzétételi lista tartalmazza: 

1. A pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét hozzárendelve a helyi tanterv tan-

tárgyfelosztásához 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsé-

ge 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, 

évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

8. Iskolai tanév helyi rendje 

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban  

  

http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-01.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-01.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-02.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-02.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-03.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-04.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-05.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-05.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-08.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-09.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-10.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-11.html
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AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az 

intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas 

színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi 

adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

 
Az iskolát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Intézményen belül megtalálható: 

● alá- és fölérendeltség 

● azonos szinten belül mellérendeltség 

  

 

 

 

 

 

 

Az iskola  

igazgatója 

Igazgató helyettesek 

Szakmai munkaközösségek 

Nevelőtestület 

Gazdasági koordinátor 

Pedagógiai munkát segítők  

(iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, rendszergazda) 

Technikai dolgozók 
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A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZTI  

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA,  

TOVÁBBÁ A VEZETŐK KÖZTI FELADATMEGOSZTÁS RENDJE 

Az intézmény vezetősége 

Az intézmény vezetője  

Az intézmény vezetője: Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a Köznevelési Törvény 

69. §-a, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

törvény szabálya szerint történik. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az intézmény által 

kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és szabályzatoknak aláírására az 

intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az igazgató, ezt a jogkörét alkalmanként átruházhatja 

az intézmény dolgozóira. Távolléte vagy akadályoztatása esetén, az azonnali intézkedéseket tartal-

mazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá.  

Az igazgató felel:  

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a működtetővel kötött szerződésben foglaltak 

végrehajtásáért,  

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közal-

kalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,  

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,  

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,  

 képviseli az intézményt.  

 

 a pedagógiai munkáért,  

 a nevelőtestület vezetéséért,  

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszerve-

zéséért és ellenőrzéséért,  

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelző-

rendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,  

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

 az intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányza-

tokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,  

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, 

 

 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai el-

lenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 

színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.  

 

 A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 

megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 

alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának el-

lenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.  

 



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

10 

 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a 2011. évi 

nemzeti köznevelési törvény 5. mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának köte-

lezettségén kívül maga jogosult meghatározni.  

 

 Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazga-

tó, az igazgatóhelyettesek minden ügyben, és az iskolatitkárok a munkaköri leírásukban szereplő 

ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a 

félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.  

 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, 

járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény mű-

ködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehoz-

hatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem 

lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

● intézményvezető helyettesek (magasabb vezető beosztású alkalmazottak) 

● iskolatitkárok  

● gazdasági koordinátor 

Intézményvezető helyettesek 

Az intézményvezető munkáját az alábbi intézményvezető helyettesek segítik. 

● alsó-tagozatvezető intézményvezető helyettes (általános intézményvezető helyettes) 

● felső-tagozatvezető intézményvezető helyettes 

Az intézményvezető helyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az intézmény-

vezető adja.  

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.  

● Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzik a vezetési feladatokat. 

● A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. 

● Közvetlenül szervezik és irányítják a közvetlenül alájuk tartozó alkalmazotti közösségeket. 

 

A kibővített vezetőség, törzskar 

Az intézmény vezetése törzskari felépítésű. Az intézményvezető munkáját a középvezetők segítik 

meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők a törzskar tagjai.  

A törzskar lehetőség szerint minden hónap első hétfőjén, vagy szükség szerint tart megbeszéléseket.  

A törzskar tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

Operatív vezetési ügyekben az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a gazdasági 

koordinátor heti rendszerességgel tart megbeszéléseket. 

A kibővített vezetőség tagjai (törzskar): 

● Intézményvezető 

● intézményvezető – helyettesek 
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● Szakmai munkaközösség-vezetők 

● Üzemeltetési koordinátor 

Állandó meghívottak a vezetőségi ülésekre 

● KAT, Szakszervezet képviselői 

● Gyermekvédelmi feladatokat összefogó kollega 

● Szabadidő szervezést segítő kollega 

● DÖK segítő tanár 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. 

Az üzemeltetési koordinátor 

Vezető feladatok ellátásával az intézményvezető bízza meg. Közvetlenül irányítja a „gazdasági, 

műszaki és a kisegítő” munkakörbe besorolt közalkalmazottakat. 

A vezetőség, a kibővített vezetőség és az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat ezen 

szabályzatban található munkaköri leírások alapján az intézményvezető irányítása alapján végzik.  

 

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES AKADÁLYOZTA-

TÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

[R. 4. §. (1) f.]; [Ávr. 13. § (1) g.]; [vr. 13. § (5) j.] 

Az intézményvezető helyettesek az intézményt folyamatosan képviselik  

Pedagógiai kérdésekben (tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal, pedagógiai asszisztensekkel), 

kapcsolattartásban (tanulókkal, szülőkkel, a fenntartó-működtető képviselőivel, egyéb intézmé-

nyekkel, médiával, alkalmazottakkal,) ellenőrzések, minősítések alkalmával. 

Az intézményvezető előre nem látható hosszabb távollétében azon intézményvezető helyettes intéz-

kedhet teljes helyettesítési jogkörrel, akinek a munkaköri leírásában ez a felhatalmazás szerepel. 

(általános intézményvezető helyettes) 

A kinevezés és a munkaviszony megszűntetésének munkáltatói jogköre esetén, a Köznevelési tör-

vény 2-3. sz. mellékletében rögzített munkakörök vonatkozásában, a Közép-Pesti Tankerületi Köz-

pont igazgatójának vonatkozó utasítási szerint kell eljárni. Egyéb munkáltatói intézkedések megté-

telére az intézményvezető jogosult.  

Az intézményi működtetés keretében alkalmazott gazdasági és technikai munkatársak munkáltatója 

szintén a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója. A munkáltatói jogok egy részét, utasítási és 

ellenőrzési jogkört a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója szabályozott módon delegálja az 

intézmény vezetőjének 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető helyettesek 

helyettesítik. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel 

az iskolában az intézményvezető helyettesek látják el, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 
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Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy 

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a 

fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés).  

Az intézményvezető és helyettesei egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető által 

írásban adott megbízás alapján történik. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 

kifüggesztés) 

A vezető, illetve a vezető-helyettesek helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

● a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, 

döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett, 

● a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatat-

lanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában, illetve 

írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott, 

● a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, ren-

delkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

A reggel 645 órától 730 óráig, illetve a 17 órától 1730 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének 

ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző pedagógusok. Intézkedési 

jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az intézményvezető helyettesítését az üzemeltetési koordi-

nátor látja el. 
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A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS RENDJE  

(A VEZETŐK JOGKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE) 

Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi felelős 
Iskolapszichológus 

Szociális munkás 

Rendszergazda 

Alsó-tagozatvezető, általános  

intézményvezető helyettes 

Alsós  

munkaközösség-vezető 

Napközis  

munkaközösség-vezető 

Könyvtáros 

Napközis nevelők 

(1-6. évf.) és  

tanulószoba vezető 

Tanítók 

Tanárok 

Vezető Felső tagozatvezető  

intézményvezető helyettes 
Felsős napközi és  

tanulószoba vezető 

Osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

Szakmai  

munkaközösség-

vezetők 

Iskolatitkárok 
Pedagógiai  

asszisztensek 

Konyhai dolgozók a Hungast munkavállalói,  

kapcsolattartó az üzemeltetési koordinátor 

Üzemeltetési koordinátor Takarítók 

Karbantartók 

Kertész 

Portás 
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AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK,  

A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE,  

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK, KAPCSOLATTARTÁS 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - alkal-

mazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot 

gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyző-

könyvben kell rögzíteni. 

Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösségnek az iskolában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. A 

munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a közalkalma-

zotti törvény szabályozza. 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások szabá-

lyozzák.  

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslatté-

teli, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét, azokon a rendezvényeken, 

amelyekre meghívót kap. 

Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásá-

val, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 

megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül 

az iskola működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az iskola 

minden közalkalmazottja.  

Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójá-

nak mérlegelnie kell. 

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

a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Közalkalmazotti Tanács (KAT) 

A KAT az iskola dolgozóinak érdekvédelmi szervezete, mely 3 tagból áll, akiket az alkalmazottak 

választanak maguk közül öt évre. 

Feladata szükség esetén az alkalmazottak konfliktusainak rendezése, közvetítés a vezetők, illetve a 

fenntartó felé. Működése a 1992. évi XXXIII. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló – törvény 

alapján történik. 

 



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

15 

 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, 

amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfon-

tosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógu-

sa. 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a 

köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban meghatározott kérdé-

sekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény a tanév során a következő értekezleteket tartja 

● tanévnyitó értekezlet  

● tanévzáró értekezlet  

● félévi és tanév végi osztályozó értekezletek  

● havi munkaértekezletek (minden hónap második hétfője optimális esetben) 

● munkatervben tervezett nevelési értekezlet(ek) (Éves munkaterv) 

 

A NEVELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kt. 56-57. §-ai, vala-

mint a R. 29.§-a határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő 

ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

● A nevelési program és módosításának elfogadása 

● Az SZMSZ és házirend és módosításának elfogadása 

● A nevelési év munkatervének elkészítése, elfogadása 

● Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

● Az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése 

● A nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása 

● Jogszabályban meghatározott más ügyek 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli értekezletet tart. 

A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az 

iskola vezetője hívja össze. 

Az intézményvezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a peda-

gógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet nevelési 

időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 
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A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja 

● a pedagógiai program, 

● az SZMSZ, 

● a házirend, 

● a munkaterv, 

● az iskola munkára irányuló átfogó elemzés, 

● a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos anyagát a 

nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetése az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményve-

zető helyettesek feladata. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a 

határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában 

kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba 

kell venni. 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül.  

A jegyzőkönyv tartalmazza:  

● a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők nevét 

● a jelenlévők számát 

● az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

● a meghívottak nevét 

● a jelenlévők hozzászólását 

● a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

● a határozat elfogadásának szavazási arányát 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőköny-

vet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két hitelesítő írja alá. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet 

aláírók hitelesítenek. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.  

Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szava-

zással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos vélemény nyilvánítási rendkívüli nevelőtestületi ér-

tekezlethez a nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatké-

pességéhez az iskolában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 
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A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti jogvi-

szonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 

A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösségek vélemé-

nyét is. 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy eluta-

sításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátá-

sával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések  

[R. 4. §. (1) h.] 

A nevelőtestület jogszabályokban meghatározott feladatkörei közül azok előkészítésére vagy eldön-

tésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkö-

reinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy az Iskolaszékre. Az átruházott 

jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott idő-

közönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A jog-

kör átruházásával kapcsolatos döntést - a beszámolási kötelezettség határidejével és módjával 

együtt - jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

A nevelőtestület átruházza az adott osztályban tanítók és nevelők közösségére a továbbhaladás, a 

magatartás és szorgalomjegy megállapításának kérdéseit. Átutalja ezen kívül a jogszabályban meg-

határozott mértéken felül hiányzók esetén az osztályozóvizsga engedélyezésének kérdését az adott 

tanulócsoportban tanítók közösségére. Fegyelmi ügyekben a nevelőtestület az eset kivizsgálására 

állandó fegyelmi bizottságot hozhat létre.  

Nem ruházhatók át azon nevelőtestületi jogkörök, melyeknél ezt jogszabály tiltja.  

A feladatokkal megbízott pedagógusok beszámolni kötelesek a kitűzött határidő lejárta után a neve-

lőtestületnek, illetve átruházott jogkör esetén annak a körnek, mely a feladatra a pedagógust meg-

bízta (választotta). A nevelőtestület (vagy annak része) a beszámolót nyílt szavazás keretében fo-

gadja el. 

Szakmai munkaközösség 

Az intézmény pedagógusai – elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő – szakmai munkakö-

zösséget hozhatnak létre. A szakmai munkaközösség jogosítványait, feladatait a Nkt., a R., továbbá 

jelen Szabályzat határozza meg. 

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat: 

● az iskolában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

● a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához 

● a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgá-

ló feladatok minél eredményesebb megvalósításához 

● a pedagógusok szakmai munkájának támogatásához. 

Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében 

● a munkaközösség témájában tervező, elemző, értékelő tevékenység 

● módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, közzététele a testületben 



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

18 

 

● módszertani értekezletetek és gyakorlati napok szervezése 

● a szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba történő integ-

rálása 

● a munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a megjelenő új 

szakirodalom tanulmányozása és felhasználása. 

● pályakezdő, vagy újonnan belépett pedagógusok munkájának támogatása 

● a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak lebo-

nyolítása és elszámolása 

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az intéz-

mény munkatervével, nevelési programjával. 

Kapcsolattartás rendje:     

● az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösségek 

tevékenységéről 

● Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára az éves 

feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.  

A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

● javítják, koordinálják az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát, minőségét, 

● fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatokat 

tesznek a szakmai anyagok fejlesztésére a fakultációs irányok megválasztására, 

● végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, le-

bonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

● kialakítják az egysége követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, 

● szükség esetén összeállítják a pót-és osztályozó vizsgák anyagát, 

● az iskola fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, 

● javaslatot tesznek a tanulók speciális osztályba való felvételének követelményeire, pedagógiai 

pályázatok kiírására, azok díjazására, 

● javaslatokat tesznek a helyi tanterv szükség szerinti módosítására, 

● támogatják a pályakezdő pedagógusokat, fejlesztik a munkatársi közösségeket. 

A munkaközösség dönt: továbbképzési programjáról, az iskolai tanulmányi versenyek megrendezé-

séről, kerületi tanulmányi versenyekre való jelentkezésről, a tanulók felkészítéséről. 

A munkaközösség véleményezési jogkörébe tartozik szakterületének minden olyan kérdése, amely-

ben a nevelőtestületnek véleményezési jogköre van. 

Technikai dolgozók közössége 

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját területü-

ket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. 
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A GYEREKEK KÖZÖSSÉGE 

A diákönkormányzat 

Iskolánkban a diákönkormányzat neve: DIÉTA 

Köznevelési Törvény 48. § Az iskolában külön működik diákönkormányzati testület, továbbiakban 

DIÉTA.  

Az osztályközösség 2-3. és 4-8. évfolyamon, (tagozati szinten) 2 fő diákönkormányzati képviselőt 

választ, akik képviselik a tanulók érdekeit a DIÉTÁ-ban. A diákönkormányzatok, képviselőt dele-

gálnak az intézményi tanácsba. A diákönkormányzat a tanulóközösség által elfogadott és a nevelő-

testület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint végzi a munkáját.  

A diákönkormányzatot az igazgató megbízásából pedagógus kolléga segíti. A diákönkormányzat 

működéséhez szükséges feltételeket (helyiség, berendezések használata) az iskola biztosítja. Anyagi 

támogatását az intézmény biztosítja a mindenkori ellátmány terhére szükség és lehetőség szerint. 

Évente több alkalommal diákgyűlést kell tartani, ahol tájékoztatás történik az iskolai élet feladatai-

ról. Az összehívásért az igazgató felelős. (tagozatgyűlések alkalmával) Az osztályfőnök, az osztály-

főnöki órán tájékoztatja a tanulókat az aktuális tudnivalókról.  

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás:  

A diákönkormányzatot képviselő pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójá-

val. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések-

ben. Nagyobb közösségnek a mindenkori tanulólétszám legalább 30%-a számít. Az osztály diákön-

kormányzati képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. A tanulók egyé-

ni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. A diákön-

kormányzat véleményezi az iskola SZMSZ, Pedagógiai Program, Helyi tanterv diákokat érintő té-

máit, véleményezi a Házirendet. Véleményezi a félévi és tanév végi beszámolót. Véleményezési jog 

illeti meg a fegyelmi eljárás megindításáról.  

A diákgyűlés 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának a fóruma. 

Megtartásának idejét az éves munkaterv tartalmazza. Napirendjét az intézményvezető és a DIÉTA 

elnöke közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozataláról a DIÉTA Tanács tagjai gon-

doskodnak. A diákgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. Levezető elnöke a diákönkormány-

zatot segítő tanár. A diákgyűlésen az intézményvezető ad tájékoztatást a tanulók részére az előzete-

sen írásban hozzá eljuttatott, illetve az ott szóban feltett kérdésekre. 

Rendkívüli diákgyűlés összehívását a DIÉTA Tanács elnöke kezdeményezheti az intézményvezető-

nél. Az intézményvezető a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli di-

ákgyűlés összehívásáról, vagy ha azt nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést ki-

váltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. Erről a DIÉTA Tanács elnökét tájékoztatja. 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók közössége. Az osztályközösség 

diákjai a tanórák túlnyomó részén közösen vesznek részt az órarend szerint. Az osztályközösség a 



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

20 

 

DIÉTA legkisebb egysége, mint ilyen megválasztja képviselőjét, küldöttet delegál a DIÉTA Ta-

nácsba. 

Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. 

Az osztályfőnököt a tagozatvezető intézményvezető helyettes és a munkaközösség vezető javaslatát 

figyelembe véve az intézményvezető bízza meg. 

Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro értekezletének összehívására. 

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás  

A nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közöt-

ti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelésioktatási intézmény szerzi meg a 

tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jog-

viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészí-

téséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. Amennyi-

ben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevé-

telre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét 

be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik 

meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, 

valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, 

hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről 

és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megál-

lapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt 

is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) 

aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az 

alkotóra.  

 

KIADMÁNYOZÁS ÉS KÉPVISELET SZABÁLYAI  

Az intézmény dolgozóira és vezetőire vonatkozó érvényes kiadmányozási jogkörök törvényekben, a 

Közép-Pesti Tankerületi Központigazgatói utasításokban szabályozottak. Az intézményben létesített 

munkakörökhöz rendelt feladat és hatáskörök, ezek gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje 

ezen SzMSz munkaköri leírásaiban szabályozottak. (2.-15. számú mellékletek) 

A vezetők és az iskolai szülői szervezet kapcsolattartási formái, rendje  

(ISz, IT, SzMK) (R. 4. §. (1) g) 

Az Intézményi Tanács, az Iskolaszék és az iskolai szülői szervezet létrejöttét, működését a 20/2012. 

(VIII.31) EMMI rendelet szabályozza. 

A delegáltak száma szabályozott. 
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Intézményi tanács (IT) 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 121. § (3) pontban szabályozott körök (1-1 fő)  

Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább egy alkalommal – tájékoz-

tatják az őket megválasztókat a tanács tevékenységéről  

Az intézményi tanács üléseit az IT elnöke hívja össze 

Kapcsolattartás az iskola vezetősége, az iskola egyéb közösségei  

és az intézményi tanács között  

Az iskola vezetésének feladata, hogy biztosítsa az intézményi tanács működési feltételeit, az intéz-

ményi tanács nevelőtestületi tagjait segítse a képviseleti munkában, biztosítva jelenlétüket az ülése-

ken.  

Az intézményi tanács elnöke és az igazgató rendszeresen (legfeljebb háromszor egy évben) találko-

zik, és egyeztetnek az iskola életének aktuális kérdéseiről. 

Az intézményi tanács az iskola közösségeivel teljes jogú tagokon és a meghívottakon keresztül tart-

ja a kapcsolatot.  

 

ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (SZMK) 

Minden osztály szülői közössége tanévenként szótöbbséggel 2-3 fős vezetőséget választ, akik a tan-

év során ellátják az aktuális feladatokat és képviselik az osztályukat az SZMK-ban. 

A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselői-

nek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.  

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen szabályzatban meghatározott ese-

teken túl a házirend is tartalmazza.  

Az iskolás gyerek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében, tanulmányaiban bekövetkezett 

változásokról való tájékoztatás az osztályfőnök, adott esetben az intézményvezető feladata és köte-

lessége.  

Az iskola szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, az osztályszintű ügyekben az 

osztály szülői szervezetének képviselőivel az osztályfőnök, valamint az osztályfőnök kompetenciá-

ját meghaladó ügyekben az intézményvezető, vagy az intézményvezető helyettesek, tartanak kap-

csolatot. 

A szülői szervezet kezdeményezésére (évente legalább háromszor) az intézményvezető a szülői 

szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet vezetőjét meghívja a nevelő-

testületi értekezlet azon napirendi pontjának tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az 

iskola SZMSZ-e a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosít. 

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. 

Az iskola vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az iskolában folyó 

oktató-nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

Az osztályfőnök az osztály szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 
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A szülői szervezet részére érkezett iratokat a gazdasági ügyintéző bontatlanul köteles átadni az ér-

dekeltnek. 

Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 

A szülői szervezet részére biztosított jogok 

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

● az SZMSZ elfogadásakor 

- a működés rendje, a tanulók fogadása 

- a vezetők intézményben való benntartózkodása 

- belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolá-

val 

- a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

- külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

- rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

részekre vonatkozóan. 

● a házirend elfogadásakor 

● a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

● a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

● a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

● az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

● a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

● az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának éves értékelésében 

● a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

● vezetői pályázatnál 

● az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízá-

sával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol: 

● a nevelési program, az SZMSZ, és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan 

● az adatkezelési szabályzat elfogadásakor 

A szülői szervezet  

● figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét 

● képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

A szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban 

nyilatkozni. 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő szülői értekezleten be-

számolni a mindenkit érintő információkról 
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Az iskolaszék 

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intéz-

ményfenntartó együttműködésének előmozdítása érdekében iskolaszék működik. 

Iskolaszék: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 122. § (4) pontban szabályozott körök (3-3 fő), va-

lamint a fenntartó képviselője. Kérheti tagságát az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és 

delegálhat tagot valamennyi, az intézményben oktató felekezet is. 

Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. 

Az iskola intézményvezetője és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját 

évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják 

meg. 

Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának tár-

gyalásához, melyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. Ha az 

iskolaszék az iskola működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illető-

leg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az intézményvezető gondoskodik. 

Kapcsolattartás az iskola vezetősége, az iskola egyéb közösségei és az Iskolaszék között  

Az iskola vezetése feladata, hogy biztosítsa az Iskolaszék működési feltételeit, az Iskolaszék neve-

lőtestületi tagjait segítse a képviseleti munkában, biztosítva jelenlétüket az üléseken.  

Az Iskolaszék az iskola közösségeivel teljes jogú tagokon és a meghívottakon keresztül tartja a kap-

csolatot.  

 

A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE,  

A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE RÉSZVÉTELE A PE-

DAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN  

(R. 4. §. (1) k.) 

Az iskolánk különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott pedagógusvezetők, a választott 

közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető és helyettesei fogják össze. 

A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskola-

gyűlések, nyílt napok, fogadóórák. 

Munkaközösségek együttműködése 

● Alsó + felső: szülőik, fogadók, farsangok, megemlékezések, ünnepélyek, tanítás nélküli mun-

kanapok időpontjának egyeztetése 

● Alsó + felső + napközi: ebédeltetés rendjének összehangolása, reggeli és esti ügyelet ellátása 

● Alsó + felső + napközi: projekt napok, játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése, le-

vezetése (karácsony, húsvét), kerületi/területi versenyek lebonyolítása, iskola dekorálása 
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● A kibővített iskolavezetőségi megbeszéléseken minden mkv. jelen van, 

(+ gyermekvédelmi f., + szabadidő-szervező) éppen a különböző iskolai programok, ill. a kü-

lönböző munkaközösségek programjainak összehangolása miatt 

● Az of.-i mk. tagjai között minden más mk. is képviselteti magát, így itt is szükséges az egyes 

munkaközösségek terveinek, programjainak, céljainak, feladatainak összehangolása 

● Alsó + felső: A felsős nyílt órákra negyedikes szülők is jöhetnek, lássák a felsős életet, köve-

telményeket, megkönnyítsük az alsós → felsős átmenetet 

● Alsó + felső: szintén az alsós → felsős átmenet megkönnyítésére 

- A leendő 5.-es of.-ök órákat látogatnak a még negyedikes osztályuknál, majd 

- 5. év elején összejönnek a volt 4.-es of.-ök, az új 5.-es of.-ök és az 5.-ben tanító szaktaná-

rok egy kis tapasztalatcserére 

● Mind az alsóban, mind a felsőben állandó együttműködés a logopédusokkal, gyógypedagógu-

sokkal, fejlesztő pedagógusokkal 

● Szakmai munkaközösségek egyeztetése az alsós tanítókkal felsős elvárásokról, követelmé-

nyekről 

● Leendő elsősök iskola előkészítő egyes foglalkozásain azok a felsős szaktanárok is részt 

vesznek, akik várhatóan áttanítanak majd (angol, német …) 

● Azoknak a matematika, nyelvi versenyeknek a szervezése is együttműködést igényel, ame-

lyek 1. osztálytól 8. osztályig kerülnek megrendezésre (Bolyai, Kenguru, Zrínyi, német nem-

zetiségi vers- és prózamondó …) 

● Minden of. munkájának összehangolása, ill. együttműködés a szabadidő-szervezővel 

● Alsó + felső: szöveges értékelés SNI tanulóknál 

 

A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI 

Az iskola, a tanév során, szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános 

munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák), írásbeli tájékoztatást ad a tanulók 

üzenő füzetében, tájékoztató füzetében. 

A pedagógiai program egy-egy példánya megtalálható az iskola könyvtárában, az intézményvezetői 

irodában, a tanári szobában, valamint az iskola honlapján. 

A pedagógiai programról, a Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint a Házirendről az in-

tézményvezető és helyettesei kötelesek fogadóórájukon a szülők és más érdeklődők kérésére tájé-

koztatást adni. 

A szülői értekezletek 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a tanév 

rendjéről, feladatairól, a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

Ezen az értekezleten az osztályfőnök bemutatja az osztályban tanító valamennyi új pedagógust, akik 

elmondják tantárgyuk követelményeit, tanulási technikáit. 

A leendő első évfolyamosok szüleit a beiratkozáskor tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelő-

ző első szülői értekezletről. 
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Az iskola tanévenként minimum 3 szülői értekezletet tart. 

Rendkívüli szülői értekezletet – a felmerülő problémák megoldására – az osztályfőnök vagy a szü-

lői munkaközösség elnöke hívhat össze. 

Évfolyam-, vagy össz. szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze, vagy az általa megbízott 

pedagógus (pályaválasztási szülői értekezlet). 

A szülői fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa az éves munkatervben meghatározott időben fogadóórát tart. A 

fogadóórák idejét és helyét be kell írni a gyerekek üzenő füzetébe, és ki kell függeszteni a hirdető-

táblára, feltenni az iskola honlapjára 

A fogadóórára jelentkezés rendje: A szülő személyesen vagy telefonon teheti meg a portán. A por-

tás rögzíti egy füzetben lévő, előre elkészített táblázatba, az adott tanár neve alá, 10 perces időtar-

tamra, a gyermeke neve és osztálya megadásával. 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke pedagógu-

sával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. Ez elől az érintett 

pedagógus nem zárkózhat el. 

Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az 

elektronikus naplóban feltüntetni akkor, amikor azt a tanuló kapta: a szóbeli feleleteket aznap, az 

írásbeli teljesítményre kapott érdemjegyet a kiosztás napján. A rendszeres visszajelzés szükségessé-

ge miatt félévenként minimum 4 érdemjegyet kell kapnia minden tanulónak, hogy osztályozható 

legyen.  

Ebből a heti 1-2 órás tárgyak esetén minimum egy, a nagyobb heti óraszámú tárgyak esetén mini-

mum két érdemjegyet szóbeli feleletre kell adni. 
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AZ ISKOLA EGYES KÖZÖSSÉGEIRE ÁTRUHÁZOTT  

NEVELŐTESTÜLETI JOGKÖRÖK 

A döntési jogkörök közül a nevelőtestület az alábbiakat adja át a megjelölt közösségeknek: 

- a tanulók továbbhaladásának eldöntése, osz-

tályozó vizsgára bocsátása 

az adott osztályban tanító pedagógusok kö-

zössége 

- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés 
1-2, 3-4 osztálytanítók ill.  

felsős tanárok közössége 

- tartós tankönyv, segédkönyv vásárlására, 

rendelkezésre álló összeg felhasználása 

munkaközösség-vezetők,  

tankönyvfelelősök,  

intézményvezető,  

intézményvezető helyettesek 

 

Az illetékes közösség akkor határozatképes, ha tagjainak 51%-a jelen van. 

A véleményezési jogkörök közül a nevelőtestület az alábbiakat adja át a megjelölt közösségeknek: 

- a tantárgyfelosztás,  

a pedagógusok megbízatásai 
törzskar 

- a pedagógus álláshelyek pályázati kiírása és 

véleményezése 

intézményvezető helyettesek 

munkaközösség-vezetők 

- az iskolai költségvetésben rendelkezésre álló 

szakmai előirányzatok felhasználása 

a munkaközösségek javaslata alapján  

az intézményvezető és  

intézményvezető helyettesek 

 

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskola 

épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhat-

nak. 
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A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

(R. 4. §. (1) b.) 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékony-

ságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen 

területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve 

bővíteni. 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét a vezető-helyettes, a szakmai munkaközösség vé-

leménye alapján az intézményvezető készíti el. 

Az ellenőrzési terv az éves munkatervben kerül megfogalmazásra. Az ellenőrzési terv tartalmazza 

az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését.  

Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes 

feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

Az intézményvezető az egyes ellenőrzési területek ellenőrzésébe bevonhatja a vezető – helyettese-

ket, a szakmai munkaközösségek, a üzemeltetési koordinátor. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhetnek az intézményvezető-helyettesek, a szakmai munkakö-

zösségek 

Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett pedagógussal, illetve 

dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható ta-

pasztalatait a nevelési évet záró értekezletén értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

Az intézményben a pedagógiai munka belső ellenőrzésének szintjei  

● dokumentumok ellenőrzése (naplók, tanmenetek, anyakönyvek, bizonyítványok, statisztikai 

lap, ellenőrző könyvek)  

● tanórai foglalkozások ellenőrzése (óralátogatások)  

● tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése (napközis szabadidő, ill. tanulási foglalkozás, tanuló-

szoba, iskolai sportkör, szakkör, énekkar, ebédeltetés)  

● tanulói munkák ellenőrzése  

● egyéb (csoport létszámok, teremdekoráció, ügyelet, adminisztráció-dokumentáció, tanórák 

pontos kezdése, az intézmény érdekében végzett munkák)  

Az intézményvezető helyettesek és az üzemeltetési koordinátor ellenőrzési tevékenységüket a veze-

tői feladatmegosztásból következően saját területükön végzik. 

A munkaközösség-vezetők a munkaközösség bármely tagjánál elláthatják az ellenőrzési feladatokat 

Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes intézményvezető helyettest, illetve intéz-

ményvezetőt. 



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

28 

 

A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA,  

A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS A  

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE  

(R. 4. § (1) i.) 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó mun-

kakapcsolatban áll a következő intézményekkel, különös tekintettel a Szakmai Alapdokumentum-

ban megjelölt feladat ellátási kötelezettségeire): 

● A Közép-Pesti Tankerületi Központ (, mint fenntartó-működtető) 

● Zuglói Benedek Elek EGYMI, Beszédvizsgáló (SNI-logopédiai) 

A kapcsolattartó: az iskola igazgatója és az általános igazgatóhelyettes  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, szakvélemény adása, egyéni-csoportos fej-

lesztése, az oktatás-nevelés segítése, valamint tanácsadás oktatási-nevelési kérdésekben. Esetenként 

továbbképzések tartása (vagy részvétel), team munkába. 

● Nevelési Tanácsadóval (BTM-vizsgálatok)  

● Zuglóban található önkormányzati fenntartású oktatási és kulturális intézmények vezetőségé-

vel (Békés Iskola – ZKNP)  

● Az iskolai hittanoktatást végző egyházakkal  

● Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal 

Kapcsolattartó: iskolavezető, illetve egyeztetést követően az igazgatóhelyettesek, a gyermekvédelmi 

munkát összefogó kollega 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, esély-

egyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való 

részvétel segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat peda-

gógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekkö-

zösség védelme miatt ez indokolt.  

● A Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az iskola a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja. 

● Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a munkába állás 

előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az iskola igazgató-

jának kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

A Jövőért Alapítvány kuratóriuma 

A kuratórium elnöke: A felsős intézményvezető helyettes 

A transzparencia elve alapján az alapítvány munkájáról folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestületet 

és a szülői szervezetet, valamint gondoskodik a honlapon való megjelentetéséről. 

Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján gazdasági évzárások 

alkalmával. 
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A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET RENDJE  

(R. 4. §. (1) l.)  

Az intézmény fenntartója és a Zuglói Egészségügyi Szolgálat között kötött megállapodás értelmé-

ben a tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, ellátása érdekében az intézmény feladata Az 

iskola orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal történő kapcsolat 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, oltás. 

● Nevelési évenként előírt orvosi vizsgálat,  

● Minden héten orvos és védőnői jelenlét  

● Évente egy alkalommal fogászati szűrés, melyre az iskola kísér el a tanulókat. 

● Az előírtaknak megfelelően a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal  

● A tanulók általános orvosi vizsgálata  

● Kötelező védőoltások beadása 

● A nyolcadikos tanulók az osztályfőnökök felhívására önállóan vesznek részt tüdőszűrésen a 

szakorvosi rendelőintézetben 

● A védőnő az osztályfőnök kérésére tarthat szexuális felvilágosító órát a tanulóknak 

 

A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE 

a/ A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabá-

lyait a Köznevelési Törvény és végrehajtási utasítása közli. 

b/ A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az iskola 

Kollektív Szerződése tartalmazza, összhangban az 1992.évi XXII. törvénnyel (Munka Törvény-

könyve) és az 1992.évi XXXIII. törvénnyel (A közalkalmazottak jogállásáról). 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak  

munkarendje 

a/ Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartá-

sával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. 

b/ Munkaköri leírásuk munkaidő beosztásukkal együtt a Kollektív Szerződés mellékletében találha-

tó. 

c/ A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető helyettesek tesznek 

javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak 

szabadságának kiadására. 

A pedagógusok munkarendje 

a/ A pedagógusok jogait és kötelességeit a Köznevelési Törvény 19.§-a valamint a 11/1994.(VI. 8.) 

MKM rendelet rögzíti. 

A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonza-
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ta miatt a Kollektív Szerződés tartalmazza. Munkaköri leírásuk a Kollektív Szerződés mellékle-

tét is képezi. 

b/ A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető he-

lyettesek állapítják meg az iskola órarendjének függvényében. 

c/ A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásának, zavartalan műkö-

désének biztosítását kell figyelembe venni.  

Az intézmény intézményvezető helyettesei a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek 

egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. 

d/ A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (a 

program kezdete előtt annak helyén) megjelenni. 

e/ A munkából való rendkívüli távolmaradást (hiányzás), annak okát lehetőleg előző nap, de legké-

sőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles a pedagógus jelenteni az intézményvezetőnek 

vagy helyettesének, hogy a hiányzó pedagógus helyettesítéséről intézkedni lehessen. Hosszabb 

hiányzás esetén lehetőleg előzetesen jelezni kell telefonon, hogy a pedagógus mikor áll munká-

ba. 

f/ Előzetes kérés alapján indokolt esetben az intézményvezető vagy helyettesei engedélyt adhatnak 

óracserére. 

g/ A pedagógus késés esetén szóbeli, háromszori késés esetén írásbeli figyelmeztetést kap. 

h/ Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség. 

i/ A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – 

szakszerű helyettesítést kell tartani. 

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

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az 

intézményvezető helyettesek javaslata és az érintettek kéréseinek lehetőség szerinti figyelembe-

vétele alapján. 

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés. 

k/ Az értekezleteken a pedagógus részvétele kötelező. Indokolt esetben az intézményvezető vagy 

helyettesei engedélyével lehet távol maradni. 

A távolmaradó pedagógus köteles a távolmaradást követő napon tájékozódni, hogy mi hangzott 

el az értekezleten. 

l/ Mindenki köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkokat megőrizni. 

Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely munkakörével kapcsolatban tudomására 

jutott, és amely közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel jár-

hat. (Tanulók és szüleik, kollégák személyi adatait, az iskolai dolgozók tevékenységének vezetői 

értékelése, hitelrontásra alkalmas közlések.) 

Az intézmény tanulóinak munkarendje 

Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit. 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. 

Erre minden tanuló saját maga, és a pedagógusok ügyelnek. 
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A tanév helyi rendje 

a/ A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.  

A tanítási évet a Köznevelési Törvény, valamint az Oktatási Miniszter rendelete határozza meg. 

A tanítási év az első tanítási nappal kezdődik és az utolsó tanítási nappal fejeződik be. 

b/ A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervé-

ben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 

● a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program módosításáról, az 

új tanév feladatairól), 

● az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek időpontjáról, módjáról. 

● a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, 

● a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

● az éves munkaterv jóváhagyásáról, 

● a házirend módosításáról, 

● a nevelési értekezlet (házi módszertani nap) témájáról. 

c/ Az iskolai rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi-és sportrendezvényekre stb.) való megfele-

lő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képessé-

geket és rátermettséget figyelembe vevő terhelést adjon. 

Az iskolai, tagozati szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte 

kötelező az alkalomhoz illő öltözékben, illetve a tanulóknak iskolai egyenruhában. 

d/ A tanév helyi rendjét, a házirendet és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első taní-

tási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A tanév helyi 

rendjét és a házirendet a bejárati hirdetőtáblára ki kell tenni. 

 

AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE 

a/ Az intézmény nyitva tartása 

Szorgalmi időben 500-tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 2100 óráig. 

Tanítási szünetekben az esetenként meghatározott ügyeleti rend szerint, melyet a hirdetőtáblára 

ki kell írni. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető – vagy helyettesei – ad enge-

délyt eseti kérelmek alapján. 

Ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők, vagy az erre engedélyt kérők tar-

tózkodhatnak az épületben. 

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg, figye-

lembe véve a fenntartó utasításait. 

b/ Szorgalmi időben az azt igénylő tanulók számára 645-től 730-ig, valamint 1630-tól 1730-ig ügyelet 

van. 730-tól 745-ig beosztott pedagógusok teljesítenek a folyosókon reggeli ügyeletet. 

c/ A tanítás befejezése után a hazamenő tanulók elhagyják az iskola épületét.  

Az ebédre befizetett tanulók felügyelettel megebédelnek, a napközis tanulók a napközis foglal-

kozásra, illetve tanulószobába mennek. 
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d/ Vagyonbiztonsági okok miatt az intézménnyel közalkalmazotti vagy tanulói jogviszonyban nem 

állóknak a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, szükség esetén a portás köteles a látogatót 

a keresett személyhez kísérni. 

A szülők reggel csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, kivéve az elsősök és az újonnan érkezett 

tanulók beszoktatási idejét. (szeptember első 2 hete) 

e/ A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke és az intézményvezető/intézményvezető-

helyettesek írásbeli engedélyével hagyhatja el az épületet. 

 

BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE,  

AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL  

A gyermekeket kísérő szülők (szülői nyilatkozatban megjelölt személyek) kivételével, az iskolával 

jogviszonyban nem álló személyek az iskola intézményvezetőjének, távollétében helyettesének, az 

ügyeletes tanárnak vagy portásnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az iskolában. A 

beléptetést a portanaplóban rögzíteni szükséges. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az iskola intézményvezetőjével 

történt egyeztetés szerint zajlik. 

Helyiségek bérbeadása esetén a helyiséget bérlőhöz érkező a bérleti idő kezdete előtt 10 perccel 

léphet az intézménybe. A bérleti idő lejárta után az intézményt haladéktalanul el kell hagyni. 

A Szent István Király Zeneiskola kihelyezett zeneóráin külsősként részt vevő tanulók benntartóz-

kodhatnak az intézményben, használhatják a kijelölt helyiségeket, de csak a zene és szolfézs órák 

ideje alatt. 

 

A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 730 óra és du. 1700 óra között az intézményvezető és he-

lyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

Az intézményvezető és helyettesei minden tanév elején egymással egyeztetik egyéni bent tartózko-

dási rendjüket. 

A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig ill. távozta után az ügyeletre beosztott peda-

gógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézke-

dések megtételére. 

A 1700-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó ill. napközis ügyeletet ellátó pedagó-

gus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 
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A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

Az iskola épületét címtáblával és a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni.  

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 

tartásával kell használni. A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához az iskola intéz-

ményvezetőjének vagy helyettesének előzetes engedélyére van szükség. Dohányozni csak az intéz-

ményen kívül a kijelölt helyen szabad. 

Az iskola minden dolgozója felelős: 

– a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

– az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

– az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

– a tűz- baleset és munkavédelem, valamint a védő-óvó intézkedések betartásáért. 

– Bombariadó: Az a személy, aki tudomást szerez az iskolát ért fenyegetésről, azonnal köteles a 

„bombariadó” jelzést (3 hosszú csengetés) leadni, valamint az illetékes szerveket (Rendőrkapi-

tányság, Művelődési és Oktatási Osztály) értesíteni. Rendkívüli eseménykor a tanulókat az ép-

pen velük foglalkozó pedagógus köteles biztonságba helyezni, szükség esetén az épületből ki-

vezetni, felügyeletükről gondoskodni a veszélyforrásról az intézményben tartózkodó vezetőt ér-

tesíteni. 

Bombariadó esetén a tanárikban kifüggesztett levonulási rend szerint mindenki köteles felszere-

léssel együtt, felöltözve a lehető legrövidebb időn belül fegyelmezetten elhagyni az épületet. A 

tanulókat az éppen velük foglalkozó pedagógus köteles az épületből kivezetni és a bombariadó 

alatt a felügyeletükről gondoskodni. 

– Az iskola szertárait, a tornatermet, a számítástechnika termet zárva kell tartani és csak felügye-

lő tanár jelenlétében lehet kinyitni, illetőleg oda belépni. 

– A sportudvaron és a tornateremben a tanuló csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

– Az egyes helyiségek létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az in-

tézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

– Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket a tanítás végeztével zárni kell. (villany 

leoltása ablakok bezárása, csapok elzárása) 

– Az iskolai könyvtár használati rendjét a Könyvtári Szabályzat állapítja meg. 

– A konyhában, illetve a porta helyiségében kizárólagosan az ott dolgozók tartózkodhatnak és az 

ellenőrzést végző általános intézményvezető helyettes. 

– Az épület áramtalanításáról és zárásáról a karbantartó gondoskodik. 

– Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás 

szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség 

terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

– Kötelesek betartani az iskolai munka-és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 
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– Az iskolában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a tanulóknak szól és az egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális te-

vékenységgel függ össze, és annak tartalmát a vezetőség felülvizsgálta. 

 

A TANULÓKKAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT  

FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI  

(R. 4. §. (1) q.) 

A tanulói fegyelmi eljárást a Köznevelési törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben fog-

lalt szabályozásokat véve alapul- tartjuk meg. 

● A rendeletben foglaltak teljesülése esetén egyeztető eljárást folytatunk le. A fegyelmi eljárás 

keretében az egyeztető tárgyalás lefolytatása akkor lehetséges, ha azt az egymással konflik-

tusba került érdekelt felek, a kiskorúak szülei, gondviselői egyöntetűen elfogadják.  

● Az egyeztető tárgyalás lefolytatásához az intézményvezető az érintett felek beleegyezésével 

közvetítőt kérhet fel a Közép-Pesti Tankerületi Központ (KPTK) illetőségéhez tartozó munka-

társak vagy a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól. 

● Az egyeztető eljárás során minden érintett meghallgatása kötelező. 

● A fegyelmi tárgyalást minden esetben megelőzi egy egyeztető eljárás, melyben a tanulót vét-

ségeire, és az esetleges büntetés lehetőségeire figyelmeztetni kell. 

● A tanulót minden esetben megilleti az a jog, hogy szüleivel, gondviselőivel, családgondozójá-

val vegyen részt a tárgyalásokon. 

● A fegyelmi tárgyalás (egyeztető tárgyalás) előtt legalább 8 nappal az érintett feleket írásban 

értesíteni kell az időpontról. 

● A felkért közvetítő felel az egyeztető eljárás szabályszerűségéért  

● Az egyeztető eljárás végén a megállapodást írásban rögzíteni kell 

● A megállapodás nyilvánosságra kell hozni (Ennek körét az adott vétség alapján kell meghatá-

rozni (osztályközösség, iskolagyűlés))  

● Amennyiben egyeztető eljárást az érintett felek nem kérik, vagy nem vezet eredményre, a 

fegyelmi eljárás folytatandó.  

● A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalás időpontjáról a fegyelmi eljárás alá 

vont tanulót, és gondviselőjét írásban értesítjük a 20/2012. (VIII.31.) 56§ (2) EMMI rendelet-

ben szabályozott módon.  

● A fegyelmi jogkör gyakorlója az intézmény vezetője: az eljárás megindításakor fegyelmi bi-

zottságot jelöl ki, akik összegyűjtik és írásban a fegyelmi jogkör gyakorlója elé terjesztik az 

eset körülményeit, az ügyben érintett pedagógusok és a diákönkormányzat véleményét.  

● A fegyelmi bizottság legalább 3 tagú, akiket az intézményvezető ajánlására a nevelőtestület 

elfogad 

● A fegyelmi tárgyalás az érintett felek belegyezésével, nyílt, vagy zárt lehet. 

● Lehetőség szerint a tárgyaláson legyen jelen a tanuló osztályfőnöke, a tagozatot vezető intéz-

ményvezető helyettes, az intézmény gyermekvédelmi felelőse, és az intézményvezetője. 
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● A fegyelmi bizottság javaslatot tesz a fegyelmi határozatra, amelyet a fegyelmi tárgyaláson 

szóban ismertet: a határozat és indoklás közzétételével. (A kihirdetés bonyolult ügy esetén 8 

nappal elhalasztható)  

● A fegyelmi bizottság javaslatot tesz a fegyelmi büntetés mértékére, mely a nevelőtestület ha-

tározatával válik érvényessé. 

● A fegyelmi határozatot írásban is közölni kell az érintett tanuló gondviselőjével (7 napon be-

lül).  

Iskolai rongálás, kártérítés 

Ha a tanuló az iskola berendezésében, eszközeiben kárt okozott, a Nkt.59.§ 1-2 bekezdése értelmé-

ben a kár meg kell térítenie.  

A károkozásról az osztályfőnök jegyzőkönyvet vesz fel. Gondatlan károkozás esetén a tanuló fele-

lőssége korlátozott, míg szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni, azzal a korlá-

tozással, hogy a kártérítés összege nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes rendelkezések 

szerint megállapított minimálbér öt havi összegét. A kártérítés mértékéről a működtető javaslatára a 

tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és a szüleit írásban 

értesítjük, és felszólítjuk a kár megtérítésére.  

 

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,  

A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 

Móra nap, március 15., október 23., első osztályosok fogadása és megajándékozása, elsősök avatá-

sa, ballagás, tanévzáró ünnepély, sportmikulás, farsangok, bolhapiac, idegen nyelvi műsorok, tábo-

rok, játszóház. 

Saját dolgozóink számára: pedagógus nap, karácsony, nyugdíjba menők búcsúztatása. 

A hagyományápolás külsőségei 

a/ Az iskola zászlója: nemzetiszínű selyem zászló, belehímezve a Magyar Köztársaság címere és 

az iskola neve. 

b/ Az iskola nyakkendője, sálja:  bordó alapon (fiúknak nyakkendő, lányoknak sál)  

     Móra-kópé hímzés 

c/ Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:  



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

36 

 

 lányok: sötét szoknya, fehér blúz, Móra nyakkendő 

 fiúk: sötét nadrág, fehér ing, Móra nyakkendő 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában a tanuló életkorához illeszkedő ün-

nepséget kell szervezni, amelyet az iskola tanulói és pedagógusai együtt készítenek. 

d/ Móra póló (Móra nap, sportesemények, versenyek stb.) 

 

VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK  

(R. 4. §. (1) m.) 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges fel-

tételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden pedagógus Köznevelési Törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott 

gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 

ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Tanulóinkat a tantervben és a házirendben foglaltak szerint – az életkori sajátosságok figyelembevé-

telével – oktatni és nevelni kell az egészség és a testi épség védelmére vonatkozó szabályokra, köz-

lekedési ismeretekre, helyes életvitelük kialakítására. 

Baleset megelőzési oktatást kell tartani: 

➢ a tanév megkezdésekor, az első osztályfőnöki órán 

➢ technika, testnevelés, fizika, kémia és informatika órák előtt 

➢ tanulmányi kirándulások előtt és alatt 

➢ tanórán kívüli sportfoglalkozások előtt 

➢ tanórán kívüli egyéb foglalkozások előtt 

Veszélyforrások, balesetek jelentése 

➢ a tanulók a veszélyforrásokat, baleseteket a tanítónak (tanárnak) azonnal jelentsék, akinek 

gondoskodnia kell a sérült ellátásáról, elláttatásáról. 

➢ a balesetet az illetékes pedagógus a munkavédelmi felelősnek azonnal jelentse. 

➢ a tanulók a balesetnél nem tevékenykedhetnek. 

➢ a balesetekről az intézményvezetőt értesíteni kell (ügyeletes intézmény vezetőt) 

➢ a súlyos baleseteket ki kell vizsgálni, és a vizsgálat alapján a balesetek megelőzésére intézke-

déseket kell hozni 

➢ a mentők hívását a Közép-Pesti Tankerületi Központnak jelenteni kell 

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi fele-

lős személyéről, az iskolai pszichológusról, valamint arról, hogy hol és milyen időpontban kereshe-

tő fel. 

A tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé tesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fon-

tosabb intézmények (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki 

segély telefon, gyermekek átmeneti otthonának stb.) címét, illetve telefonszámát. 
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A veszélyeztetett gyerekek szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét figyelemmel kísérjük 

és adott esetben javaslatot teszünk a változtatásra. 

A gyermekvédelmi felelős segítséget nyújt pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadással. 

Gyermekbántalmazás vagy pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényezők 

esetén intézkedik. 

Segíti az egészségnevelési, kábítószer ellenes program kidolgozását, végrehajtását. A tanulókat 

minden tanév kezdetén és iskolán kívüli foglalkozások esetén balesetvédelmi oktatásban részesít-

jük. 

Gyermek jelenlétében dohányozni nem szabad. 

1. Általános előírások  

A tanulókkal ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat:  

- az iskolai tanítási év, valamint  

- szükség szerint tanóra, és tanórán kívüli egyéb foglalkozás, kirándulás stb. előtt (iskolán kívüli 

foglalkozás) 

 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,  

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.  

 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében kell meghatározni 

azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg 

kell tartaniuk.  

 

2. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok: 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

- az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése 

az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhe-

tő;  

- az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtarta-

mig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó fel-

ügyelete mellett lehet;  

- az intézmény tanulói csak pedagógus felügyelete mellett használhassák, használják az elektronikai 

eszközöket.  

- csak pedagógus felügyelete mellett használhatják a számítógépet.  

 

A pedagógusok feladata, hogy:  

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésére az 

intézményvezető felelős,  

- gondoskodjanak a tanulók biztonságáról.  

 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:  

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi 

épségére,  
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- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.  

 

3. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok: 

 

Az intézményvezető feladatai:  

 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja;  

 
2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásá-

ról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, (Közép-Pesti Tankerületi Központ) valamint át-

adja a tanuló szülőjének. 

– egy példány megőrzéséről gondoskodik;  

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az 

okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.  

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  

- a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé, (Közép-Pesti Tankerületi Központ) 

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 

bevonásával történő kivizsgálásáról.  

 

Súlyos az a tanulóbaleset, amely:  

-a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült  

– orvosi szakvélemény szerint  

– a balesettel összefüggésben életét vesztette)  

- valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását - orvosi   

  vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,  

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, to-

vábbá  

  ennél súlyosabb esetek),  

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott.  

 

4. Lehetővé teszik az iskolaszék és a diákönkormányzat részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásá-

ban.  

 

5. Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént bal-

esethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

A pedagógus feladata:  

1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.  

 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:  

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgá-

lásában, e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartha-

tó,  

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban:  

- a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében a 

helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,  



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

39 

 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában.  

 

4. Közreműködik az iskolaszék, és diákönkormányzat tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizs-

gálásában való részvétele biztosításában.  

 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető megelő-

zéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.  

 

Nem pedagógus alkalmazott:  

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbaleseteket követő felada-

tokban.  

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  
 

1. 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 tanulói-

nak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszé-

lyezteti.  

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

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

- a tűz - a robbantással történő fenyegetés  

 

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomásá-

ra köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult fele-

lős vezetővel.  

 

3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

- intézményvezető  

- intézményvezető-helyettesek  

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

● a fenntartót, Közép-Pesti Tankerületi Központ 
● 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 intézmény vezetője szükségesnek tartja.  
 

4. A bombariadó esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a 

következő intézkedéseket léptetjük életbe. A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola 

vezetője és az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, 

hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személye-

sen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.  

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:  

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bom-

ba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola 

legkönnyebben elérhető vezetőjének, vagy a munka és tűzvédelmi felelősnek vagy az iskolatitká-

roknak. Az értesített vezető vagy dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 
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elrendelni a bombariadót A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő 

szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell 

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat 

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

számolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartóz-

kodni. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles beje-

lenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni 

tilos. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló töreked-

jék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni 

a fenyegetéssel kapcsolatban. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel 

történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meg-

hosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

5. Egyéb rendkívüli esemény esetén: 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős veze-

tő utasítására az épületben tartózkodó személyeket (portás, isk. titkár) házi telefonon és iskolarádión 

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

hez. A veszélyeztetett épület a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó 

terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk  

 

6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalko-

zást tartó pedagógusok a felelősek.  
 

7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: - Az épületből 

minden tanulónak távozni kell, ezért az órát, foglalkozást tartó pedagógusnak 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 pedagógus hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon 

győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. – A tanulókat a tanterem 

elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a pedagógusnak meg kell 

számolnia!  
 

8. Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épü-

let kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi felada-

tokról: - a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, - a közművezetékek (gáz, elektromos 

áram) elzárásáról, - a vízszerelési helyek szabaddá tételéről, - az elsősegélynyújtás megszervezésé-

ről, - a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról.  
 

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény 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 helyé-

ről, - az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, - az épület kiürítéséről.  
 

10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további biz-

tonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.  
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11. 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. intézmény-

vezetői utasítás tartalmazza. – A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére – bombariadó 

terv” c. intézményvezetői utasítás tartalmazza. – A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, 

a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az 

intézmény intézményvezetője a felelős. – Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó 

tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat 

megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős. – A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben 

megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. – A tűzriadó 

tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni 

portán, igazgatóiban,) 
 

A katasztrófa- tűz és polgári védelmi tevékenység: 

A katasztrófa- tűz és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje kidolgozásáért 

az intézményvezető felelős. A katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokat és tevékenységeket 

külön intézményvezetői utasítás szabályozza. (Prevenciós program) A katasztrófavédelemmel ös--

szefüggő feladatok szakszerű ellátása érdekében az intézményvezető – megfelelő ismeretekkel ren-

delkező – katasztrófavédelmi felelőst bíz meg. 

 

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ADATKEZELÉSI ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI RENDJE  

1. Az intézményben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie az in-

formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, va-

lamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak és a 229/2012. 

(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 

20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról rendelkezéseinek.  

 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a maga-

sabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtés-

nél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben 

az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás ön-

kéntes.  

 

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontok-

ban részletezett módon.  

 

4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő 

feladatokkal kapcsolatosan:  

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

 igazgatóhelyettesek,  
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 személyi ügyekért felelős iskolatitkár,  

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

 igazgatóhelyettesek, 

 iskolatitkár,  

 osztályfőnökök,  

 gyermek- és ifjúság védelmi feladatokért felelős pedagógus,  

 

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett esetek-

ben: 

a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait továbbít-

hatja:  

 igazgató,  

 igazgatóhelyettes,  

 iskolatitkár,  

b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény igazgatója továbbít-

hatja.  

 

6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:  

 a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a közigazgatási 

szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi felada-

tot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelem-

mel foglalkozó szervezet, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR 

működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója;  

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a 

családvédelemmel foglalkozó szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, 

a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő ré-

szére az intézmény igazgatóhelyettesei;  

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a 

családvédelemmel foglalkozó szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, 

a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő ré-

szére az iskolatitkárok;  

 a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel fog-

lalkozó szervezet, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;  

 a családvédelemmel foglalkozó szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szerve-

zet, a szülő részére a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokért felelős pedagógus;  

 a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.  

 

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi 

anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított 

közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtő-

ben zárt szekrényben kell őrizni. Az igazgató a tankerületnek átadta felelős őrzésre az intézménnyel 
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közalkalmazotti jogviszonyban állók személyi anyagait. Az alkalmazottak személyi anyagának ve-

zetéséért és rendszeres ellenőrzéséért ellenkező utasításig jelenleg a tankerületi igazgató a felelős.  

 

8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli szabá-

lyoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek kezeléséért az 

intézmény iskolatitkára a felelős. 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

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

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert al-

kalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben al-

kalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhatja a 

dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyom-

tatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása  

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések  

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések  

 a tanulóbalesetek bejelentésére vonatozó adatközlések;  

 az október 1-jei statisztika  

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

tézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött 

adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, to-

vábbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A map-

pához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intéz-

ményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkárok, rendszergazda és az intézményveze-

tő-helyettesek) férhetnek hozzá.  

Az intézményben elektronikus naplót alkalmazunk. Az elektronikus napló használatának részletes 

szabályait az SZMSZ tartalmazza.  

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje: 

Iskolánkban a tanulók szöveges értékelésére készített értékelő lap elektronikusan előállított, papír-

alapon tárolt adatként kezelendő. Az értékelést készítő szoftverbe az adatokat digitális úton viszik 

be az iskola pedagógusai, majd az adatbevitelt követően kinyomtatják az értékelő lapokat. Ezt az 

osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsé-

telni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén papír ala-

pú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 
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A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI,  

IDŐKERETE 

(R. 4. §. (2) a.) 

napközi, tanulószobai foglalkozások, szakkörök, sportkör, énekkar, képességek differenciált fejlesz-

tése, versenyek, könyvtár, kulturális rendezvények, vetélkedők, tanfolyamok, tanórán kívüli testne-

velés, kirándulás, mozi, színház, múzeumlátogatás, hittan 

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető helyettesek rögzítik a tanórán kívüli 

órarendbe, illetve a havi ütemtervben terembeosztással együtt. 

Napközi 

Az őszi, téli és a tavaszi szünetben ügyelet működik. Tanítás nélküli munkanapokon a napközis 

csoportok összevonhatók. 

A nyári szünetben kerületi napközis tábor üzemel, de az iskola is szervezhet nyári táborokat. 

A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 1630-ig tart. 

Ezt követően 1730-ig tartó összevont ügyelet van. 

A napközis foglalkozások a tanórára való felkészülés és a szabadidő hasznos eltöltésének színterei. 

A tanulási idő minden napközis csoportban 1430-kor kezdődik. 1530–1600 között uzsonnáznak a gye-

rekek. A napközis tanulók 1430-ig vagy 1600-órától mehetnek haza a szülő kérelme alapján, a nap-

közis nevelő, az osztályfőnök ajánlásával és az intézményvezetők engedélyével. 

A csoportba járó tanulók órarendjétől függően más csoportrend (időbeosztás) is alkalmazható a 

napköziért felelős intézményvezető helyettes vagy intézményvezető engedélyével. 

Tanulószoba 

A tanulószoba szervezése a 7-8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt mű-

ködik tanítási napokon 1345–1600 óráig az erre a célra kijelölt tantermekben. 

A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módsze-

rek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. 

Külön gondot kell fordítani a hiányos felkészültségű tanulókra és a lemorzsolódásban veszélyezte-

tett tanulókra. 

Képességek differenciált fejlesztése 

Az erre szolgáló foglalkozások a tehetséggondozás és a felzárkóztatás céljait szolgálják. A foglal-

kozásokat az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja. 

Az alsó tagozaton az ilyen jellegű foglalkozások órarendhez csatlakozóan történhetnek. A részvételt 

az osztályfőnök javasolja. 

A felső tagozaton a szaktanár javasolja a szülőnek a tanuló részvételét, de a tanulót a foglalkozáson 

való részvételre kötelezni nem lehet. 
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A képességek differenciált fejlesztését célzó foglalkozásokat a tantárgyfelosztáson fel kell tüntetni, 

anyagi kihatásaikat az iskola költségvetésében biztosítani kell. A foglalkozásokról naplót kell ve-

zetni. 

Az énekkar 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban heti 2 x 45 perces időbeosz-

tással működik. A tanulók önkéntesen és írásban jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről az 

ének tanár dönt. 

Jelentkezés esetén az énekkarra járás kötelező. Az énekkari órák lehetőség szerint nem ütközhetnek 

más tanórákkal. 

A szakkörök 

Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak szer-

vezését is kérhetik. 

A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül írásban kell jelentkezni, az esetleges 

kimaradást is írásban kell kérni. 

A szakköri foglalkozásokat az éves munkatervben és a tantárgyfelosztáson fel kell tüntetni, műkö-

dési feltételeiket az iskola költségvetésében biztosítani kell. 

Az iskolai sportkör – tömegsport foglalkozások 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időben. A 

tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban 

részt vegyenek. 

 

A szakkör, az énekkar, tömegsport vezetőjét az intézményvezető bízza meg. 

A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a fenti foglalkozások működéséért. Éves 

munkaprogramot dolgoznak ki, melyet az intézményvezető helyettesek hagynak jóvá. A foglalkozá-

sokról naplót kötelesek vezetni.  

Az énekkar szerepléseit, külső fellépéseit az intézményvezető engedélyezi. 

A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, 

illetve az éves munkatervnek, mely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. 

A kerületi, budapesti vagy országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az intéz-

ményvezető mentesítheti a tanítási órákon való részvétel alól. 

Az intézményvezető illetve helyettesei gondoskodnak arról, hogy a különböző versenyeken győztes, 

illetve helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 

Az iskola tanulói, közösségei egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket 

engedélyezési céllal be kell jelenteni az iskola intézményvezetőjének vagy helyetteseinek, és az 

engedélyezett összejöveteleken (pl.: klubdélután) biztosítani kell pedagógus részvételét. 
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A tanulók iskolán kívüli egyesület, intézmény, szervezett munkájában – amennyiben azt osztályfő-

nöküknek bejelentették – részt vehetnek. 

 

AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI  

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

(R. 4. §. (2) d.) 

Az iskolai sportkör (továbbiakban ISK) tagjai: alanyi jogon az iskolai nappali tagozatos tanulói, 

valamint a sportkörben munkát vállaló felnőtt személyek és testnevelők. 

Az ISK-t a testnevelési munkaközösség szervezi, a munkaközösség vezetője tartja a kapcsolatot az 

iskolavezetéssel. 

Az ISK vezetője részt vesz azokon a vezetőségi értekezleteken, melyeken téma a diáksport. 

Önszerveződés kapcsán lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ISK az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. sz. törvény alapján diáksport egyesületet /DSE/ hozzon létre. Ebben az esetben – az iskolával 

kötött megállapodás alapján – a DSE átveszi az ISK feladatát, amelyet az SZMSZ mellékletében 

rögzítünk. 

Az egészségügyi ellátás és felügyelet rendje  

Védőnői szolgálat: 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szerve-

zettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat 

szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást 

az iskola igazgatója biztosítja. Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végre-

hajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

26/1998. (IX.3.) NM rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi az iskola tanulóinak rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Az iskolaorvost 

feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, valamint az iskolai védőnő. Az iskolaorvos 

munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok 

szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában.  

o A védőnő segíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelem-

mel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésü-

ket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  

o A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

o Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, igény szerint osz-

tályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

o Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.  

o Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat minden-

napi munkájában felhasználja.  

o Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Család-

segítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat stb.). Az igazgató biztosítja a védőnő iskolában vég-
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zendő munkájának feltételeit. Az intézményben heti 2 alkalommal rendelési idő alatt védőnő 

fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Tanévenként meghatározott 

időpontban és alkalommal iskolaorvosi ellátásban részesülnek a tanulók, az iskolaorvosi ellátás 

külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartal-

maz. Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek 

részt. A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszer-

vezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. Az orvosi vizsgálatok időpontjá-

ról a védőnő – az iskolatitkár közreműködésével – értesíti az osztályfőnököket, akiknek gon-

doskodniuk kell arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi vizsgálatokon megjelenjenek. A védő-

oltásokról a szülőket a védőnő tájékoztatja. 

 

A TANULÓK FELVÉTELE, FELMENTÉSE,  

BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSE, VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK 

A tanulók felvétele 

A tanulók felvételéről a tankötelezettség szabályainak (Ktv.6.§) megfelelően az intézményvezető 

dönt. Minden körzetes tanulót felveszünk első osztályba. 

Körzeten kívüli tanulót a férőhelyek függvényében veszünk fel. 

Előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinek testvére már iskolánkba jár, valamint a pedagógus 

szülők gyermekeit. 

Speciális osztályba történő felvétel esetén az adott tantárgy szakmai munkaközössége által megfo-

galmazott feltételek, illetve javaslatok alapján az intézményvezető dönt. (Nemzetiségi osztály: nem-

zetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. § alapján, lásd Móra honlap - letölthető 

dok. német nemz. nyilatkozat) 

Nyelvtagozatos osztályokba 

Első évfolyamra minden gyermeket felveszünk. 

Az a tanuló, aki második év végén nem ér el anyanyelvből és matematikából legalább négyes ered-

ményt, harmadik osztálytól nem kerülhet az osztály tagozatos felébe. A későbbiekben bármely tan-

tárgyból történő bukás a tagozatos csoportból való kizárást vonja maga után, a tanuló átkerül az 

osztály nem tagozatos felébe. 

Logopédiai osztályba 

való felvételről külön bizottság dönt az Országos Beszédvizsgáló Intézet szakvéleménye alapján. 

Felső tagozatba 

(5. évf.) elsősorban a körzetes gyerekeket vesszük fel. A törvényi maximum létszám felett a nem 

körzetes gyerekeknek nem tudjuk biztosítani a férőhelyet. 

Külföldi bizonyítvány elismeréséről, különbözeti vizsgákról az OM véleménye, iránymutatása alap-

ján az intézményvezető dönt. 
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Felmentést a mindennapi iskolába járás alól, valamint magántanulói kérelmekről az intézményveze-

tő adhat. 

A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek. 

Az osztályozó-javító vizsgák, valamint a tantárgyi szintfelmérések időpontját az éves munkaterv, 

havi ütemterv és a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák. 

A javító-és osztályozóvizsgák anyagát a munkaközösségek állítják össze. 

A vizsgabizottságokat az intézményvezető helyettes jelöli ki. A vizsgák jegyzőkönyveit és egyéb 

írásos dokumentumait az irattárba kell helyezni. A vizsgák eredményét az osztályfőnök köteles a 

bizonyítványba, az elektronikus naplóba és annak törzslapi részébe feljegyezni. 

 

AZ ISKOLAKÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE  

(R. 4. §. (2) g.) 

Az iskolakönyvtár alapvető célja, hogy segítse a diákok tanulását, önművelődését, kulturált szóra-

kozását, ill. a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. 

A könyvtárat az iskola minden diákja és dolgozója ingyenesen használhatja. Kölcsönözni a teljes 

nyitvatartási időben lehet. 

(Az iskolai könyvtár SzMSz-t a 16. számú melléklet tartalmazza) 

 

A TANKÖNYVRENDELÉS, TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL 

A tankönyvek beszerzésének rendjét a könyvtár SzMSz-e tartalmazza. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT – ISKOLAI SPORTKÖR 

Készült: 1996. szeptember 1. 

  Móra Ferenc Általános Iskola 

  1144. Budapest, Újváros park 2. 

A mai napon megalapítjuk a „Móra Ferenc Iskolai Sportkört” 

Vezetője:   az iskola mindenkori testnevelői munkaközösségének vezetője 

Felügyeleti szerve:  az iskola vezetősége 

Feladata:  A mindennapos testnevelés biztosítása. 

Eszköze:  Tömegsport órák, tanfolyamok, kerületi sportversenyek. 

Tagja:    az iskola valamennyi beírt tanulója 

Szabályzata:  az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint. 

 

 

 …………………..……………… ….……..………………………… 

 Testnevelés mkv. intézményvezető 

 

 

Móra Ferenc Iskolai Sportkör Alapszabálya 

 

1. Az iskolai sportkör célja és feladatai: 

a./ Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli és intézmények közötti - testedzési és sportolá-

si lehetőségek megteremtése, szerzése. 

b./ A testedzés, a sportolás népszerűsítése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése. 

c./ A testedzés, a sportolás intézményi feltételeinek javítása, az iskola népszerűsítése a különböző 

versenyeken, bajnokságokon, sporttalálkozókon. 

d./ Kapcsolatok kiépítése és ápolása más intézményekkel, iskolai és diáksport szervezetekkel. 

e./ Támogatók, segítők szervezése a testedzési, sportolási feltételek javításához, a sportkör célkitű-

zéseinek megvalósításához. 

2. Az iskolai sportköri tag jogai és kötelességei: 

a./ A sportköri tag jogai: 

– részt vehet a sportcsoportok munkájában, rendszeres sporttevékenységet folytathat, hasz-

nálhatja a sportkör rendelkezésére álló sportlétesítményeket, sporteszközöket, sportfelsze-

reléseket, 

– a sportkör képviseletében részt vehet a sportversenyeken, 

– véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportkört érintő kérdésekben. 
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b./ A sportköri tag kötelességei: 

– folytasson rendszeres sporttevékenységet, 

– tartsa be a sportkör alapszabályát, 

– óvja a sportkör rendelkezésére álló testnevelési és 

– sportlétesítményeket, sportszereket és eszközöket, 

– sportfelszereléseket, 

– magatartása legyen mindenkor sportszerű. 

3. Az iskolai sportkör gazdálkodása: 

a./ Az iskolai sportkör éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet az intézmény gazdálkodásán 

belül a többi tevékenységre vonatkozó eljárások, gazdasági szabályozók szerint az iskola gaz-

dálkodó szervezete (gh.) végez. 

b./ Az iskolai sportkör gazdálkodása a sportköri vezetés és az iskolavezetés egyeztetett döntése 

alapján valósul meg. 

c./ Az iskolai sportkör tevékenységével kapcsolatos bevételek: 

– a központi költségvetés által az alapfokú sportfoglalkoztatásra, annak ösztönzésére – a me-

gyei, fővárosi diáksport szervezetek útján – biztosított összeg. 

– az országos, a területi és a helyi szervek, szervezetek, önkormányzatok által meghirdetett 

pályázatok útján nyert pénzeszközök. 

– működési célra átvett pénzeszközök 

– a más gazdálkodó szerv, intézmény, illetve magánszemély által nyújtott támogatás. 

4. Az iskolai sportkör önálló vagyonnal nem rendelkezik. 

ZÁRADÉK: 

Az alapszabályban foglaltak összhangban vannak az iskolai szervezeti és működési szabályzatával. 

Budapest, 2018. október 

 

 …………………………….……. 

 Intézményvezető 

 

  



Móra Ferenc Általános Iskola 

   1144 Bp. Újváros park 2.   Felülvizsgált kiegészített SzMSz 2018. 

51 

 

EGYÉB – JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT –  

AZ ISKOLAI SZMSZ-BEN SZABÁLYOZANDÓ KÉRDÉSEK 

(R. 4. §. (1) u.)  

A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL  

KAPCSOLATOS SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK, FELTÉTELEK 

Mivel az intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkező köznevelési intézmény, költségvetési 

kérdésekben a Közép-Pesti Tankerületi Központ kötelezettségvállalásra vonatkozó utasítása szerint 

kell eljárni.  

A pénzügyi-gazdasági tevékenységet végzők feladat- és  

munkakörének elkülönítése  

A pénzügyi és gazdasági tevékenységet végzők feladatainak elkülönítését az intézmény, illetve a 

Közép-Pesti Tankerületi Központ által készített munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS, AZ ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI  

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS A BESZÁMOLÁS RENDJE  

1. Az intézményi költségvetési tervezése 

● a Közép-Pesti Tankerületi Központ által elkészített tervezethez az intézmény adatot szolgáltat, 

melyekhez a költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott 

tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani.  

● A tartalmi követelmények betartásáért az intézményvezető tartozik felelősséggel.  

● Az adatszolgáltatásban a feladatmutatók és mutatószámok valódiságáért, az adatok ellenőrzé-

séért, a tervezési feladatok ellátásáért az intézményvezető tartozik felelősséggel. A kitöltött 

dokumentumokat, és az adatszolgáltatás egy-egy példányát meg kell őrizni.  

2. A feladatellátás folyamata és kapcsolatrendszere  

Folyamata: 

A feladatellátás(ért): 

● felelős személy, személyek kijelölése,  

● szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos biztosítása  

● költségvetési kiadások, és bevételek tervezése (adatszolgáltatás),  

● szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása.  

● pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése  

● megszervezésében törekedni kell hatékony, takarékos üzemeltetésre, gazdálkodásra 
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Kapcsolatrendszere:  

● A fenntartáshoz, működtetéshez, feladatellátáshoz kapcsolódó kérdésekben a Közép-Pesti 

Tankerületi Központ által szabályozott és kiadott utasításokban és szabályzatokban kerül rög-

zítésre a kapcsolatrendszer. A tényleges kapcsolatfelvétel is itt történik. 

● Magyar Államkincstár adott helyzetben  

3. A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárások  

és dokumentumok  

A fenntartó és működtető hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalásokkal, beszerzésekkel kapcsola-

tosan a Közép-Pesti Tankerületi Központ által kiadott, rendelkezésre bocsátott szabályzatokban és 

utasításokban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni.  

4. A beszámolók rendje  

A beszámoló rendjében is olyan adatszolgáltatás történik, melyet intézményvezető a Közép-Pesti 

Tankerületi Központtal együttműködve, a pénzügyi-számviteli jogszabályok figyelembevételével a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő időpontokban és tartalommal készít el. 

Fenntartással összefüggésben a kért adatokat az intézményvezető a fenntartó, mint felettes szerv 

előírásainak megfelelően szolgáltatja.  

5. A pénzügyi-gazdasági tevékenységeket ellátó személyek  

Az intézményvezető felelős  

● a pénzügyi-gazdasági folyamatok tervezéséhez szükséges adatszolgáltatásért  

● a szükséges dokumentumok elkészítéséért,  

● a dokumentumok előírásoknak megfelelő továbbításáért és tárolásáért.  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az SZMSZ-t az iskola nevelőtestülete fogadja el. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A hatályba lépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 

 

 

Budapest, 2018. október ………….……….…………………. 

 Intézményvezető 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen felülvizsgált és kiegészített SzMSz módosítást a szakmai munkaközösségek, az Iskolaszék, a 

Diákönkormányzat, az Intézményi Tanács, a Német Kisebbségi Önkormányzat véleményezték, a 

nevelőtestület elfogadta, jóváhagyható.  

 

Budapest, 2018. október 29. Jóváhagyta: …………………………………………. 

 Székelyné Palkó Mária 

 intézményvezetői jogkörben eljáró intézményvezető helyettes 

 


