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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat, Törvényi rendelkezések 

 A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a 

magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy 

adott intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a 

belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. 

 Legfontosabb feladat, hogy olyan – a magasabb szintű jogszabályok 

előírásainak megfelelő – szervezetet működtessen, amely a legoptimálisabban 

biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott 

meghatározott feladatok végrehajtását. 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű 

jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában is illeszkednie kell a 

pedagógiai célokat szolgáló tartalmi szabályzókhoz, ill. az iskola más belső 

szabályzataihoz is. 

 A Szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az 

alábbi törvények és rendeletek: 
 

o 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 25.§-a   

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  4.§  

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti 

Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról    

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya: 

 Az SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény 

valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű.  

 Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyás időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Kötelező felülvizsgálatára a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti az intézmény előző elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 Az intézmény munkáját saját pedagógiai programja, az éves munkaterv, az SZMSZ és a 

Házirend alapján végzi. 

 Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, az 

ügynek megfelelően a jogszabályban meghatározottak szerint érdemben reszt vesznek a 

nevelő testület tagjai, a szülők, a tanulók. 

 Az intézmény a jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni az alkalmazottak, a 

tanulók és szüleik adatairól. Az adatok hivatali titokként kezelendők, csak a jogszabályban 

előírt esetekben adhatók ki.  
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1.3. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi 

szabályzók: 

  alapító okirat  

 pedagógiai program  

 házirend 

 belső szabályzatok  

 

2. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

2.1. A tanév helyi rendje 

 A tanév általános rendjét az EMMI miniszteri rendelete határozza meg. 

 A tanév helyi rendjét, az intézmény programjait a nevelőtestület határozza 

meg és rögzíti az éves intézményi munkatervben. A tanév rendjének 

kialakításakor figyelembe kell venni az iskolai diákönkormányzat, a Szülői 

szervezet véleményét. 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet dönt: 

o a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pl. pedagógiai 

program módosítása, az új tanév feladatai). 

o az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek módjáról és időpontjáról 

o a tantestületi és nevelési értekezlet(ek) témáiról és időpontjáról 

o a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról 

o az éves munkaterv véglegesítéséről 

o a házirend módosításáról 

 A tanév helyi rendjét, az iskola rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi 

előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, 

az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A tanév egyeztetett rendjét 

nyilvánosságra kell hozni az iskolai honlapon.  

2.2. Nyitvatartás szorgalmi időben 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 700 órától délután 

1600 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján 

az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730 óra és 

délután 16 00 óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában 

kell tartózkodnia. 
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A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban 

meghatározni. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a 

délután távozó vezető után az esetleg még foglalkozást tartó pedagógus felelős az 

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

intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettese rendkívüli és 

halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges 

szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A 

megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. 

2.3. Tanítási órák rendje: 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 800 óra és 1600 óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc, 

illetve a 4. óra utáni szünet 10 perc, az 5. óra utáni szünet 5 perc. A hatodik 

órában az alsó tagozatosoknak ebédszeünet van, a felsősök a 6. óra után 1330-tól 

1400 óráig ebédelnek. A hetedik óra 1400-kor kezdődik. Ha az órarend és a 

pedagógus órabeosztása ezt indokolja az alsó tagozatosok 7. órája 1315-1400 

megtartható. 

A tanítási órákat zavarni nem lehet. A közleményeket a tanítás kezdete előtt vagy 

a szünetekben kell tudatni a tanulókkal. 

Ha pedagógiailag indokolt, az órák tömbösítve is megtarthatók. A tömbösített 

időfelhasználásra vonatkozó pedagógus igényeket a vezetőségnek 1-2 nappal 

előre be kell jelenteni. 

 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat 

engedélyt. 

2.4. Napközis munkarend 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 1600 óráig tart. 

2.5. Ügyelet rendje: 

Az iskolában minden reggel 730 órától és az óraközi szünetek idején tanári 

ügyelet működik. Az ügyeletes nevelők kötelesek a rájuk bízott épületrészben a 

házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának 

megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

Az iskolában egyidejűleg két fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes 

ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épület és udvarrészekre terjed ki: 

 Alsó folyosó, hátsó udvar 
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 Emeleti folyosó, hátsó udvar 

 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a 

részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.  

         Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola    

        elhagyására csak az igazgató, az igazgatóhelyettes vagy  a tanuló 

osztályfőnöke adhat  engedélyt. 

2.6. Tanórán kívüli foglalkozások rendje: 

A tanórán kívüli foglalkozásokat 14 órától 1530 óráig (legkésőbb: 1600 óráig) kell 

megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

 

2.7. Hivatalos ügyek intézésének rendje: 

 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói 

irodában történik 800 óra és 1530óra között.  

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti 

rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója (a fenntartóval 

egyeztetett időpontban) határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

 

2.8. Az iskola helyiségeinek általános használati rendje: 

 

Az iskola épületeit, helységeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

Az iskola helységeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói 

házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helységeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják.  

 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon kívül csak az iskolával 

jogviszonyban állók és a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, 

akik az iskola igazgatójától erre engedélyt kaptak (pl. helységbérlet esetén). 

 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
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Az iskola helységeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha 

ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helységeit 

használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás 

szerinti időben és helységekben tartózkodhatnak. 

2.9. Az iskola dolgozóinak munkarendje 

Közalkalmazottak munkarendje: 

A köznevelésben alkalmazottak körének munkaidejét, beosztását munkaköri 

leírása tartalmazza a megfelelő törvényi előírások alapján.  

 

Technikai dolgozók munkarendje: 

Az intézményben a technikai dolgozók munkarendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. A napi munkarend összehangolt kialakítása és annak 

módosítása, az intézmény zavartalan működése érdekében, az igazgató 

hatásköre. 

 

Pedagógusok munkarendje: 

A pedagógusok munkarendjét és benntartózkodását az alábbi 

dokumentumok szabják meg: 

- az órarend, 

- a tantárgyfelosztás, 

- az iskola éves munkaterve, 

- az ügyeleti rend, 

- a munkaköri leírások. 

A pedagógus heti munkaidejének 80%-át (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A 

munkaidő fennmaradó részének felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A kötött munkaidőben tanórai és egyéb foglalkozásokat, nevelés-oktatást 

előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, továbbá esti helyettesítést lát el. 

 

A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, 15 perccel 

ügyeleti beosztása előtt a munkahelyen (illetve a tanítás nélküli 

munkanapok programjának kezdete előtt annak helyszínén) megjelenni. A 

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 730 óráig köteles jelenteni az 

intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi 

vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.  

A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tanítandó 

tananyagot és taneszközt az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy 
akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a 

tanmenet szerinti előrehaladást (ez alól a rendkívüli okból történt hiányzás 

pl. hirtelen megbetegedés, családi tragédia, stb. jelenthet kivételt). 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

9. oldal 

A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi.  

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén 

– lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő 

pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt 

bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint 

előrehaladni. Ha erre nincs lehetőség, a tanórát, gyakorlásra, ismétlésre kell  

felhasználni. A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a 

nevelő – oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti 

feladatokra a megbízást az igazgató adja az igazgatóhelyettes és a 

munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

 

2.10.  Az iskola tanulóinak munkarendje 

 

 Az iskolai rendszabályok (Házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és 

kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes 

szabályozását. 

 A házirend betartása a tanulók számára kötelező. 

 A házirendet - az igazgató előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja el, a 

Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott közösségek egyetértésével. 

 A tanuló a számára órarendben meghatározott tanítási idő alatt csak 

osztályfőnöke, vagy az iskolavezetés valamely tagjának engedélyével 

hagyhatja el az iskola épületét.  

 

 

3. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ 
ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

3.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének 

feladatai 

 a pedagógia program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása, 

 a helyi tanterv megvalósítása és a különböző tagozatok megfelelő 

működése, 

 a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének vizsgálata, 

 a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása 

a követelményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és 

módszertani felkészültségének vizsgálata, 

 a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának 

felmérése, értékelése, 
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 anyakönyvek, haladási naplók folyamatos, szabályszerű vezetésének 

ellenőrzése, a túlórák és helyettesítések pontos megállapítása, 

 az osztályozó, különbözeti, egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása, 

 az iskola felszereléseinek, berendezéseinek szabályszerű használata, 

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti 

oktatása, ennek bizonylatolása, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

 az Oktatási Hivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése, 

segítése. 

 

Igazgatói felhatalmazás alapján a következő ellenőrzéseket végezhetik: 

 az igazgatóhelyettes, az iskolai élet bármely területe felett, munkaköri 

leírása, vagy egyéb megbízás alapján.  

Kiemelt és folyamatos feladata a helyettesítések elrendelése, a 

munkaidő nyilvántartások és az e-napló vezetésének kezelése és 

ellenőrzése. 

 a munkaközösség-vezetők szakmai ellenőrzést végeznek 

 az osztályfőnökök ellenőrzik a tanulói késéseket, hiányzásokat, 

adminisztrálják a tanulói adatokat. 

 A belső ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik. 

 

3.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 munkaközösség-vezetők 

 az igazgató által kijelölt személy  

 

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetekben – jogosult az iskola 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat 

elvégzésére kijelölni. 

3.3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső 

ellenőrzése során: 

 A pedagógusok munkafegyelme. 

 A tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások pontos megtartása. 

 A pedagógiai munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága. 

 A tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja. 

 A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása. 
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 A nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon. Ezen belül 

különösen: 

- Előzetes felkészülés, tervezés. 

- A tanítási óra felépítése és szervezése 

- A tanítási órán alkalmazott módszerek. 

- A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán. 

- Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményinek teljesítése. 

(tantárgyi eredménymérések). 

- A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai 

munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg. 

- A tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, 

közösségformálás. 

 

Az intézményen belüli ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző 

személy nevét az intézményi éves munkaterv melléklete tartalmazza.  

 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskola 

munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső 

ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

4. A VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

4.1.  Az igazgatóság és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató 

segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján 

valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: 

 Az iskolavezetőség ülései 

 A nevelőtestületi értekezletek 

 A különböző értekezletek 

 Megbeszélések 

 Hospitálásra épülő együttműködés 

Ezen fórumok időpontját az igazgatóság ütemterve tartalmazza. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobákban elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

 

Az iskolavezetőség  tagjai kötelesek: 

  az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

12. oldal 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az 

iskola vezetőségével. 

4.2. Az iskola igazgatósága 

 Az iskola igazgatóságát az igazgató és az igazgatóhelyettes alkotja. 

Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb 

jogszabályok, a fenntartó (Szigetvári Tankerületi Központ) valamint az iskola 

belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

 

Igazgató feladatai 

Az intézményvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek 

megfelelően, a fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, 

felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért: 

 szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, 

biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését;  

 döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával 

kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

vagy személy hatáskörébe;  

 előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési 

intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

iratait;  

 jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai 

programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési 

szabályzatot, a házirendet;  

 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét;  

 gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési 

jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett;  

 tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;  

 teljesíti a Szigetvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója által kért 

adatszolgáltatást;  

 szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével 

kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, 

javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából.  

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá: 
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 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

 nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

ellátásáért, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő 

együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 Gondoskodik a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 

intézményre vonatkozó előírásainak betartásáról 

 Minden egyéb feladatért, amelyet a munkaköri leírása tartalmaz. 

 

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 

ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is 

figyelembe veszi. 

 

A köznevelési intézmény vezetője képviseli az intézményt. Képviseleti 

jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az 

intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes 

megbízását a tantestület véleményének kikérésével a tankerületi igazgató adja. 

Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

lehet, kinevezése öt évre szól. 

Az igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírása, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása alapján végzi. 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. 

 

Az igazgatóság rendszeresen hetente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. 

 

4.3. Az iskola vezetősége  

Az iskola vezetőségének tagjai: 

 igazgató 
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 igazgatóhelyettes 

 a szakmai (alsós, felsős) munkaközösségek vezetői  

 a diákönkormányzat felnőtt vezetője 

 

 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, 

véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége 

rendszeresen –kéthetente egyszer – tart  megbeszélést az aktuális feladatokról. 

Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak 

szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

  

4.4. Az iskola dolgozói 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok  előírásai alapján   megállapított 

munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az  iskola igazgatója 

alkalmazza, a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, 

kinevezésükről és felmentésükről, valamint fegyelmi felelőségre vonásukról a 

fenntartó tankerületi igazgató dönt.   

4.5. Az iskola szervezeti egységei – szervezeti ábra  

 

Az iskola szervezeti egységei és szervezeti egységek élén álló felelős beosztású 

vezetők: 

 a)  igazgató helyettes → igazgató 

b)  alsó tagozat pedagógusai →  alsós munkaközösség vezető → ig. helyettes 

c)  felső tagozat pedagógusai → felsős munkaközösség vezető → ig. helyettes 

 d) technikai dolgozók → igazgató 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató 

Technikai dolgozók 
 

Alsós munkaközösség vezető 

 

Alsós nevelők 
 

Felsős munkaközösség vezető 

Felsős nevelők 

Igazgató helyettes 

munkacsoportok 

csoportok 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

15. oldal 

 

4.6. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az igazgató helyettesítése: 

Az igazgatót akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes felelősséggel 

helyettesíti.  

Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása idején az igazgató 

helyettesítését:  

1. a felsős munkaközösség vezetője 

2. alsós munkaközösség vezetője 

3. diákönkormányzat segítő tanára látja el.  

Az igazgatóhelyettes feladatai, az igazgató által leadott hatáskörök 

A vezetői beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői 

tevékenységét az igazgató irányítása mellett, látja el. 

igazgatóhelyettes: 

Szervezi, irányítja az 1-8. évfolyamon:   

 éves munkaterv szerinti működést, 

 a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai munkát, 

 a tanórán kívüli foglalkozások vitelét, 

 a tanulók továbbtanulásával és pályaválasztásával kapcsolatos feladatok 

ellátást, 

 a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, 

 a tankönyv- és taneszköz ellátással kapcsolatos iskolai feladatok 

ellátását, 

 figyelembe veszi a szaktanácsadók észrevételeit, javaslatait.  

 a tanév megkezdése előtt az igazgató által elkészített tantárgyfelosztás 

alapján elkészíti az órarendet, 

 meghatározza a kötelező óraszám terhére vagy túlmunkában végzett 

fejlesztések, felzárkóztatások, tömegsport órák, szakkörök indítását, 

 gondoskodik arról, hogy a dolgozók a munkaköri leírásaiban foglaltak 

maradéktalanul teljesítsék, 

 ütemezés szerint az igazgatóval együtt ellenőrzi és értékeli a tanítási 

órákon, az 1-8. évfolyamon tanító tanárok nevelő-oktató munkáját,  

 gondoskodik arról, hogy az iskola tanárai továbbképzéseken vegyenek 

részt, ezáltal szakmai, pedagógiai ismereteiket rendszeresen fejlesszék,  

 jóváhagyja a tanárok és osztályfőnökök tanmeneteit, 

 felügyeli és koordinálja a tankönyvrendelést ill. a Tankönyvellátás 

rendjéről szóló szabályzatunk betartását. 

 koordinálja a  munkaközösségek tevékenységét. 
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 az első osztályosok beíratásának előkészítését, lebonyolítását 

Kapcsolatot tart: 

 a továbbtanulási, pályaválasztási pedagógiai szakszolgálattal, 

 középfokú oktatási intézményekkel 

 a közművelődési intézményekkel. 

 

5. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI A KÖVETKEZŐK AZ ISKOLÁBAN: 
 

 nevelők  

 pedagógiai munkát segítő alkalmazottak köre  

 szülők 

 tanulói közösségek 

 

5.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja. 

5.2. Nevelőtestületi értekezletek: 

 A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója tartja. 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az arra felkért személy vezeti. A 

jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és az értekezleten végig 

résztvevő két hitelesítő írja alá. 

 

Tanévnyitó tantestületi értekezlet: az új tanév céljai, feladatai, tantárgyfelosztás, 

tárgyi, személyi feltételek, egyéb. 

I. félévi értekezlet: az I. félév oktató-nevelő munkájának értékelése, további 

feladatok kitűzése. 

Tanévvégi értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése. 

Rendkívüli tantestületi értekezlet: akkor kell összehívni, ha azt a tantestület 1/3-a 

javasolja, vagy a felsőbb szervek utasítása alapján. 

Az értekezlet elnöke: az igazgató 

A tantestület döntéseit nyílt, vagy titkos szavazással hozza. Az értekezletről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a 

jegyzőkönyvvezető és az értekezleten végig résztvevő két hitelesítő írja alá. 

 

Osztályozó tantestületi értekezletek: 
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Az I. félévi osztályzatok lezárása. 

Év végi osztályzatok lezárása. 

A tantestület döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 

Tantestületi nevelési értekezletek: Előre meghatározott, vagy szabadon választott 

aktuális nevelési témák megvitatása. Az értekezlet elnöke az igazgató. Az 

értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Munkaértekezletek tartása: Kiemelt fontosságú tennivalók, megmozdulások 

előtt célszerű tartani. Az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes hívják össze, 

melyen a tantestület érintett tagjai vesznek részt. 

5.3.  Tantestület jogai 

 A tantestület dönthet a következőkben: 

 a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadása, 

 a házirend elfogadása, 

 a tanulók magatartás és szorgalom jegyének jóváhagyása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozó vizsgára 

bocsátása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A tantestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

A tantárgyfelosztás elfogadása előtt ki kell kérni a tantestület véleményét, 

valamint az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint 

az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt.  

 

5.4. Szakmai munkaközösségek együttműködése, 

kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok 

munkájának segítésében 

 A nevelők szakmai munkaközösségei 

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

a) alsó tagozatban tanítók munkaközössége 

(tagjai: tanítók, alsó tagozatban tanító szaktanárok) 

b) felső tagozatos osztályfőnökök munkaközössége 

(tagjai: felső tagozatos osztályfőnökök és szaktanárok) 

 

              A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban  

              megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

18. oldal 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok írása, elnyert pályázatok lebonyolítása, elszámolása 

  tanulmányi versenyekre való felkészítés 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása 

 segítség nyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, 

valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések 

elkészítéséhez.  

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve 

valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy 

évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató 

bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján 

végzik. 

 

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

 

 Értékelő esetmegbeszélések 

 Problémamegoldó fórumok 

 Hospitálásra épülő együttműködés 

 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület 

tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság 

döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről 

tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a 

nevelőtestület, vagy az igazgató bízza meg. 

Az iskolában működő munkacsoportok: 

 Belső ellenőrzési, önértékelési munkacsoport 

 Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport 

 Mérés-értékelés munkacsoport 

 Pályaválasztási munkacsoport 

 Ökoiskolai munkacsoport 
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5.5. A szülők közösségei 

Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik 

érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében Szülői Testület 

működik. 

Az osztályok szülői szervezeteit az egyes osztályokba járó tanulók szülei 

alkotják. Akik a szülők köréből képviselőket választanak.  

Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott két Szülői 

Szervezeti tag vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 

vezetőségéhez. 

 

Az iskolai szülői testület legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai 

szülői testület vezetősége.  

Az iskolai szülői szervezet tagjai a következő tisztségviselőket választják meg:   

 elnök,  

 elnökhelyettes 

 pénztáros 

 

Az iskolai szülői testület elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart 

kapcsolatot. 

Az iskolai szülői testület vezetősége akkor határozatképes, ha azon az 

érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői testület vezetőségét az iskola 

igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, s itt 

tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. Erről 

emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Az iskolai szülői testületet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok 

illetik meg:  

 megválasztja saját képviselőit (döntési jog), 

 kialakítja saját működési rendjét (döntési jog), 

 az iskolai munkatervhez kapcsolódva elkészíti saját éves feladattervét 

(döntési jog), 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott 

jogaik érvényesítésében (döntési és egyetértési jog), 

 véleményezi az iskola pedagógiai programját,  

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 vélemény nyilváníthat intézményi és vezetői önellenőrzéskor és országos 

pedagógiai-szakmai intézményi és vezetői ellenőrzések alakalmával  
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5.6. A tanulók közösségei 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető 

– az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza 

meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk 

alapján végzik. 

 

A tanulók, a tanulóközösség  képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 

Az iskolai diákönkormányzat (továbbiakban: Mindszentgodisai Általános 

Iskola Diákönkormányzata, rövidítve: MÁLDÖK) jogosítványait a MÁLDÖK 

vezetősége, illetve annak tisztségviselői és a diákönkormányzatot segítő 

nevelő(k) együtt érvényesíthetik.  

 

Az iskolai diákönkormányzat (MÁLDÖK) a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.  

A MÁLDÖK szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató 

bízza meg. 

 

Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, 

amelyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia 

kell az iskola élet egészéről, az iskolai munkatervről, az MÁLDÖK vezetősége 

pedig beszámol az aktuális eseménytervről és értékeli a megvalósult 

programokat. 

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés összehívásáért az igazgató és a diákönkormányzatot segítő 

nevelő(k) felelősek. 

5.7. Kapcsolattartás az iskola közösségei között 

 

A nevelők és a tanulók 

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

a) az igazgató  

a MÁLDÖK vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen 

(évente  legalább egy alkalommal), a folyóson elhelyezett 

hirdetőtáblán,  az iskolai honlapon,  

b) az osztályfőnökök 

az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat.  
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Az osztályfőnöknek, a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban 

tájékoztatniuk kell a tanulókat tanulmányi előmeneteléről. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőtestülettel, az egyes  nevelőkkel. 

 

A nevelők és a szülők 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról 

a) az igazgató: 

 a szülői szervezet vezetőségi ülésén 

 az osztályok szülői értekezletén 

 iskolai és települési hirdetőtáblák 

 iskolai honlapon és közösségi oldalán 

 

b) az osztályfőnökök: 

 az osztályszülői értekezleten  

 a tájékoztató füzet, e-napló segítségével 

 alkalmankénti írásbeli tájékoztatókkal 

tájékoztatják. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok 

szolgálnak: 

 szülői értekezletek 

 három havonkénti integrációs szülői-tanulói értekezletek 

 családlátogatások 

 nyílt napok 

 pályaválasztási fogadó nap(ok) 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

 

A szülői értekezletek és a pályaválasztási fogadónap(ok) időpontját az iskolai 

munkaterv évenként tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatójával, nevelőtestületével. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 

működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 

igazgatóhelyettesétől előzetes egyeztetés után az iskola nyitvatartási idejében  

(a vezetők ügyeleti ideje alatt, lásd: Az iskola működési rendje c. fejezetben) 

kérhetnek és kaphatnak tájékoztatást. 
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Az iskolai pedagógiai programja és helyi tanterve nyilvános, minden érdeklődő 

számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy nyomtatott 

illetve elektronikus rögzítésű példánya a következő helyen található meg: 

 az iskola igazgatói irodájában 

 az iskola hivatalos honlapján 
 

6. KÜLSŐ KAPCSOLAT RENDSZERE 

6.1. Szervezetek melyekkel munkakapcsolatban van az iskola 

Az eredményes oktató és nevelő munka érdekében az iskola rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, 

gazdálkodókkal: 

 A fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  

kihelyezett iroda: Sásd Rákóczi u. 41. 

 A beiskolázási körzet önkormányzatai:  

Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce és Kishajmás Községek  

Önkormányzatai,  polgármesterei, Körjegyzőség Mindszentgodisa 

7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos u.71. 

7393 Bakóca, Rákóczi u.75. 

7391 Kisbeszterce, Kossuth L. u. 15. 

7391 Kishajmás, Petőfi u. 38. 

 Mindszentgodisai Óvoda, Minibölcsőde és Konyha 

7391 Mindszentgodisa Béke u. 9. 

 Mindszentgodisai Roma-cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos u.70. 

 Mindszentgodisai Német Nemzetiségi Önkormányzata 

7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos u. 67. 

 Mindszenti Tanoda, Mindszentgodisáért Egyesület 

 Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

7626 Pécs, Egyetem u.2. 

 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye 

7370 Sásd, Szent Imre u. 29. 

 Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.  

 Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ 

7370 Sásd, Arad u.1.  

 Sásdi AMI 

7370 Sásd, Szent Imre út 41-43.  

 Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala 
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7370 Sásd Dózs Gy. u. 32. 

 Komlói Rendőrkapitányság és Sásdi Rendőrőrs  

7300 Komló Berek u. 10., Sásd Rákóczi u. 41. 

 Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

7621Pécs, Szent István tér 8-10.  

 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.  

 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága 

rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal, iskolai fogorvossal,  

védőnővel. 

(iskolaorvosi rendelő: Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 50., fogorvosi rendelő: 

Sásd, Szent Imre u. 25.) 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását 

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

ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi.  

Rendszeres kapcsolatot tart az iskola vezetése a fent nevezett egészségügyi 

dolgozókkal, megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 A munkakapcsolatok felügyeletéért az igazgató a felelős. 

6.2. A kapcsolattartás rendje, formája és módja: 

 jelzés, (telefonon, postai, elektronikus úton, személyes megkereséssel,) 

 esetmegbeszélések,  

 folyamatos együttműködés 

 gyermekelhelyezés, védelembe vétel 

 pedagógiai szakvélemény készítése (iskola részéről) 

 visszajelzések, (telefonon, postai, elektronikus úton, személyes 

megkereséssel,) 

 hiányzások jelentése (igazolatlan), feljelentés, 

 közös családlátogatások, 

 tanulási nehézségekkel, magatartási,- családi problémákkal küszködő 

gyermekekről esetmegbeszélés, az iskola, és a szülő kérésére 

 problémás gyermekeknél pszichológiai szakvizsgálat, diagnosztikus 

vizsgálat, 

 terápia (gyermek, szülő), 

 HH, HHH, veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, 

 

7. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

7.1. Az ünnepélyek és hagyományápolás célja, feladatai 
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Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint 

az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség 

minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok 

nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyítik. Az intézmény 

egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet 

formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti 

tiszteletre nevelik. 

Alapelv, hogy a megfelelő színvonalú felkészítés a pedagógusok és a tanulók 

számára egyenletes terhelést adjon. Az intézmény szintű rendezvényeken a 

pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

7.2. Ünnepeink: 

Nemzeti ünnepeink: 

- március 15. (a műsort adja a mindenkor 3-4. osztály) 

- október 23 (a műsort adja a mindenkori 6. osztály) 

Iskolai szintű ünnepélyek: 

- tanévnyitó ünnepély (a műsort adja 1. és 5. osztály) 

- Aradi vértanúk emlékezünk október 6-án (a műsort adja 

mindenkori 5. osztály) 

- karácsonyi ünnepi műsor (minden osztály) 

- Nemzeti Összetartozás Napja 

- Tanévzáró ünnepély, Ballagás (a műsort adja 4. 7. 8. osztály) 

Osztályszintű megemlékezések: 

- Mikulás  

- Diktatúra áldozatainak emléknapja 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja  

7.3. Iskolánk hagyományos programjai: 

 „Iskolanyitogató” - ráhangoló napok (óvoda-iskola átmenet)  

 Internetes és hagyományos tanulmányi versenyeken való részvétel 

 tanulmányi kirándulás,  

 üzemlátogatás,  

 pályaválasztási börze  

 úszásoktatás (3-4-5-6. oszt.-ban évi 18 óra kötelező) 

 kézműves foglalkozások 

 osztálykirándulások,  

 nyári táborok, 

 jelmezes farsangi bál rendezése 

 gyermek- és sportnap 

 „SZIVÁRVÁNY” est (Bemutatkozik az iskola) 
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 egészségnevelési és környezetvédelmi rendezvények, projektnapok, 

DÖK-nap 

 Költészet napi szavalóverseny megrendezése a Hegyháti járás iskoláinak 

részvételével 

 Adventi készülődés, Mikulás,  

 Márton nap, húsvétváró, 

 Témahetek, témanapok 

 Táborozások (Erzsébet táborok: napközis, Balatoni és Erdélyi, Határon 

túli) 
 

8. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK, 

HITELESÍTÉSÉNEK, KIADMÁNYOZÁSÁNAK, 

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATATLÁNAK RENDJE 

 

8.1. Az iskolai dokumentumok kezelésének, hitelesítésének, 

kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának rendje 

Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával, 

kezelésével, selejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatait, 

valamint a tanügyi nyilvántartások, oktatási záradékok kezelésének 

szabályozásának módját az igazgató által készített intézményi iratkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

 

8.2.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat – amennyiben az irat nem 

valamely akkreditációs eljáráson megfelelt szoftver által elektronikus úton 

hitelesített dokumentum – papír alapon is elő kell állítani. 

Az így előállított iratot a jelen SZMSZ kiadmányozás rendjében meghatározott 

személy aláírásával és bélyegzővel hitelesíti. 

A hitelesítéskor fel kell tüntetni a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. Az 

elkészült dokumentumra a továbbiakban az iratkezelési szabályzatban 

meghatározottak vonatkoznak. 

 

8.3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

Intézményünkben elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentum 
 az elektronikus napló (KRÉTA-napló), mely akkreditált naplószoftver, így 

papír alapon nem állítunk elő haladási és osztályozónaplókat. Ezek a 

dokumentumok elektronikusan hitelesítettek. 

 Az elektronikus naplózás során készülő minden egyéb dokumentumot papír 

alapon is előállítunk. Az elektronikus napló teljes adatállományát évente 2 
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példányban adathordozón archiváljuk. A tanév végén az osztályozó naplókat 

kinyomtatjuk, és hitelesítve 5 évig megőrizzük az iskola irattárában. 

 a könyvtári adatbázis (SZIRÉN), mely akkreditált könyvtári szoftverként 

szolgáltatási szerződés alapján nem igényel papíralapú előállítást. 

 

8.4. A kiadmányozás rendje 

 A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, 

szervezet, intézmény stb. számára készült hivatalos irat. Hivatalos irat csak 

magasabb vezető engedélyével készülhet. 

 Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi 

személyek az alábbi ügyekben rendelkeznek: 

 igazgató: minden irat esetébenigazgatóhelyettesek: a tanulókkal és 

az iskola működésével kapcsolatos valamennyi irat esetében - 

kivéve a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával 

összefüggő iratokat, az iskola alapdokumentumai eredeti 

példányainak aláírását, valamint az iskola pályázati és gazdasági 

kötelezettségvállalással kapcsolatos ügyeit 

 Az igazgató öt napnál hosszabb távolléte esetén, amennyiben fenti 

irattípusok kiadmányozása nem tűr halasztást, az igazgatóhelyettesek is 

aláírhatnak. Ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatni kötelesek az 

igazgatót. 

 iskolatitkárok: munkaköri leírásukban rögzített ügytípusok esetén 

kezelésekor, így tanulói jogviszony-igazolások, ideiglenes 

diákigazolvány igazolások kiadásakor. 

 üzemeltetési koordinátor: munkaköri leírásukban rögzített, 

gazdasági jellegű ügytípusok esetében 

 osztályfőnökök: félévi értesítők kiadásakor, tanulói törzslapok 

vezetésével együtt járó adminisztráció kapcsán, igazolatlan 

mulasztásokról szóló szülői tájékoztatók elkészítésekor, valamint 

hivatalos szervek megkeresése esetén osztályfőnöki jellemzések 

elkészítése során. 

 szaktanárok: pedagógiai szakszolgálatok megkeresése esetén 

tanítványaik teljesítményével kapcsolatos szaktanári vélemények 

elkészítése kapcsán. 

 

8.5. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja, 

Házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. 

Ezek egy-egy egy példánya a következő helyeken található meg: 

 az iskola igazgatói irodájában 

 az iskolai honlapon 
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 A tájékoztatáskérés rendje a főbb iskolai dokumentumokra vonatkozóan: 

 A házirendről az osztályfőnökök minden év elején tájékoztatást 

nyújtanak a tanulóknak és a szülőknek. 

 Évente legalább egy alkalommal az igazgató tájékoztatást nyújt a 

szülői testületnek az iskolai dokumentumok aktualitásairól, 

változásairól, és válaszol a szülői kérdésekre a főbb 

dokumentumokkal kapcsolatban. 

 Ezen alkalmakon túl tájékoztatás kérhető az intézmény vezetőjétől, 

helyettesétől 

 Egyéb iskolai dokumentumok nyilvánossága: 

 Az egyéb iskolai dokumentumok nyilvánosságának mértékét és 

lehetőségeit jogszabályok, az iskola iratkezelési szabályzata és 

adatkezelési szabályzata határozza meg. Mivel valamennyi adat csak 

célhoz kötötten használható fel és továbbítható, ezért a 

dokumentumok nyilvánosságát is a bennük szereplő adattartalom 

alapján határozza meg, mérlegeli a dokumentum kezelője. 

 

9. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
A Mindszentgodisai Általános Iskola iskolaorvosi feladatait a település 

háziorvosa látja el, a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola 

tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési 

törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost 

feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő 

munkát az igazgatóhelyettes végzi.  

 

Az iskolafogászati szűréseket a települést ellátó fogorvos végzi. Az iskola 

védőnői feladatait a településen dolgozó védőnő látja el, aki szoros 

munkakapcsolatot ápol az osztályfőnökökkel. Rendszeresen tart 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat és elvégzi a 

tanulók egészségügyi szűrővizsgálatait. Az iskolaorvossal együttműködve látják 

el az esedékes szűréseket és végzik el a kötelező védőoltások beadását. Ezen 

kívül a védőnő heti egy alkalommal fogadóórát tart a tanulók számára.  

 

A következő feladatokat látják el: 

1. a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését  

2. fogászat: évente egy alkalommal, 

3. belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

4. látásvizsgálat évente egy alkalommal, 

5. ortopédiai problémák kiszűrése, beutalás szakrendelésre évente egy 

alkalommal 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal, 

 továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 
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 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai – tisztasági 

szűrővizsgálatát évente két alkalommal, 

 a kötelező védőoltások beadása 

 elsősegélynyújtás oktatása (minden osztályban ősszel és tavasszal 1-1 

alkalom) 

  

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, ez elsősorban az 

osztályfőnökök és az iskola gyermekvédelmi felelősének, de az intézmény 

összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény 

vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására az osztályfőnököket bízza meg a feladatok 

koordinálásával, akik kapcsolatot tartanak Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi 

veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson 

eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében. 

 

10. AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSAI 
 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a 

tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy 

ennek veszélye fennáll a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

10.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésével kapcsolatosan: 

 

 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv 

rendelkezéseit. 

 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismeretket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat. 

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

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-

megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 Az udvaron lévő sporteszközöket, játékszereket (hinták, mászókák, csúszda) 

csak tanári felügyelet mellett használhatják a tanulók.  

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal 

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 
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foglalkozásokkal járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését 

szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

A tanév megkezdésekor, az első osztályfőnöki órán ismertetni kell a  

következőket: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

o a rendkívüli események (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat), 

o a menekülés rendjét 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Az oktatásról a naplóban bejegyzést kell tenni. 

o Tanulmányi kirándulások, túrák előtt. 

o A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét. 

 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti 

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 

időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőknek visszakérdezéssel 

meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges 

ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákon (testnevelés, fizika, kémia, 

technika, természetismeret, számítástechnika) a tanórát vezető nevelők a 

baleset megelőzése érdekében tájékoztatást tartanak a tanulók számára. 

 Audiovizuális és számítástechnikai eszközöket csak a pedagógus felügyelete 

mellett lehet használni. 

 Félévenként egyszer, de legalább egy tanévben egy alkalommal tűzriadó próbát 

kell tartani, eredményét rögzíteni kel. A tűzriadóról értesíteni kell a területileg 

illetékes katasztrófavédelmi szervet.  

 Ha bárki balesetveszélyes eszközt vagy helyzetet észlel, értesíti az iskola 

vezetőjét, aki azonnal intézkedik. 

10.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 A tanulók felügyeltét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, 

vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő 

intézkedéseket: 

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

hívnia, 

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

szüntetnie, 
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o minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az 

iskola igazgatójának. 

 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a 

sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy 

az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a 

beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki 

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

hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen 

meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok 

alapján: 

o A tanulóbalesetet az erre alkalmas elektronikus rebdszerbe fel kell vinni s az 

előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

o A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul 

ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt jegyzőkönyvet felvenni. A 

jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt 

pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A 

jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

o A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos 

baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 

11. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokványos menetét 

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

valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 tűzeset  

 a robbantással történő fenyegetés 

 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola 

épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli 

eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola 

igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

31. oldal 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

 munkaközösség vezetők 

 iskolatitkár 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 

 a fenntartót, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja 

 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az iskolai 

jelzőcsengő segítségével (a tűzriadó tervben meghatározott módon) riasztani kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található “Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

 

 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a 

kijelölt területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti 

felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó 

pedagógusok a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a 

következőkre: 

 

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

tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az 

épület elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e 

esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. 

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

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 
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Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerelési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az 

iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az 

alábbiakról: 

 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését 

követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes 

vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további biztonsági teendőkről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

 

 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a 

“Tűzriadó terv” tartalmazza.  

 

 A robbantással történő fenyegetés esetén a kiürítési terv szerint hagyjuk el 

az iskola épületét 

 A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény 

igazgatója a felelős. 

 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább két alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat 

megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős, erről jegyzőkönyv készül 

 A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és 

dolgozójára kötelező érvényűek. 
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 A tűzriadó tervet az intézmény igazgatói irodájában valamint a tanárikban 

helyeztük el, ennek tartalmáról az igazgató tájékoztatja az iskola összes 

dolgozóját, a résztvevők aláírásukkal igazolják, hogy tudomásul vették. 

 A kiürítési terv minden szinten a poroltó készülék mellett megtalálható, a 

lépcsők fölött világító nyilak jelzik a menekülési útvonalat. 

  

12. FEGYELMI ELJÁRÁS 

12.1. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes 

szabályai   

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a 

tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az 

alábbiakban határozzuk meg:  

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 

30 napon belül kerül sor, kivételt képez az eset, amikor a kötelességszegés 

ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló 

információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának 

határnapja.  

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes 

megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegésről, 

valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges 

kimeneteléről.  

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A 

nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra 

vonatkozóan javaslatot tehet.  

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat 

tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább 

két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló 

nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, 

javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – 

a határozati javaslatba beépítik.  

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője 

(szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a 

bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás 

érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges 

időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv 

készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell 

készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság 

tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.  
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 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz 

kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának 

biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után 

(törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  

12.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást  a ( 20/2012 (VIII.31. EMMI rendelet 53. §-ában  szereplő 

felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása 

a sérelem orvoslása érdekében.  

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 

találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt 

a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban 

meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az 

esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni  

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az 

egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus 

úton és írásban értesíti az érintett feleket  

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl 

ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban 

az intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének 

egyetértése szükséges  

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre 

hivatkozva utasíthatja vissza  

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal 

köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést 
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folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának 

közelítése  

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél 

azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de 

legföljebb három hónapra felfüggeszti  

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, 

hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos 

megállapodással lezáruljon  

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás 

készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet 

okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek 

megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél 

közötti nézetkülönbség fokozódása  

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.  

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az 

írásbeli megállapodásban  

 

13.  EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁJA ÉS 
IDŐKERETEI 

13.1. Tanórán kívüli foglalkozások: 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – 

tanórán kívüli foglalkozások működnek: 

 

 napközi otthon 

 tanulószoba 

 egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

 szakkörök 

 énekkar 

 iskolai sportkör (ISK) 

 felzárkóztató foglalkozások 

 egyéni fejlesztő foglalkozások 

 tehetségfejlesztő foglalkozások 

 továbbtanulásra előkészítő foglakozások 
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13.2. A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok: 

 

 A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és 

működési szabályzat előírásai szerint. 

 A napközi otthon működésének rendjét az igazgatóhelyettes és az 

osztályfőnökök állapítják meg – minden tanév elején – a szervezeti és 

működési szabályzat alapján. Az általuk megbeszélt, rögzített szabályok 

képezik a napközis tanulók házirendjének alapját. 

 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérelme alapján történhet a foglalkozást vezető tanár engedélyével. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

13.3. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános 

szabályok. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével – önkéntes. 

o A következő tanév tanórán kívüli foglalkozásaira – a megelőző tanév – 

május 15-ig lehet írásban jelentkezni és az egy tanévre szól.  A 

jelentkezést a tárgyév elején meg kell erősíteni, ezt követően a részvétel 

a tanév végéig  kötelező. 

o A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, 

részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások 

megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) 

minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást 

vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 

 Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a 

tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, 

sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek 

megszervezéséért, résztvevő tanulók felkészítéséért a szaktanárok a felelősek. 

 

 Az iskola az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít (a 

Mindszentgodisai Önkormányzat által működtetett konyhán főznek, s az itt 
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található étkezőben lehet tanári felügyelet mellett étkezni, a tízórait és uzsonnát 

a tanulók az iskolában fogyasztják el). 

 

 Az iskola nem rendelkezik saját könyvtárral.  A tanulók önképzésének, egyéni 

tanulásának segítésére községi könyvtár működik a Művelődési Ház 

épületében.  

 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

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

önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény 

órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt 

hitoktató végzi. 

 

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első 

évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév 

közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 

 A tanulószobai foglalkozásokra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt 

esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

 Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a 

köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál 

előnyt élveznek azok a tanulók, 

o akik hátrányos, halmozottan hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek 

vagy  sajátos nevelési igényűek. 

o akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért 

felügyeletre szorulnak,  

o akinek mindkét szülője dolgozik, 

o akik állami gondozottak, 

 

14. A MINDENNAPOS TESTEDZÉS FORMÁI 
  

Az iskola a tanulók számára a mindennapos testedzést a kötelező heti 5 tanórai  

testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sport- és egyéb tanórán 

kívülifoglalkozásokon biztosítja. Arra törekszünk, hogy minden tanuló 

naponta a testedzés, mozgás valamilyen formájában részesüljön.  

Lehetőség van gyalog- vagy kerékpártúrán való részvételre, ezek is a gyerekek 

testedzési kínálatát színesítik. A kötelező úszásoktatás a 3-4-5-6. osztályosok 

számára évente 9 alkalommal, 18 órában teszi lehetővé a mozgást. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat német tánc oktatást és fellépési lehetőségeket, a 

Mindszenti Tanoda pedig a cigánytánc oktatását teszi lehetővé, melyek kiváló 

testmozgást népszerűsítik tanulóink körében. A Mindszenti Önkormányzat a 

birkózó sportág népszerűsítését teszik lehetővé a településen s így diákjaink 

számára is. 
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A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 

hogy 

 őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaszoba, 

 a téli időszakban: tornaszoba, a Művelődési Ház nagyterme 

a testnevelő tanár felügyelete mellett az órarendben meghatározott időpontokban 

a tanulók számára nyitva legyen. 

Iskolai programjaink, melyek a testedzést támogatják: Gyaloglónap, Sport és 

Gyermeknap, MDSZ szervezésében Európai Diáksport Napja. 

 

 

15.  DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

15.1. MÁLDÖK szervezete 

A tanulók, a tanulóközössége és a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. 

Az iskolai diákönkormányzat ( továbbiakban: Mindszentgodisai Általános Iskola 

Diákönkormányzata, rövidítve: MÁLDÖK) jogosítványait a MÁLDÖK 

vezetősége, illetve annak tisztségviselői és a diákönkormányzatot segítő 

nevelő(k) együtt érvényesíthetik.  

Az iskola biztosítja a DÖK működéséhez szükséges személyi, tárgyi, anyagi 

feltételeket.   

A szervezet székhelye:  
Mindszentgodisai  Általános Iskola fejlesztő termében 

7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71. 

 

Az iskolai diákönkormányzat (MÁLDÖK) a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.  

A MÁLDÖK szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató 

bízza meg. 

 

Évente legalább két alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, 

amelyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia 

kell az iskola élet egészéről, az iskolai munkatervről, az MÁLDÖK vezetősége 

pedig beszámol az aktuális eseménytervről és értékeli a megvalósult 

programokat. 

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés összehívásáért az igazgató és a diákönkormányzatot segítő 

nevelő(k) felelősek. 
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A DÖK együttműködik a településen működő civil szervezetekkel, kisebbségi 

önkormányzatokkal 

15.2. A DÖK gazdálkodása: 

Gazdasági ügyekben a DÖK nevében a patronáló tanár, a helyettese, járhat el. 

Források:  
1. A papírgyűjtés és más tevékenységekből befolyó összegek.  

2. A DÖK rendezvényeiből befolyó összeg. 

Kiadások:  
A kiadásokról egy 3 tagú bizottság dönt, melynek tagja a 

mindenkori DÖK patronáló tanár. 

15.3. A DÖK hagyományőrző szerepe és feladata 

A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja, és 

újakat hozzon létre  

A DÖK szervezésében zajlik:  

- DÖK-nap 

- egyéb hagyományteremtő szándékkal megrendezendő programok 

- iskolai szabadidős programok szervezése 

- kulturális- és sportrendezvény szervezése  

- a DÖK segítséget nyújt más iskolai rendezvényeken, az iskolai 

ünnepélyek szervezésében is. 

 

A DÖK-nek véleményezési joga van:  
Iskolai házirend, szervezeti és működési szabályzat módosítása esetén 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat legitimációja 

 

 

 

Az SZMSZT-t a nevelőtestület 2019. augusztus 30-án tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta. 

 

Mindszentgodisa, 2019. 08. 30.  

 

 

 

………………………………….. 

 

Fuchs Károlyné 

igazgató 

 

 

Az SZMSZT-t a Szülői Testület 2019. szeptember 02-án tartott ülésén véleményezte és elfogadta. 

 

Mindszentgodisa, 2019. 09. 02.  

 

 

 

………………………………….. 

 

Molnárné Sáfrány Mariann 

SzT elnöke 

 

 

 

Az SZMSZT-t a diákönkormányzat 2019. szeptember 02-án tartott ülésén véleményezte és 

elfogadta. 

 

Mindszentgodisa, 2019. 09. 02.  

 

 

………………………………….. 

 

Szelléné Fürbach Erika 

az iskolai diákönkormányzat vezetője 
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MELLÉKLET 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI 

PROTOKOLL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Fuchs Károlyné 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindszentgodisa, 2020. szeptember 1. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és 

az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a 

szükséges intézkedéseket a 2020/2021-es tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

A Mindszentgodisai Általános Iskolában az alábbi eljárásrendet 

alkalmazzuk a 2020-2021-es tanévben a járványügyi készenlét 

idején 

 
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.

 Az Oktatási Hivatal az intézmények számára továbbítja az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Járványügyi intézkedéseit, mely alapján hozzuk a helyi 

rendelkezéseket. A járványügyi protokollról az iskola alkalmazottait az igazgató, a 

tanulókat és a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják az iskola kommunikációs 

csatornáin keresztül.

 
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.

 A reggeli beléptetésnél testhőmérsékletet mérünk és kötelező a kézfertőtlenítés.

 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele egy háztartásban élő családtagnál koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 Az iskolába a szülők nem mehetnek be, gyermeküket a bejárati ajtóig kísérhetik és délután is 

csak idáig jöhetnek. Ügyintézés céljából, előre egyeztett időpontban szabad bejönni a 

higiéniai szabályok betartásával (maszk viselése, kézfertőtlenítés)  



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

 

 

44. oldal 

 Az intézménybe külsős látogató csak maszkban mehet be, a portán kötelező a 

kézfertőtlenítés. 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.

 Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az 

intézmény épületén kívül.

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, az ott tartózkodás idején 

a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező (folyosókon, sorakozónál, mosdó előtti 

és az étkezőben való sorbaállás alkalmával).

 Szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén a saját tanteremükben 

nyitott ablakok mellett.

 A tornaterem, a fejlesztő termek, az informatika termek és könyvtár kivételével az 

osztályok ugyanazt a tantermet használják. Abban az esetben, ha csoportváltás van a 

termekben a felületfertőtlenítést elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a 

fertőtlenítés.

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 Nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 

ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az 

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is mellőzzük.

 Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges 

információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.

 
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata 

minden belépő számára kötelező. Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan 

mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás).
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 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

kiegészítünk az osztályfőnököknél elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséggel. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett 

köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és 

egyéb kapcsolók, informatikai- és sporteszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek.

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket az előírásoknak megfelelően 

fertőtlenítjük.

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és 

kézfertőtlenítésére.

 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük, sorban 

állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel kísérjük a 

dolgozók egészségi állapotát.

 
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó 
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szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni.

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.

 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és 

az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük 

továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A 

karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési  forma  mellett, részt vehet az oktatásban.

 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

 
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük (erre kijelölt hely az orvosi szoba), értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
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47. oldal 

 Igazoltan fertőzött tanuló, alkalmazott vagy karantén esetén azonnal értesítjük a 

fenntartót. 

 
8. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Az iskolai közösséget (alkalmazottak, tanulók) az igazgató értesíti az aktuális betartandó 

járványügyi szabályokról és felel azok betartásáról.  

 A tanulókat és szüleiket az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a megszokott 

módon.

 Az intézmény minden dolgozója köteles a szabályok betartását megkövetelni.

 Az intézmény megfelelő pontjain (osztályokban, bejárati ajtón, mosdók mellett) 

figyelemfelhívó plakátok segítik a tanulókat és látogatókat a szabályok betartásában.

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, 

hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu vagy a www.oktatas.hu és www.nnk.gov.hu felületein lehet/kell 

követni.
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