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1. Az intézmény adatai 
Az intézmény neve:   Bői Általános Iskola 

székhelye:    9625 Bő, Köztársaság tér 32. 

telefon:    94/586-014 

E-mail:    boiskola@gmail.com 

OM-azonosító:  036667 

Az intézmény fenntartója:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

címe:    1051 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 32. 

 

Az intézményi bélyegzők használata:  

Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata és használati rendje:  

Hosszú bélyegző felirata:  Bői Általános Iskola  

    9625 Bő Köztársaság tér 32. 

Körbélyegző felirata: Bői Általános Iskola Bő 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

  az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek minden ügyben, 

  az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, 

  az osztályfőnök az év végi és félévi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor,  

 az intézmény nevelői előre megbeszélt esetekben. 

 

2. Általános rendelkezések 
 

2.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 

hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról 

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

végrehajtásáról 

 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 
 

2.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 

megtekintése 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján.  
 

2.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, intézményvezetői 

utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve 

kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat 2014.09.15-én lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. A felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba 

lépésével egyidejűleg érvényét veszti az előző SZMSZ. 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 
  

3.1. Az intézmény vezetője 
 

3.1.1.  A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, átruházott 
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hatáskörben a KLIK által szabályozott módon gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az 

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal 

más hatáskörébe. 

Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény 

belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási 

intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 

csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem 

biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral 

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

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 
 

A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más 

munkavállalójára átruházhatja.  

 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak 

és szabályzatoknak aláírására az intézményvezetője egy személyben jogosult. 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes. 
 

3.1.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

A távollévő intézményvezetőt az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Ha az 

intézményvezető-helyettes is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, akkor az 

esetleges szükséges intézkedések megtételére az egyik munkaközösség-vezetőt kell megbízni. 

A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. 

 

3.1.3. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből részben 

vagy egészben átadja az alábbiakat az intézményvezető-helyettes számára: 

 a szakmai munkaközösségek felügyeletét, 

 az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak és egyéb 

foglalkozások meghirdetésének jogát,  

 az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát. 

 

 

3.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 
 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 az intézményvezető-helyettes, 

 iskolatitkár. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 
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munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető-helyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával a 

tankerület igazgatója, határozott időre bízza meg.  

Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető 

által rá bízott feladatokért.  

 

Az intézményvezető - helyettes felel az iskola operatív irányításáért: 

 tanügy-igazgatási feladatok, 

 helyettesítés szervezése, 

 tanári ügyelet szervezése, 

 kapcsolattartás iskola munkáját segítő szakszolgálatokkal és szakmai 

szolgáltatókkal, 

 ifjúságvédelmi és fegyelmi ügyek, 

 marketing, PR tevékenység, 

 országos mérésekben való részvétel irányítása, 

 munkaközösségek munkájának irányítása. 

 

3.3. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti diagram tartalmazza. 
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3.4. Az intézmény vezetősége 
 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) szakmai közösségek vezetői segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai.  

 az intézményvezető, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 munkaközösség vezetők, 

 diákönkormányzati felelős. 

 

 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető 

felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, 

meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez 

kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

3.5. Intézményi tanács 
 

Az iskolában a helyi közösségek kezdeményezésére, érdekeinek képviseletére a szülők, a 

tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi 

jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó 

delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 

Amennyiben az érintett közösségek részéről kezdeményezés nem történt, az intézményi tanács 

létrehozására a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat delegáltjaiból kerül sor, lehetőséget biztosítva arra, hogy igény esetén a tanács 

személyi összetétele, létszáma módosítható. 

 

Az intézményi tanács tagjai: 

 Önkormányzat delegáltja, 

 Szülői Munkaközösség delegáltja, 

 Iskola pedagógus delegáltja. 

 

Az intézményi tanács 

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a 

hivatal vezeti, 

b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 

c) tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

ellátására, 

d) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos 

településen lakik, 

e) ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el 

azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást 

követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, az intézményi tanács 

ügyrendje az intézményi SZMSZ függelékét képezi. 
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f) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal 

felveszi a hatósági nyilvántartásba. 

 

Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az 

intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az intézményi tanács hivatalos nevét. 

 

4. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.  

 

A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni. Munkaköri leírás kötelezően szabályozza az 

alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési 

kötelezettségeit: 

 intézményvezető-helyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás 

(összevonhatóság) a meghatározó elem.  

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 naplók folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 
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5. Az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok 
 

5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb 

dokumentumai 
 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 a szakmai alapdokumentum, 

 a szervezeti és működési szabályzat, 

 a pedagógiai program, 

 a házirend. 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

5.1.1. A szakmai alapdokumentum 

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai 

alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.1.2. Szervezeti és működési szabályzat 

 Az SZMSZ biztosítja az intézmény alapfeladatainak elvégzését, működési rendjét. Hatálya 

kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára. 

 

5.1.3. A pedagógiai program 

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

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

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

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

 Az iskola helyi tantervét, 1kerettanterv neve ennek keretén belül annak egyes 

évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon 

választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és 

követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 
                                                           
1 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

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

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezető 

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

bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

5.1.4. Házirend: 

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az 

iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a 

tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 

 

5.1.5. Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

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

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

kell szerezni, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.2 A munkaterv egy 

példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi 

rendjét az intézmény weblapján is el kell helyezni. 

 

 

5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 
 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

                                                           
2 Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 
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A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az iskolai 

tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az 

iskola igazgatója határozza meg minden év december 15-ig.  

 

Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása 

megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés 

elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell 

meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet (közösség) 

és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával 

kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg. 
 

 

5.2.1. A tankönyvellátás célja és feladata 
 

5.2.1.1. Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a 

továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

5.2.1.2. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai 

tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az 

iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 

tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola 

felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. 

5.2.1.3. Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe 

venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 

kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a 

tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a 

tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

5.2.1.4. Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. 

 

 

5.2.2. A tankönyvfelelős megbízása 
 

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait a KELLO közreműködésével az iskolai által megbízott 

pedagógusok látják el. A központi szabályozásnak megfelelő szervezeti keretek között. 

 

5.2.3. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 
 

1) Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új 

tankönyvet vásárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy 

várhatóan mely tanulók lesznek jogosultak 

a) az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra, 

b) az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra, 

(3) Az (1) bekezdés szerinti felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy 

az iskola, az iskola fenntartója vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani 
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bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt. Az iskolába belépő új osztályok 

tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

(4) Az iskola igazgatója az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján 

megállapítja, hány tanuló 

a) esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes 

tankönyveket, 

b) esetében kell biztosítani az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt, 

c) esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a 

nemzetiségi tankönyveket, 

d) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokban foglaltakon túl. 

(5) A (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti igényeket az 17/2014. EMMI rendelet 5. 

mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával 

egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat 

vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való 

jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az 

iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a 

lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. 

Az iskola - a helyben szokásos módon - hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság 

igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. 

 Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyek tekintetében az Ntt. vagy az 

Nkt. alapján adatkezelőnek minősül, illetve amelyeket a szülő hozzájárulásával kezel. 

Az (1) és (2) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről az iskola igazgatója 

minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, 

közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola 

fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához. 

Az iskola igazgatója az előző bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak 

véleménye alapján minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás 

rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú 

cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót. 

Az iskola - az (5) bekezdésben meghatározott ideig - kezdeményezheti a tankönyvellátás 

támogatásának megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult 

tanulók részére, egyidejűleg jelenti a fenntartó részére a támogatásra jogosultak számát. 

(6) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését 

követően közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 

alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti: 

a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, 

b)a tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők 

feltüntetésének határideje június 30. 

c) pótrendelés határideje szeptember 5. [az a)-c) pontban foglaltak együtt a 

továbbiakban: tankönyvrendelés]. 
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(7) Az (6) bekezdés a) pontja szerinti tankönyvrendelést a tankönyvrendelés 

időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell megtenni, legalább a kiválasztott 

tankönyvek címének, darabszámának, a kísérleti tankönyv megnevezésének, az érintett 

tanulóknak - ha ismertek - és a tanulókat esetlegesen megillető támogatásoknak - 

amennyiben ismertek - a feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a 

tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok 

megjelölésével. 

(8) A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként 

legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor 

kerülhet sor, ha a módosítás oka 

a) az osztálylétszám változása, 

b) az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék az (8) bekezdés a) pontjában fogalt 

határidőt követően újabb tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a 

fenntartója engedélyével ezek közül választott. 

(9) A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó - az (1) bekezdés szerinti 

tankönyvrendelési határidőtől számított - tíz napon belül összesíti, és az adott tanévi 

tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbítja. 

(10 A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli 

időszakban a tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult 

tankönyvrendelést leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít. 

(11) Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a 

tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden 

év június 30-áig pedagógus-kézikönyvenként összesítve meghatározza, és a 

pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését - amely bármely iskola esetén 

legfeljebb kettő, adott köznevelési tankönyvhöz fejlesztett pedagógus-kézikönyv lehet - a 

tankönyvrendelés módosításának határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére. A kiadó 

az adott tankönyvéhez fejlesztett pedagógus-kézikönyveket térítésmentesen átadja a 

Könyvtárellátó részére, amely azokat az iskolák részére továbbítja. 

(12) Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott 

tankönyvekre vonatkozó rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg 

a Könyvtárellátó részére. A Könyvtárellátó az adott egyházra vonatkozó adatok 

összesítését követően megküldi az adatokat az érintett bevett egyház számára. A hit- és 

erkölcstanoktatáshoz alkalmazott tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz 

tanévkezdésre történő eljuttatásáról a bevett egyház gondoskodik. 

(13) Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, 

becsült létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell 

elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli 

elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét. 

(14) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, 

hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a 

tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

(15) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott 

osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra 

beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon 

használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. 
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(16) Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a helyben szokásos módon - közzé kell 

tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

(17) Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével 

érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan 

tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé 

nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott 

tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy 

jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

(18) A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az 

iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a 

tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő 

munka ellenértéke elismerésének elveit. 

(19) Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, 

a pedagógusok részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének 

elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, 

pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 

(20) A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül az iskolának, a 

nem a központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet. 

(21) A díjazás forrása 

a) a nem a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a 

tankönyvellátási szerződés alapján az iskolának, 

b) a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási 

szerződés alapján a központon keresztül az iskolának átengedett összeg. 

(22) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján 

az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek kivételével -, 

továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába 

vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a 

tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében 

meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. 

(23) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt. 

(24) Az iskolának közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét. 

(25) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói 

egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott 

kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni. 

 

 

5.3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok kezelési rendje 
 

5.3.1. 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 alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 
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használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 

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

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

iskolatitkár a felelős. 

 

 

5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események 

esetére 
 

A rendkívüli események (továbbiakban: „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 a karbantartó illetve 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 

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

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

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti 

az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik.  

 

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel 

ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 
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Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék 

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 meghosszabbításával vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 
 

6. Az intézmény munkarendje 
 

6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  
 

Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettese közül 

legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.00 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik. 

Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben 

és időtartamban látják el.  

 

6.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A pedagógus a 

kötött munkaidőben - ez a kötelező munkaidő 80%-a, vagyis heti 32 óra - köteles a nevelési-

oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha intézményen kívül ellátható feladat elvégzésére 

kap megbízást. A munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a 

pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az 

intézményen kívül lehet teljesítenie. 

 

A pedagógusok munkaidejüket – a heti munkarendjük, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak figyelembevételével az intézmény vezetése által meghatározott feladatokkal 

teljesítik. A munkáltató a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő 

bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél, és az 

egyéb feladatok szétosztásánál törekedni kell az arányos és egyenletes feladatelosztásra a 

nevelőtestület tagjai között. 

 

 6.2.1. A pedagógusok munkaidejének beosztása 
Tantárgyi tanóra (az iskolai helyi tantervében meghatározott tantárgyi szerkezetben, és 

tartalommal, továbbá az éves tantárgyfelosztásban meghatározott óraszámban) 

 

Egyéb foglalkozás (a tantárgyfelosztásban, illetve egyéb intézményi dokumentumokban 

tervezett, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely) 

 szakkör, 

 sportkör, tömegsport foglalkozás, 

 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

 egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

 napközi, 
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 tanulószoba, 

 tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

 pályaválasztást segítő foglalkozás, 

 diákönkormányzati foglalkozás, 

 tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság, valamint 

 az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. 

 

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében figyelembe vehető 

tevékenység 

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

 eseti helyettesítés, 

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

 osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

 munkaközösség-vezetés, 

 az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

 különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és 

egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

 a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

 a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen 

 maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre 

megfelelő szakember vagy 

 a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

 



BÖI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

20 

 

A pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, 

egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés rendelhető el, 

egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. 

 

A pedagógus munkarendje és a munkatervben meghatározott feladatok alapján, az intézmény 

által meghatározott formában, munkaidő-nyilvántartást vezet, melyet a tárgyhó utolsó napján 

elektronikus formában köteles az intézményvezetőnek eljutatni. A munkavégzést teljesítését az 

intézményvezető- helyettes havonta ellenőrzi, illetve az intézményvezető igazolja. 

 

Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskola intézményvezetője az iskolai 

tantárgyfelosztást a területileg illetékes tankerület vezetőjével egyeztetve készíti el. 

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot 

tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 

Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges.  

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

órát. 

Az értekezletek, fogadóórák megtartási napjain a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb 

azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait 

az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon 

kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-

beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A 

munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

 

6.2.2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettes állapítja meg az intézmény munkarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint 

a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 

kérések figyelembe vételére. 

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

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 

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

legkésőbb az adott munkanapon 700 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy az 

intézményvezető-helyettesnek. 

A hiányzó pedagógus várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor, tanmeneteit 

köteles az iskolába eljuttatni. 

A pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt a tanítási óra (foglalkozás) eltérő 

tartalmú, vagy helyszínű megtartására. 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje teljesítéséről az intézmény által 

elrendelt nyilvántartást köteles vezetni, azt a meghatározott időpontig az iskolába elektronikus 

formában eljutatni. 
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A kötött munkaidőn felül, intézményen kívül végzett tevékenységről munkaidő-nyilvántartást 

nem kell vezetnie. 

 
 

6.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  
 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza 

meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai 

dolgozók esetében az intézményvezető vagy a gondnok szóbeli vagy írásos utasításával 

történik. 

 

 

6.4. Munkaköri leírás-minták 
 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet, az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

A munkaköri leírások tartalmát az SZMSZ függeléke tartalmazza. 

 

 

6.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott 

időben kezdődik.  

 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető 

tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető-helyettes által előre 

engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást 

minél kevésbé zavarják. 
Az óraközi szünetek rendjét ügyeletes pedagógusok felügyelik. Dupla órák (engedéllyel) 

szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli esetben. 

 

A tanórák, egyéb foglalkozások órakezdési időpontjait, a napközi, tanulószoba 

munkarendjét és az óraközi szünetek rendjét, a Házirend „5.1. A tanórák, foglalkozások 

napi rendjének szabályai” pontja tartalmazza. 
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6.6. Az osztályozó vizsga rendje 
 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

a) az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

 

6.7. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  
A Bői Általános Iskola a tanév szorgalmi időszakában hétköznapokon 700-tól legkésőbb 1800 

óráig tart nyitva.  

 

A tanulók részére foglalkozást 800 – 1600 óráig, ügyeletet 700-től 1700 óráig biztosít. 

 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 800 – 1200-ig.  

 

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségeinek használatát az 

intézményvezető engedélyezheti. 

Tanévközi tanítási szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon előzetes jelentkezés és 

egyeztetés alapján napközi otthoni ügyeletet biztosítunk. 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  
 

6.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 

címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót. 
 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: a tűz- és balesetvédelmi, valamint 

munkavédelmi szabályok betartásáért, a közösségi tulajdon védelméért, állapotának 

megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való 

takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, 

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási 

órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 

használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a 

házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és 

a pedagógusok számára kötelező. 
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Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – 

a technikai dolgozók feladata.  

 

Az intézményi tanács, diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – 

az intézményvezető-helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

 

6.9. A dohányzással kapcsolatos előírások 
 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte 

mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. 

A nemdohányzók védelméről szóló3 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. 

 

 

6.10. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 
 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés, technika. Az oktatás megtörténtét 

az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 

kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

                                                           
3 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást, a foglalkozást vezető 

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el.  

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű 

eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása 

az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez 

kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű 

pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

6.11.  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető- helyettes 

rögzíti a tanórán kívüli foglalkozások programjába, terembeosztással együtt. A 

foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Szervezeti formák: 

 mapközi, tanulószoba (Házirend melléklete szerint), 

 sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásai (Pedagógiai program szerint), 

 magántanulók ellátása, 

 fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

 szakkörök,  

 tanulmányi, sport versenyek, művészeti bemutatók, 

 múzeum, mozi, színházlátogatás, (A szülői szervezettel egyeztetett módon, a 

szülők anyagi szerepvállalásával, előzetes engedélyezést követően tetszőleges 

számú részvevőkkel. A megtekintett program járuljon hozzá a tanulók 

kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteinek bővítéséhez.) 

 testvériskolai kapcsolat helyi és külföldi programjai, (Ennek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az 

igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával 

szervezhetők.) 

 erdei iskolai program, (Környezeti nevelés meghatározó munkaformája. Abban 

az esetben szervezhető, ha programját az intézményvezető elfogadta, illetve a 

részvétel az érintett szülők számára többlet költséget nem jelent.) 

 osztálykirándulás, (Az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola, a szülői szervezettel egyeztetett 

módon mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése 

és problémamentes lebonyolítása érdekében.) 
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6.12. A mindennapos testnevelés szervezése 
Pedagógiai programunk heti 5 testnevelési órát tartalmaz a következők szerint: 

A mindennapos testnevelés a 2012/2013 tanévtől, 1. és 5. évfolyamtól kezdve, felmenő 

rendszerben heti öt testnevelés óra keretében, órarendbe beépítve kerül megszervezésre. 

Ezen túlmenően, az éves munkatervben meghatározott módon és tartalommal előzetes 

igényfelmérés alapján az iskolai sportkör koordinálásával tömegsport foglalkozásokat tartunk. 

 

Heti két testnevelés óra kiváltható 

a) iskolai sportkörben való sportolással, 

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel. 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai 

munkaközösségei 
 

7.1. Az intézmény nevelőtestülete 
 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

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

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

7.2. A nevelőtestület értekezletei 
 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési, szakmai értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 
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személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá. 

 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten 

végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító 

pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az 

osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 

az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek. 

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti. 

Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet 

tart a nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is.4 A nevelőtestületi értekezleten a 

tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető 

adhat felmentést. 

 

 

7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

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

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok véglegesítésére. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt 

vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint a próba 

érettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása 

legfeljebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre.  

Az intézményben három munkaközösség működik:  

1. Alsó tagozatos munkaközösség  

2. Felső tagozatos munkaközösség 

3. Napközis munkaközösség 
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7.3.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A szakmai munkaközösségek feladatai 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az 

intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal 

beszámoltatja. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani ismereteket. 

Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, tételsorait. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

7.3.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között.  

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 
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8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 

rendje 
 

8.1 Az iskolaközösség 
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

8.2 A munkavállalói közösség 
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló technikai 

dolgozókból áll. 

 

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

 

8.3 A szülői munkaközösség 
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZM). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

 

Az SZM munkáját az iskola tevékenységével az intézményvezető koordinálja, az SZM 

vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZM véleményének a jogszabály által 

előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény vezetője felelős: 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a 

jogszabályban meghatározott kérdésekben, 

 a házirend elfogadásakor. 

 

8.4. Az intézményi tanács 
 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.  

 

8.5. Intézményi érdekképviselet 
A munkáltató és a munkavállalók együttműködésére, a munkáltató döntéseiben való 

részvételre a Munka törvénykönyve, a KJT, illetve az oktatási intézményekre vonatkozó 

jogszabályokat kell alkalmazni. 

Intézményünkben jelenleg nem működik közalkalmazotti tanács és szakszervezet. 
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8.6. A diákönkormányzat 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben diákközgyűlést tart, melynek összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint 

– szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
 

8.7. Az osztályközösségek 
 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
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 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

 

8.8. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 
 

8.8.1. Szülői értekezletek 
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 

8.8.2. Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt időpontban – 

három alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a 

pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az 

igazgató döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél 

útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 

8.8.3. A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a napló vezetésével tesznek eleget 

tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel az ellenőrzőbe írt üzenet 

alapján vagy telefonon történhet.  

Az osztályfőnök ellenőrzőbe írt üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén, tájékoztatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, 

de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 

 

8.8.4. A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A 
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tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti 

óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok 

megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot 

lehet íratni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni. 

Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

8.8.5. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapdokumentum, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon 

megtekinthetők, illetve megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a 

www.kir.hu honlapon található meg. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a 

beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk.  

 

 

8.9. A külső kapcsolatok rendszere és formája 
8.9.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet 

Az intézmény a köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja a rendszeres 

egészségügyi felügyeletet, a közalkalmazottak részére az üzemorvos, a gyermekek - tanulók 

részére az iskolaorvos és védőnő munkáján keresztül. 

Az iskolaorvos, és üzemorvos rendelési idejéről a tanév elején tájékoztatjuk a diákokat, 

szülőket és dolgozókat. 

 

8.9.1.1. Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

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. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók rendszeres 

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

iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát 

a szervezési igazgatóhelyettes végzi. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával.  

 

http://www.kir.hu/
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8.9.1.2. Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat 

 Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal 

történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ (5) 

bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az 

egészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján). 

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

testnevelési csoportokba való besorolást a tanév kezdetekor elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat 

oka később következett be.  

 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de 

diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes 

igazolások kiadását elvégzi. 

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a 

védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi 

vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket 

a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja 

kezelésre. 

  Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velük 

konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

 

8.9.1.3. Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

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

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

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

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti egy órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 

8.9.2. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat  

Az ifjúságvédelem 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 gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok 

koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a 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. 
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9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

9.1. A tanulói hiányzás igazolása 
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az 

alábbiakban. 

 

9.1.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről 

való távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a 

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

 

9.1.2. A szülői igazolás a tanítási napról való távolmaradásról 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a 

tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, 

ezen túl az intézményvezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során 

figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak 

mennyiségét és azok okait.  

 

 

9.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető 

kedvezmények 
9.2.1. Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek 

előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az intézményvezető ezt 

indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg.  

 
9.2.2. Iskolai versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen résztvevő 

tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár 

köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a 

hiányzás pontos idejéről.  

 
9.2.3. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az 

osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

 
9.2.4. A középiskolák által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb három 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök 
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javaslata s az intézményvezető döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a 

naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 
 

 

9.3. A tanulói késések kezelési rendje 
A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A 

magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

intézményvezető-helyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

9.4. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

Tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásaival kapcsolatos ügyrend a Házirend 5.5.2. pontjában 

kerültek szabályozásra 

 

9.5. A tanulóval szemben lefolytatott 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 történik meg, kivételt képez az 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 kötelességszegés tényéről, 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. 
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 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. 

 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. 

 

9.6. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 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 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 
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 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 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

 

10. Az intézményi hagyományok ápolása 
 

10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület 

az iskola éves munkatervében határozza meg. 

 

10.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 
- Iskolánkban megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről. A nemzeti ünnepet megelőzően 

általában központi ünnepséget szervezünk diákjaink és dolgozóink számára. 

- Megszervezzük a karácsonyi ünnepség megemlékezését diákoknak, dolgozóknak egyaránt. 

- Minden évben egy farsangi bál megrendezésére kerül sor. 

 

10.3. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete, sportöltözete 
Ünnepi viselet:  

 Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz  

 Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing 

 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér póló, 

melegítő. 

 

 

11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 
(A részletes szabályozást az SZMSZ II. sz. mellékletként tartalmazza) 
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12. Záró rendelkezések 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja, a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az iratkezelés rendjét,– önálló szabályzatok 

tartalmazzák. E szabályzatok mint intézményvezetői utasítások jelen SzMSz változtatása 

nélkül módosíthatók. 
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LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK 

 

 

A Bői Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. 09. 8-án megtartott értekezletén a 

véleményezésre jogosult szervezetek támogatása alapján, elfogadta az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatát.  

 

Bő, 2014. 09. 08. 

 

______________________________ 

   Hajós Attila 

intézményvezető  

 

 

A Bői Általános Iskola Diákönkormányzata a 2014. 09.03-án megtartott értekezletén az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és elfogadását támogatta.  

 

Bő, 2014. 09. 03. 

 

_______________________________ 

                Babos Nóra 

                      DÖK patronáló nevelő  

 

 

A Bői Általános Iskola Intézményi Tanácsa a 2014. 09. 03-ánmegtartott értekezletén az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és elfogadását támogatta.  

 

 

Bő, 2014. 09. 03. 

 

_______________________________ 

                Mészáros Valéria 

                      Intézményi Tanács elnöke  

 

 

 

A Bői Általános Iskola Szülői Munkaközössége a 2014. 09. 5-én megtartott értekezletén az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és elfogadását támogatta.  

 

Bő, 2014. 09. 05. 

 

____________________________________ 

      Nagy Róbertné 

                 Szülői Munkaközösség elnöke  
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I. Melléklet  

 

ADATKEZELÉS 

A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.§ szabályozza a köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését. 

Általános rendelkezések  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.  

Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja:  

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.  

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,  

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart,  

 az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,  

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése  
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 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. Összefoglalva 

tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek egyértelmű és részletes 

tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat.  

Az adatkezelési szabályzat elfogadása  

I. Nyilvántartható adatok  

1. A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai 

adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.  

2. A köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógus- 

igazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.  

3. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:  

a) nevét,  

b) születési helyét, idejét,  

c) nemét,  

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,  

f) oktatási azonosító számát tartja nyilván.  

4. A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:  

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem 

magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,  

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,  

c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:  

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
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 tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok, 

 a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a tanuló oktatási azonosító száma, 

 mérési azonosító, 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok, 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

 a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

 a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

 az országos mérés-értékelés adatai. 

 

II. Adatok továbbítása  

1. A 2–3. pontban foglalt adatok –az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával –továbbíthatók 

 a fenntartónak,  

 a kifizetőhelynek,  

 a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,  

 a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási 

szervnek, 

 a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak,  

 a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

2. A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra 
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jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – 

jogszabályban meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közre-

működők részére továbbítható.  

3. A tanuló adatai közül  

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat 

részére,  

b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,  

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalom-biztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- 

és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,  

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a ki-emelt figyelmet igénylő 

gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 

céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,  

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető  

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,  

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,  

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a 

felsőfokú felvételi kérelmeket nyilván-tartó szervezethez továbbítható.  

 

4. A tanuló  
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a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-

oktatási intézmények egymás között,  

b) az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,  

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 

szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, 

az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható.  

5. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a 

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  

III. Titoktartási kötelezettség  

1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  

2. A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha 

az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.  

3. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, 
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valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges.  

 

IV. Adattovábbítás  

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az 

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.  

1. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván 

kell tartani.  

2. A fentiekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

 

V. A köznevelés információs rendszere  

1. A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás 

keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 

foglalkoztatási, és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés 

jogszerűségéért az oktatásért felelő miniszter felel.  

2. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben 

meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények 

adatokat szolgáltatnak a KIR-be. 

3. A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,  

a) aki tanulói jogviszonyban áll,  

b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  

c) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,  

d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,  

e) akit óraadóként foglalkoztatnak.  

4. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.  

5. A tanulói nyilvántartás a tanuló  

a) nevét,  

b) nemét,  
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c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát,  

f) anyja nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) állampolgárságát,  

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége 

tényét,  

j) diákigazolványának számát,  

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, 

jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,  

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

o) nevelésének, oktatásának helyét,  

p) tanulmányai várható befejezésének idejét,  

q) évfolyamát tartalmazza.  

 

6. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. A KIR 

működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon 

értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A 

tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 
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számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba.  

7. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott  

a) nevét, anyja nevét,  

b) születési helyét és idejét,  

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény 

nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, 

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

e) munkaköre megnevezését,  

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

g) munkavégzésének helyét,  

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

i) vezetői beosztását,  

j) besorolását,  

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

l) munkaidejének mértékét,  

m) tartós távollétének időtartamát.  

8. Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell 

megadni.  

9. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, 

valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás 

céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.  

10. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba.  
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11. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon 

értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át.  

 

12. A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR működtetője az országos 

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a 

személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni  
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II. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bői Általános Iskola Könyvtárának 

 

(9625 Bő, Köztársaság tér 32.) 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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„Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét 

koordináló szervezeti egység. Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza 

működésének és igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg azokat az 

előírásokat, amelyeket minden iskolai, kollégiumi könyvtár működésénél meg kell 

tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és 

használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.” 

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

névhasználatáról, 163.§) 

1. Az iskolai könyvtár fenntartása, irányítása, működtetése 

1.1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskolai könyvtár szabályzatának 

 szerves része.  

1.2. Összeállítása a következő jogszabályok alapján készült, feladatait e 

 jogszabályok  alapján végzi: 

2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2. 

melléklet, 3. melléklet) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92.§, 120.§, 161.§, 163.§, 164.§, 

165.§, 166.§, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék) 

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. 

módosításáról 

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
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48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM együttes rendelete a 

könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő 

törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

17/2014 

NAT 2007 és NAT 2012 

Az iskola Pedagógiai Programja 

 

1.3. Az Intézmény adatai: 

 

Az intézmény neve: Bői Általános Iskola 

Az intézmény székhelye, címe: 9625 Bő Köztársaság tér 32. 

Az intézmény OM azonosító száma: 036667 

 

1.4. A könyvtárra vonatkozó adatok 

 

A könyvtár elnevezése:  Bői Általános Iskola Könyvtára 

A könyvtár székhelye és pontos címe: 9625 Bő Köztársaság tér 32. 

A könyvtár elérhetősége:  Tel.: 94/586 014   

E-mail: boiskola@gmail.com 

1.5. A könyvtár fenntartása és felügyelete: 

 

A könyvtár fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

Az iskolai könyvtár a bői Általános Iskola szervezetében működik. Az iskolai 

könyvtár felügyeletét az iskola igazgatója látja el. 

Az iskolai könyvtár munkáját szakmai tanácsadással és módszertani útmutatással a 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és 

Kutató központ segíti, a szaktanácsadókat és a könyvtáros munkaközösség vezetőjét 

is bevonva. 

Az országos szakmai felügyeletet az OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum látja el. 

mailto:boiskola@gmail.com
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A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a fenntartó gondoskodik. 

A könyvtár alapítása: 1991. augusztus 1. 

Az iskolai könyvtár bélyegzője azonos az intézmény bélyegzőjével. 

 

1.6. A könyvtár tárgyi és személyi feltételei: 

 

Alapterülete: kb. 25 m2-es helyiség, az iskola épületének tetőterében. 

Szabadpolcon van az állomány 90 %-a. 

A szomszédos számítástechnika teremben lehetőség nyílik 20-25 fős csoport 

fogadására. 

Technikai felszereltség: a könyvtáros munkagépe, Internet-használattal 

A szomszédos informatika terem gépei 

A könyvtár vezetését egy főiskolai végzettségű könyvtáros heti öt órában látja el. 

Az iskolai létszámadatok tendenciája: a tanulólétszám 120-135 fő között mozog.  

 

2. Az iskolai könyvtárunk működésének és igénybevételének szabályai 

 

2.1. A könyvtár feladata: a nevelő-oktató tevékenység segítése tanítási időben és 

 tanítási időn kívül. 

2.2. Az iskolai könyvtár használóinak köre: a könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, 

 adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. 

2.3. A könyvtárhasználat szabályai: a részletes szabályozást az SZMSZ 3. számú 

 melléklete tartalmazza. 

2.4. A könyvtár nyitva tartása: időpontilag tanévenként kerül meghatározásra, 

 biztosítva a tanulók és a nevelők számára a tanítási napokon a hozzáférést. 

 

3. A könyvtár feladatai 

 

3.1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai: 

 elősegíti az iskola szervezi és működési szabályzatában és pedagógiai 

programjában rögzített célok helyi megvalósítását, 

 a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, 

rendelkezésre bocsátása, 
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 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról, 

 tanórai foglalkozások tartása, 

 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését, 

 a fenntartó részére statisztikai adatok szolgáltatása. 

 

3.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

 számítógépes információs szolgáltatások biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 a más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 részvétel a tankönyvellátás lebonyolításában (tartós könyvek). 

 

3.3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása 

Az iskolai könyvtár a tantervi (NAT 2012) követelményeinek megfelelően 

folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát a gyűjtőköri szabályzat 

alapján (ld. 1. számú melléklet). Az állományalakítás során figyelembe veszi az 

igazgató, a nevelői közösségek, a diákképviselet javaslatait és az iskola könyvtári 

környezetének állományi adottságait. Jelen esetben együttműködik a környező 

települések könyvtáraival. 

3.3.1. Gyarapítás 

Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék útján gyarapodik. Az állomány 

(könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentumok) gyarapítására szolgáló összeget 

az iskola költségvetésében kell előirányozni. A gyűjteménygyarapításra fordítható 

összegek felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai 

könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki sem vásárolhat. Az 
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iskolai könyvtárnak ügynököktől vásárolni nem szabad. Az iskolai könyvtárba a 

gyűjtőkörébe nem tartozó anyagok még ajándékként sem kerülhetnek. 

3.3.2. A dokumentumok állományba vétele 

A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt 

dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni: az egyedi címleltárt 

szakszerűen és naprakészen kell vezetni. A különböző dokumentumokról külön-

külön kell leltári nyilvántartást vezetni. A gyorsan avuló példányokról vagy ívnél 

kisebb terjedelmű, könnyen rongálódó kiadványokról brossúra nyilvántartást kell 

vezetni. A kurrens periodikumokról ideiglenes állomány nyilvántartást kell 

vezetni. A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem 

selejtezhető. 

Az állomány nyilvántartásainak vezetésénél, a törléseknél, a leltározásnál a 

3/1975./VIII.17./KM-PM. Sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek 

(Műv. K.1978. 9. sz.) előírásai szerint kell eljárni. 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő könyvelése, megőrzése az iskola gazdasági szakemberének feladata, de 

a gazdasági-pénzügyi iratok fénymásolt példányát, mint a leltári nyilvántartás 

mellékletét a könyvtári irattárban is el kell helyezni. Minden számlán rögzíteni kell 

a leltári számokat és dátummal, pecséttel, aláírással kell ellátni. 

3.3.3. Az állomány nyilvántartási módja 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal, raktári jelzettel. A kurrens 

periodikumokról ideiglenes állománynyilvántartást (cardex) kell vezetni. Az 

iskolai könyvtár az állományába kerülő könyveket 3,5 x 2,5 cm-es, ovális alakú 

Általános Iskolai Könyvtár Bő tulajdonbélyegzővel látja el, melynek közepébe a 

leltári szám kerül. A megadott szabvány alapján a könyveket a következő helyeken 

kell lebélyegezni: 

- címlap verzóján (hátoldalán) 

- a 17. oldalon 

- az utolsó szöveges oldalon, valamint minden különálló (kiemelhető) 

melléklet, tábla, térkép hátoldalán. 
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Az időszaki kiadványokat a borítólapon vagy az első szövegoldalon és az utolsó 

szövegoldalon. 

Hang-, CD-lemez, hang- és videokazetta, mikro- és diafilm, CD-ROM esetén a 

dokumentumhoz szorosan kapcsolódó címkén vagy más felületen. A médiaanyag 

fajtájától függően a leltári szám elé a dokumentumfajta kezdőbetűje kerül. 

Az egyedi leltárkönyvön kívül vezetjük a fogyó leltárkönyvet, idekerülnek: 

 a nevelői példányok,  

 a tankönyvek, 

 a módszertani segédanyagok  

 a tervezési és módszertani segédletek,  

 a tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, 

 a gazdasági és jogi segédletek.  

A tartós tankönyveket külön brossúra nyilvántartásban vezetjük.  

3.3.4. Állományapasztás 

Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan ki kell gyűjteni és évente legalább 

egy alkalommal le kell selejtezni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a 

természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. 

Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített 

dokumentumokat is. 

3.3.5. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok: 

 A könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, kölcsönözhető állomány 

 Folyóiratok (tanáriban letéti állományként) 

 Audiovizuális dokumentumok  

 Nevelői kézipéldányok, brossúrák 

A könyvtárból kihelyezett letétek: 

 Szaktantermi állományegységek 

 Folyóiratok tanáriban elhelyezve letéti állományegységként 

 Videok osztályteremben elhelyezve 

3.4. Az állomány feltárása: 
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A könyvtári állományt a használói igényeknek megfelelően kell tagolni, és a 

dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzettel kell biztosítani. 

A dokumentumok tematikus elhelyezését és visszakereshetőségét a polcon a raktári 

jelzetek rendszere biztosítja. 

Kézikönyvek   ETO jelzet szerint  +  szerző nevének betűrendje 

Ismeretközlő művek  ETO jelzet szerint  +  szerző nevének betűrendje 

Szépirodalom   Író neve szerinti betűrendben 

Tankönyvek    Évfolyamok szerint + tantárgyak szerint 

Az iskolai könyvtár állományáról cédulakatalógus nem épült.  

Az állomány számítógépes adatfeltárása, nyilvántartása a Szirén 9.1 integrált 

könyvtárkezelői programmal valósult meg. 

A feltárás és visszakeresés szempontjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

3.5. Az állomány védelme 

Az állományellenőrzést az iskola igazgatója rendelheti el. A leltározás 

végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági szakember, 

mint az iskolai leltározási bizottság vezetője a felelős. 

A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. 

Az állomány fizikai védelme: a könyvtári helységben be kell tartani a tűzvédelmi 

előírásokat. A könyvtárban dohányozni, nyílt lángot használni tilos. A könyvtárból 

való távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár 

tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani kell. A dokumentumokat a 

lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, stb.) a beteg, 

rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat, azonnal el kell távolítani. 

Kölcsönzési nyilvántartások 

A könyvtár füzetes kölcsönzési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a kölcsönzés 

tényét rögzíti. Az iskolai könyvtár használatának részletes szabályait a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

4. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

4.1. Az iskolai könyvtár nyitva tartása tanévenként változó, a tanulók, nevelők számára 

 tanítási napokon hozzáférhető. 
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 Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai 

 dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

4.2. Az iskolai könyvtár működésének és igénybevételének szabályai 

Az iskolai könyvtár feladatai: 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtár mind 

a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi a teljes állomány egyéni és 

csoportos használatát. A csak helyben használható dokumentumok kivételével 

állományát kölcsönzi. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 Kézikönyvtári állomány 

 Folyóiratok 

 Audiovizuális és elektronikus információhordozók 

A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára 

kikölcsönözhetik. 

Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges 

ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek 

és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom (információ) 

kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást végez. 

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvismertető és a könyvtárhasználatra 

épülő tanítási órák, foglalkozások előkészítésében és megtartásában.  

A könyvtár a könyvet, a könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvényeket (ún. 

rendhagyó órákat) szervez. Minden tanévben részt vállal az iskolai projektek 

lebonyolításában. A tanulói aktivitásra építve öntevékeny könyvtári közösségeket 

szervez és működtet. Feladata az adatbázisok használatára való felkészítés, a 

tanulók más könyvtárakkal, országos adatbázisokkal való megismertetése, 

információkeresés, felhasználás, más tantárgyak kézikönyveinek, adatbázisainak, 

stb. 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében a saját gyűjteményében nem található 

dokumentumokat megkéri. 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet alapján megvásárolt 

tartós tankönyveket, segéd-könyveket az iskola diákjai, dolgozói kölcsönözhetik. 
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Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről és gondozottságáról. A 

könyvtáros munkarendjét, feladatait a munkaköri leírás tartalmazza (4. számú 

melléklet). 
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2.1 számú melléklet 

 

 

 

 

A Bői Általános Iskola Könyvtárának 

Gyűjtőköri szabályzata 
 

 

 

Az iskolai könyvtár folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítását – a nevelőtestület 

véleményének egyeztetésével, az iskola igazgatójának jóváhagyásával az Emberi Erőforrás 

Minisztériumának 20/2012. számú rendelete alapján végzi. 

 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

Az intézmény fajtája: közoktatási intézmény 

Az alapítás időpontja: 1999. augusztus 1. 

Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola 

 

Az iskolai könyvtár alapfunkciója az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, 

oktatáshoz szükséges ismerethordozók, információk (könyv, folyóirat, audiovizuális 

dokumentumok és egyéb információhordozók) biztosítása. Tehát a könyvtár elsődleges 

funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány 

főgyűjtőkörébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézi-, illetve a 

segédkönyveket, a tantervi törzsanyagba tartozó házi olvasmányokat, az ajánlott 

olvasmányokat, az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos műveket, a 

tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű 

ismeretközlő- és szépirodalmat, a periodikumok közül a későbbiekben felsorolt folyóiratokat, 

az audiovizuális ismerethordozók közül a gyűjtőköri szabályzatban említett szempontok 

szerintieket. Valójában tehát az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az 

iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, 

amely megfogalmazza a könyvtár alapfunkcióját. 

 

Az iskola alaptevékenysége: 

- nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

  (tanköteles korúak általános iskolai oktatása-nevelése), 
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- az általános műveltség megalapozása, 

- a társadalmi együttéléshez, az önművelődéshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz   

   szükséges alapvető képességek kialakítása, 

- az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről való gondoskodás, 

- a középfokú oktatásra történő felkészítés, 

- a diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása, 

- a tanulók speciális igényeinek kielégítésére szakkörök működtetése, 

- a tanulók részére tanórán kívüli tevékenység (sport, műsoros előadás/ szervezése, 

- a gyermek és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység, 

- napközi otthoni és tanulószobai ellátás. 

 

Kiegészítő és kisegítő tevékenység: 

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás: 

- beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése a köznevelési törvényben 

  előírtak szerint, 

- a közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók iskolai 

  neveléséhez, a tanulók fejlettségi, képességi – és teljesítményvizsgálatához a Nevelési   

  Tanácsadó igénybevétele, 

- integrált oktatás biztosítása, 

- szülői igény esetén térítés ellenében tanfolyamok szervezése. 

 

Iskolánk célrendszere a következőket szeretné megvalósítani: 

 - gyermeki egyéniség tiszteletét, 

 - a felelősségtudat kialakítását, 

- a közösségi demokrácia megvalósítását, 

- a pozitív jellemvonásokat, alapvető erkölcsi normákat, 

- az általános műveltség szilárd alapjait, 

- toleranciát, megértést, nyitottságot a másság, más népek, más kultúrák iránt, 

- a beteg, sérült emberek iránti elfogadó segítőkész magatartást, 

- esélyegyenlőséget, a kiteljesedést, az emberi szabadságot, 

- a nemzeti hagyományainkat, nemzeti azonosságtudatunkat, 

- az európai közösség kultúráját, 

- a világnézeti és vallási sokszínűséget, 

- fogékonyságot a környező természet értékei iránt, 
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- felelősséget a társadalmi és természeti környezetért, 

- igényt a kulturált, esztétikus környezetért. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programjából kell kiindulni és fel kell 

mérni a külső források használatának lehetőségét. Azaz iskolánk alaptevékenysége: az iskolás 

korúak általános iskolai oktatása. Feladatait és célrendszerét illetve a helyi sajátosságokat az 

előző fejezetben taglaltam. Ezen túl szólnom kell még a tehetséggondozási és felzárkóztatási 

programról, melyek támogatása szintén feladata az iskolai könyvtárnak. 

Ezek a területek e következők: 

Felzárkóztató foglalkozások az iskolában: 

Az alsó tagozatban a beszéd, az írás és a tanulási problémák megoldására logopédia oktatást 

biztosítunk 

A rászoruló tanulóknak integrált oktatást biztosítunk, a tanulók korlátozás nélkül igénybe 

vehetik a napközi otthont, tanulószobát 

 

Tehetséggondozási program: 

Ennek keretében a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének 

elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének, 

tehetségének kibontakoztatása folyik. A kiemelten tehetséges tanulókkal való foglalkozást az 

alábbi tevékenységek segítik: 

képességfejlesztő, differenciált foglalkozások szervezése, szakkörök, versenyek, vetélkedők, 

bemutatók, szabadidős foglakozások, iskolai könyvtár valamint az iskola más létesítményei, a 

továbbtanulás segítése. 

 

A gyűjtőkört kívülről meghatározó tényezők a következők: 

Az iskola vonzáskörzetébe tartozó községekben csak kis állománnyal rendelkező letéti 

könyvtárak működnek. A község két központ perifériáján (Szombathelytől kb.30 km-re, 

Sárvártól kb. 27 km-re) helyezkedik el. Elérhető közelségben található a büki Városi 

Könyvtár. 

A pedagógusok számára hozzáférhető a NYME-PSZK.  

  

Az állományalakítás elvei 

Az iskolai könyvtár a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembe vételével végzi. 
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Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörébe tartozó vehető fel, ajándék útján is csak 

a gyűjtőkörbe tartozó információhordozók kerülhetnek be. A NAT, ill. a helyi tanterv 

teljesítéséhez szükséges dokumentumok beszerzése a legfontosabb. 

 

 

A főgyűjtőkör és a mellékgyűjtőkör meghatározása 

A főgyűjtőkör területei: 

Könyvek: 

 Az oktatáshoz szükséges ill. a könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és 

szaklexikonok, általános enciklopédiák, az egyes tudományágak szintézisei, 

történetei, egy- és kétnyelvű szótárak, atlaszok, törvénytárak, kronológiák, 

bibliográfiák, repertóriumok, a könyvtári munka szakmai, módszertani 

segédletei. 

 Iskolai tantervek, tankönyvek, tanári segédkönyvek, munkafüzetek, 

feladatlapok. 

 Pályaválasztási útmutatók. 

 Munkaeszközként felhasználható ismeretközlő irodalom. 

 Házi és ajánlott olvasmányok. 

 Szépirodalmi gyűjteményes művek, antológiák, szöveggyűjtemények. 

 Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, 

vetélkedőkhöz, pályázatok-hoz szükséges dokumentumok. 

 Helytörténeti kiadványok. 

 Az iskola történetével, életével, névadójával kapcsolatos dokumentumok. 

 A pedagógus ön- és továbbképzéshez szükséges alapvető és a felkészülést 

elősegítő pedagógiai szakirodalom és határtudományai. 

 

A mellékgyűjtőkör területei: 

A nyomtatott és az av-dokumentumokra kiterjesztve: 

 Az iskola tanulói korcsoportjával foglalkozó, részletkérdéseket tárgyaló 

felsőfokú szakirodalom. 

 Az iskoláskor előtti képzés problémáival foglalkozó művek. 

 A tanult tantárgyakban való elmélyülést és tananyagon túlmutató tájékozódást 

segítő dokumentumok. 
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 A tanítási órákhoz közvetlenül vagy közvetve felhasználható 

információhordozók. 

 A következő iskolafokozat oktatási segédletei közül a tanterv, 

feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek. 

 Az egyéni művelődési, szórakozási igényeket kielégítő értékes szépirodalom. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményjellege 

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok 

Írásos dokumentumtípusok: 

 Könyv 

 Tankönyv, tartós tankönyv, módszertani segédanyag, 

 Periodika: napilap, hetilap, folyóirat, 

 Kisnyomtatvány, brosúra, 

 Kotta, 

 Atlaszok 

 Kéziratok: pl. pályamunkák 

Audiovizuális ismerethordozók: 

 Hanglemez 

 CD 

 Hangkazetta 

 Hangosított dia 

 Videokazetta 

Egyéb információhordozók 

 Oktatócsomag 

 Szoftverek, CD-ROM-ok 
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A gyűjtés szintje és mélysége 

Az iskolai könyvtár a dokumentumok gyűjtését erős válogatással végzi. Fontos, hogy a 

tantárgyi programokhoz szükséges irodalom tartalmilag teljes legyen. 

 

Szépirodalom 

 

A gyűjtés terjedelme és szintje A gyűjtés mélysége Kötetszám 

/db/ 

Átfogó lírai, prózai, és drámai 

antológiák a világ- és a magyar 

irodalom bemutatása 

 

 

- teljesség igényével     

 

1 

Az általános iskola tananyagának 

megfelelően a házi- és az ajánlott 

olvasmányok 

 

 

- kiemelten a teljesség 

igényével 

 

5 

A tananyag által meghatározott 

klasszikus és kortárs szerzők válogatott 

művei, gyűjt. Kötetei 

 

 

- teljességgel 

 

1 

A magyar és külföldi népköltészet és 

meseirodalmat reprezentáló antológiák, 

gyűjt. Kötetek 

 

 

- teljességre törekvően 

 

1-2 

A kiemelkedő, de a tananyagban nem 

szereplő kortárs magyar és külföldi 

alkotók művei 

 

 

- erősen válogatva 

 

1 

Tematikus antológiák 

 

- válogatva 1 

Regényes életrajzok, történelmi 

regények 

 

 

- erősen válogatva 

 

1 

Ifjúsági regények 

 

- erős válogatással 1 

Az iskolában tanított nyelvek: német, 

angol oktatásához a nyelvtudás 

szintjének megfelelő olvasmányos 

irodalom 

 

 

 

- erős válogatással 

 

 

1 
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Ismeretközlő irodalom 
 

A gyűjtés terjedelme és szintje A gyűjtés mélysége Kötetszám 

/db/ 

Kis-, közép és nagyméretű alap- és 

középszintű általános lexikonok és 

általános enciklopédiák 

 

- teljességgel 

 

1  

A tudományok, a kultúra, a hazai és az 

egyetemes művelődéstörténet  

- kis-, közép és nagyméretű alapszintű 

elméleti és történeti összefoglalói 

- kis-, közép és nagyméretű középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói 

 

 

 

- teljességgel 

 

- teljességre törekvően 

 

 

1 

 

1 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a 

tudományok egészét vagy azok 

részterületeit bemutató. 

- kis-, közép és nagyméretű alapszintű 

szakirányú segédkönyvek 

- kis-, közép és nagyméretű középszintű 

szakirányú segédkönyvek 

 

 

 

- teljeséggel 

 

- válogatva 

 

 

1 

 

1 

A tantárgyak / szaktudományok : 

- alapszintű ismeretközlő irodalom 

- középszintű ismeretközlő irodalom 

 

- kiemelten teljességgel 

- válogatva 

 

1 

1 

Munkáltató eszközként használatos 

művek: 

- alapszintű ismeretközlő irodalom 

- középszintű ismeretközlő irodalom 

 

 

- kiemelten teljességgel 

- erős válogatással 

 

 

2 

1 

A tanult tantárgyakban elmélyülést és a 

tananyagon túlmutató tájékozódást 

kiegészítő alap- és középszintű 

ismeretközlő irodalom 

 

 

- erős válogatással 

 

 

2 

Az iskolában használatos helyi tantervek, 

tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 

- teljességgel 

 

2-3 

Pályaválasztási útmutatók, felvételi 

követelményeket tartalmazó kiadványok 

 

- teljességgel 

 

1 

Nyelvi ismeretek: 

Az iskolában oktatott nyelvek (német, 

angol) tanításához felhasználható idegen 

nyelvű segédletek 

 

 

- erősen válogatva 

 

 

1 

Az adott tájegységre (a bői iskola 

körzete) vonatkozó kiadványok 

 

- válogatva 

 

1 

Az iskola történetével, az iskola 

elméletével kapcsolatos dokumentumok 

 

- teljességgel 

 

1 

 



BÖI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

65 

 

Pedagógiai gyűjtemény 

A pedagógusok szakirodalmi ellátásában támaszkodik a Megyei Pedagógiai Szakkönyvtárra. 

A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést segítő pedagógiai 

szakirodalom és határtudományai: 

 Pedagógiai lexikonok (1 db) 

 Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, dokumentum-

gyűjtemények (1 db) 

 A pedagógia klasszikusainak működésére vonatkozó könyvek. (1 db). A 

legfontosabb magyar pedagógiatörténeti munkák. (1 db) 

 A nevelés és oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb könyvek. (1 db) 

 Művelődés- és oktatáspolitikával kapcsolatos művek. A köznevelés kérdésével, 

a nevelésügy és a közélet kapcsolatával foglalkozó összefoglalók, 

dokumentumkötetek. Az iskolaügyre vonatkozó határozatok. (1 db) 

 A családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó 

művek. (1 db) 

 Az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető 

munkák. (1 db) 

 Tanári kézikönyvek, az iskolában oktatott valamennyi tantárgy, illetve szakkör 

módszertani segédkönyvei (1 db) 

 Az általános iskolai oktatásának tartalmával, formájával és 

kapcsolatrendszerükkel foglalkozó legfontosabb művek. (1 db) 

 A közművelődés elméletét tárgyaló legfontosabb munkák, a közművelődéssel 

foglalkozó határozatok. (1 db) 

 Középiskolák tájékoztatói (1 db) 

 

A pedagógia határtudományai közül elsősorban a pszichológia irodalmát gyűjti: 

 A pszichológia alapfogalmát, fejlődését, problematikáját tárgyaló 

enciklopédiák, szakszótárak. (1 db) 

 A pszichológia egyes ágaival, részterületeivel foglalkozó kézikönyvek közül: 

az általános lélektan, fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúságkor lélektana, 

szociálpszichológia és személyiség-lélektan legalapvetőbb művei. (1 db) 

 Az alkalmazott lélektan különféle ágaiból a nevelés és az olvasás lélektani 

kérdéseivel foglalkozó legfontosabb munkák. (1 db) 
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 A pszichológia alkalmazott kutatási, vizsgálati módszerek elvi és gyakorlati 

problémáit tárgyaló módszertani kézikönyvek, összefoglaló munkák. (1 db) 

 A szociológia, szociográfia, statisztika, jog, közigazgatás irodalma elsősorban 

enciklopédikus szinten gyűjtendő, illetve azok a művek, mely szoros 

kapcsolatban vannak a napi pedagógiai gyakorlattal: 

 A szociológia és a szociológia módszertan monografikus szintig gyűjtendő. (1 

db) 

 A szakszociológiák közül az iskola tanulói korcsoportjának megfelelően (6-14) 

az olvasási szokásokkal, az ízlésszinttel foglalkozó művelődésszociológiai 

kiadványok. (1 db) 

 Ifjúságszociológiával kapcsolatos gyűjteményes kötetek. (1db) 

 A szakstatisztikák közül az oktatásügyi statisztika. (1db) 

 Családjogi törvény és a hozzá kapcsolódó családjogi rendelettárak. Oktatási 

jogszabálygyűjtemények. (1 db) 

 A művelődésügyi igazgatással kapcsolatos legfontosabb kézikönyvek. (1 db) 

 Családgondozással, gyermek- és ifjúsággondozással, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanulmánykötetek. (1 db) 

A könyvtáros segédkönyvtára 

Kiemelten gyűjtjük (1 példányban): 

 Az iskolafokozatnak megfelelő tájékoztató munkához szükséges kézi és 

segédkönyveket. 

 A könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket. 

 A könyvtárhasználati ismeretek tanításának módszertani segédleteit. 

 Az iskolai könyvtárra vonatkozó alapjegyzékeket. 

Válogatva gyűjtjük (1 példányban): 

 Elsőfokú általános bibliográfiák, fontosabb másodfokú bibliográfiák, szak- 

és tantárgyi bibliográfiákat. 

 Könyvtári, könyvkereskedői katalógusokat. 

 A könyvtári feldolgozó munkához, a gyarapítás, nyilvántartás, a 

bibliográfiai leírás, az osztályozás és indexelés, a katalógusszerkesztés 

szabványait, szabályzatait tartalmazó segédleteket. 



BÖI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

67 

 

 A könyvtári munka segédleteit. 

 A könyvtárüggyel kapcsolatos alap- és középszintű könyvtári 

összefoglalókat. 

 A könyvtárat érintő jogszabályokat, irányelveket. 

Hivatali segédkönyvtár 

Az iskola vezetősége részére az iskola nevelőmunkájának irányításához az igazgatás, a 

gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, 

jogszabálygyűjtemények: 

 A munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, 

munkaidővel, munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom. (1 

db) 

 Iskolavezetéssel kapcsolatos művek. (1 db) 

Periodika gyűjtemény 

A folyóiratok kiválasztása az iskola igazgatója, a tantestület és a könyvtáros tanár 

megbeszélésével történik. A folyóiratok megőrzési ideje 1 év. 

Gyűjtünk: 

 pedagógiai folyóiratokat, 

 módszertani folyóiratokat, 

 könyvtáros szakmai folyóiratokat, 

 az idegen nyelvek oktatását segítő periodikákat, 

 a tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható 

szakfolyóiratokat, 

 a helyi tantervben javasolt gyermek és ifjúsági lapokat. 

Kéziratok 

 Az iskola pedagógiai dokumentációja (Helyi tantervek, segédanyagok stb.). 

 Az iskola életével, történetével kapcsolatos dokumentumok. 

 Az iskola újság dokumentációja. 

 Szaktanácsadói összegzések. 
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 Fontosabb iskolai dokumentumok. 

 Éves munkatervek. 

 Összegző elemzések, értékelések, jelentések 

Audiovizuális gyűjtemény 

A helyi tanterv oktatásához szükséges av-dokumentumok, számítógépes információhordozók 

gyűjtése a meghatározó. 

Audiovizuális gyűjtemény 

 Az audiovizuális ismerethordozók gyűjtése a következő szempontok alapján 

történik. 

 Olyan audiovizuális dokumentumok gyűjtése, amelyek az iskolai oktatásban a 

szemléltetést segítik. 

 Kötelező, ajánlott olvasmányok (először természetesen könyv alakban 

ismerkednek velük a tanulók, de később ismétléshez, feldolgozáshoz 

használható a video. 

 Kísérleteket bemutató av dokumentumok. 

 Néhány mozifilm (erősen válogatva, csak a dráma-, és a vizuális kultúra 

oktatásában felhasználható, művészeti jellegű művek). 

 CD-ROM-ok tantárgyakhoz kapcsolódóan. 
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A gyűjtés szintje és mélysége ETO-szerinti felosztásban 

0 Általános művek 

A tudomány és a kultúra legáltalánosabb alapjait összefoglaló enciklopédiák, lexikonok. 

A művelődés, a civilizáció, a kultúra összefoglalói.  

Általános lexikonok, szótárak, lexikonok. 

1 Filozófiai és pszichológiai összefoglalók 

Különös tekintettel a pszichológia részterületeire lsd. előbbi felosztás. 

A logika alapjaival foglalkozó művek. 

Az erkölcs, etika alapvető összefoglalói. 

2 A vallás általános összefoglalói. A Biblia. A keresztény egyház általános kérdéseivel 

Foglalkozó alapszintű művek. Nem keresztény vallás összefoglaló gyűjteményei. 

3 Statisztikai összefoglalók, alapszintű művek: 

Politikai, jogi összefoglalók, melyek az általános iskolával kapcsolatosak. 

A szakstatisztikák közül az oktatásügyi statisztika. 

Oktatásügyi jogszabálygyűjtemények. 

Családgondozással, gyermek- és ifjúsággondozással, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

Kapcsolatos tanulmánykötetek. 

A nevelés és oktatás összefoglalói és valamennyi, az általános iskolával összefüggő ide 

tartozó mű. 

A néprajz alapvető lexikonai, enciklopédiái. Tájnéprajzi művek.  

5 A legfontosabb lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, általános természettudományi – 

Összefoglalók, képlet- és feladatgyűjtemények, 

Matematikai gyűjtemények. 

A fizika, a kémia általános összefoglalói. 

Biológiai lexikonok, enciklopédiák. 

6 Az alkalmazott tudományok összefoglaló művei. 

Az egészséges életmódra neveléssel, a technika tanításával, a helyes közlekedéssel, az 

informatikával, foglalkozó művekből választékot biztosítunk. 

Háztartástan alapvető művei. 

7 Művészet, szórakozás, sport 

A művészetek /építészet, rajzművészet, festészet, szobrászat, zene/ alapvető lexikonai,  



BÖI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

70 

 

Kézikönyvei, összefoglaló művei. 

Szórakozással kapcsolatos gyűjtemények. 

Film és színházi összefoglalók. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret, testnevelés, tánc és dráma alapvető ismertetői. 

Játékkal kapcsolatos alapvető művek. 

8 Nyelvtudományi alapművek, lexikonok, szótárak. 

Irodalomtörténet mellett a nyelv- és irodalomtanítás legfontosabb könyvei. 

Szépirodalom (felosztását lásd a táblázatban). 

Az idegen nyelvek tanításának irodalma. 

9 Régészeti, honismeretei ismertetők. 

A földrajz, történelemtudomány legfontosabb összefoglaló kézikönyvei. 

Életrajzi művek. 

A településre vonatkozó irodalom, helyismereti anyag. 

Bő, 2014. 09. 05. 

 

 Mészáros Valéria 

 könyvtáros 

A gyűjtőköri szabályzatot jóváhagyom:  

             Hajós Attila 

 intézményvezető 
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2. 2. sz. Melléklet 

 

Katalógusszerkesztési (adatbázis-) szabályzat 

A könyvtári állomány feltárása 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás) és 

tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.

Osztályozás 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO. 

Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítom. A szépirodalmat 

Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakjelzetekkel látom el. 

Iskolai könyvtárunkba a dokumentumokat számítógépes feltárással is nyilvántartásba veszem. 

A korábban bevételezett dokumentumokat pedig folyamatosan számítógéppel dolgoztam fel. 

Jelenleg az állomány 90%-a került feldolgozásra. 

A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása. 

A program elnevezése: Szirén integrált könyvtárkezelő rendszer (Sziren9.1). 

Készítő neve: Mohai Lajos 

Üzembe helyezés dátuma: 2000. 

A program a könyvtár munkagépén fut. 

Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését iskolai könyvtáros  

végzi.  

A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik. 

Minden állományban történt változtatás után napi mentést alkalmazok. 

Az iskolai könyvtár cédulakatalógussal nem rendelkezik. 
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2.3. sz. melléklet 

 

A Bői Általános Iskola könyvtárának szolgáltatásai, a könyvtárhasználat 

szabályai 

 

1) Az iskolai könyvtár feladatai 

a) Az iskolai könyvtár alapfeladatai: 

  gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása 

és rendelkezésre bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 a tanórai foglalkozások tartása, 

 a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben 

használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek 

segédkönyvek kölcsönzését. 

b) Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, olvasásfejlesztés, helyes 

információ felhasználás tanítása, 

 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása 

 számítógépes információs szolgáltatások biztosítása 

 tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 részvétel a tankönyvellátás lebonyolításában (tartós tankönyvek). 

2) Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói 

 használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

3) Az iskolai könyvtár nyitva tartása tanévenként változó, a tanulók, nevelők számára 

 tanítási napokon hozzáférhető. 
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Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány csoportos és egyéni használatára, 

könyvtárhasználatra épülő tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására. A 

könyvtárban tartandó órák és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott 

ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze. 

4) A könyvtár a könyvet, a könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvényeket (ún. 

 rendhagyó órákat) szervez. Minden tanévben részt vállal az iskolai projektek 

 lebonyolításában. 

5) Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 Kézikönyvtári állomány 

 Folyóiratok 

 Audiovizuális és elektronikus információhordozók 

6) A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára,  

 indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

7) Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához 

 szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához 

 szükséges irodalom (információk) kutatásában. Kérésre összegyűjti meghatározott 

 téma irodalmát, illetve esetenként ajánló jelleggel is készít irodalomjegyzéket. 

 Feladata az adatbázisok használatára való felkészítés, a tanulók más könyvtárakkal, 

 országos adatbázisokkal való megismertetése, információkeresés, felhasználás, más 

 tantárgyak  kézikönyveinek, adatbázisainak, stb. megismertetése. 

8) Kölcsönzés 

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával 

szabad kivinni. 

Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások: 

A beiratkozott olvasókról a beiratkozás sorrendjében (tanévenként) beiratkozási 

naplót kell vezetni. 

A kölcsönzés nyilvántartása kölcsönző füzetben történik. A füzetbe osztályonként 

betűrendbe kerülnek a tanulók nevei. 

Egy alkalommal egy tanuló 3 db könyvet vagy dokumentumot kölcsönözhet ki. A 

kölcsönzési határidő 3 hét, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. A folyóiratokat 

indokolt esetben két napra, illetve hét végére lehet kölcsönözni. 
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Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumok árát meg kell térítenie. 

(3/1975.KP-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. paragrafusa). 

A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett 

dokumentum megérkezéséről az olvasót értesíteni kell. A saját gyűjtemény kereteit 

meghaladó igényeket a könyvtáros könyvtárközi kölcsönzés útján elégíti ki. 

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel 

kapcsolatos szabályokat az SZMSz  5. sz. melléklete tartalmazza. 

9) Másolatszolgáltatás 

 Az iskolai könyvtár a gyűjteményben megtalálható dokumentumokról az 

oktató-nevelő munkában való felhasználásokra másolatokat is készít, a szerzői jogi 

szabályozások betartásával. 

10) A kihelyezett letétek kezelése 

Az iskolai könyvtár letéteket helyez el szaktantermekben, tanári szobában, napközi 

otthonban. A letéti állományt a tanév elején veszik át és tanév végén adják vissza a 

megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel is 

tartoznak. Az állandó letétek tanévenkénti átadása, átvétele csak személyi változás 

esetén szükséges. A letéti állomány nem kölcsönözhető. A letétek folyamatos 

frissítéséről, kiegészítéséről a könyvtár vezetője gondoskodik. 

11) Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot vagy annak árát az olvasónak 

 meg kell téríteni. 

12) A kölcsönzésben részt vevő dokumentumot az olvasó előjegyezteti. A 

 dokumentumbeérkezéséről az olvasót értesíteni kell. 

13) A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket a könyvtáros könyvtárközi 

 kölcsönzés útján elégíti ki. 

14) Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók és munkaviszonyban álló dolgozók 

 a megszűnésével kötelesek leszámolni a náluk lévő könyvtári dokumentumokkal. 
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2.4. sz. melléklet 

 

 

A Bői Általános Iskola könyvtáros tanárának munkaköri leírása 
 

 

 

Az iskolai könyvtár felelős vezetője, munkája pedagógiai tevékenység, ezért állandó 

kapcsolatban áll a szaktanárokkal, szakmai munkaközösségekkel, osztályfőnökökkel. 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túl a következő 

feladatokat kell ellátnia: 

 

A feladatkör egyes területei: 

I. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok: 

 Megteremti a működéshez szükséges feltételeket. 

 Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését, statisztikát készít. 

 Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait. 

 Részt vesz a könyvtár átadásában, az időszakos vagy soros leltározásban. 

 Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleten képviseli a könyvtárat. 

 Részt vesz továbbképzéseken, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

 Kapcsolatot tart más könyvtárakkal. 

 

II. Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem: 

 Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről. 

 Gondoskodik a gyűjtőkör szerint folyamatos, tervszerű állománygyarapításról. 

A megrendelésről, a felhasználásról nyilvántartást vezet. 

 Beszerzi a dokumentumokat, az egyedi leltárkönyvet naprakészen vezeti.  

 Feldolgozza a dokumentumokat, állományba veszi azokat. 

 Naprakészen építi a könyvtár raktári katalógusát, a szoftver-lehetőség 

megteremtése után a könyvtár adatbázisát retrospektív majd naprakész módon. 

 Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag 

elavult dokumentumokat, évente egy alkalommal elvégzi ezek törlését a 

szabályzatnak megfelelően, erről jegyzőkönyvet készít. 

 Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

 Végzi a szaktantermi letétek nyilvántartását, ezeket rendszeresen ellenőrzi. 
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 Állományellenőrzést tart a könyvtár nagyságától függő időközönként, ezt a 

munkát nem végezheti egyedül. 

 

III. Olvasószolgálat, tájékoztatás: 

 Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helyben használatát. 

 Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a könyvtári 

szolgáltatásokról, végzi a kölcsönzést. 

 Figyeli a pályázati lehetőségeket, lehetőség szerint pályázatokat készít. 

 Megtartja a könytárhasználati órákat, segítséget ad a könyvtárban tartandó 

szakórákhoz. 

 Tájékoztatja témafigyeléssel a pedagógusokat. 

 Segíti az országos adatbázis használatát, az információgyűjtést és feldolgozást. 

 

IV. Tankönyvtár kezelése: 

 Nyilvántartást vezet az állományról. 

 Az állomány adatairól tájékoztatást ad a tankönyvfelelősnek. 

 Leltározással állományba veszi a tartós tankönyveket. 

 Kölcsönzéssel a tanulók és pedagógusok rendelkezésére bocsátja a 

tankönyveket és erről nyilvántartást vezet. 

 Tanév végén az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségével gondoskodik a 

tankönyvek visszavételezéséről. 

 Az elhasználódott tankönyveket törli az állományból és erről jegyzőkönyvet 

készít. 

 

V. Általános rendelkezések: 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen 

felettesének, az iskola igazgatójának. A dolgozó jogosult az intézményi vagyont sértő, 

károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. További jogait a Kjt. 

ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 
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 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi 

előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott 

károkért és hibákért. 
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2.5. számú melléklet 

 

 

 

A Bői Általános Iskola tankönyvellátási és tankönyvtári szabályzata 
 

 

Az iskolai tankönyvellátást az alábbi jogszabályok hatályos szövege alapján kell 

megszervezni: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

 Költségvetési törvényben biztosított normatíva. 

 

Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése a tanulókhoz történő eljuttatása. Az 

iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott könyvek az 

egész tanítási év során az iskola tanulói részére hozzáférhetőek legyenek. A tankönyvellátás 

feladatait az iskolában az igazgató által megbízott tankönyvfelelős látja el. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai közösségek véleményének kikérésével évente az  

iskola igazgatója állapítja meg. 

Az iskola tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatairól. 

Az Oktatási Minisztérium rendelkezése szerint 2009. január 1-től csak a KIR, illetve 

www.tankony.info.hu internetes portálon elérhető, folyamatosan frissülő tankönyvjegyzékről 

lehet tankönyveket rendelni. E jegyzéken szereplő tankönyvekre vehetik igénybe a normatív 

támogatást. 

 

 

Az ingyenességre jogosultak köre, a jogosultság igazolása: 

a) tartósan beteg: szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 
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b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos: szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye. 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 

aktivitászavar): szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

d) három- vagy többgyermekes családban él: családi pótlékról szóló igazolás 

vagy az Államkincstár által kiadott igazolás. 

e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat. 

f) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult: családi pótlékról szóló 

igazolás.  

 

A hat kategórián túl az iskola anyagi lehetőségek hiány miatt további kedvezményeket nem 

tud biztosítani. 

Igazolásokat legkésőbb a tankönyvvásárlás alkalmával, augusztusban be kell nyújtani a 

szülőnek, gondviselőnek. 

 

Az iskola minden évben a törvényben meghatározott időpontig elkészíti a tankönyvrendelést. 

Az iskolai tankönyvrendelést a tankönyvfelelős készíti el, a szakmai munkaközösségek 

véleményének beszerzését követően. 

 

A szülők tájékoztatása: 

Az iskola igazgatója tájékoztatást ad a szülői választmányi értekezleten, és kikéri a 

véleményüket: 

- a tankönyvek listájáról, áráról; 

- az ingyenesség biztosításának feltételeiről; 

- ismerteti a tankönyvellátás rendjét; 

 

Az ingyenes tankönyvellátás 

A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően, kérelmére ingyenes tankönyvellátásban részesüljön. Az iskola igazgatója minden 

évben felméri a kedvezményt igénylőket; aszerint hogy mennyi a normatív támogatásra 
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jogosultak száma, hány tanulónak kell biztosítani az iskolai könyvtárból történő 

tankönyvkölcsönzéssel. 

Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosultak oktatásához szükséges összes 

tankönyvről az iskola gondoskodik. A törvény szerint ennek két formája lehet: 

1. Az iskola/állam fizeti ki a szülő, illetve tanuló helyett a tankönyvcsomag teljes árát, és a 

tanuló megkapja a tankönyveit. Az iskola által nyújtott pénzbeli támogatással megvásárolt 

tankönyv a tanuló tulajdonába kerül. 

2. Az iskolai könyvtár kölcsönzi a tanuló részére ingyenesen a tankönyveket. Ebben az 

esetben a tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló csak használja azt. Iskolánkban vegyes 

rendszer valósul meg, mely szerint a munkafüzet és a munkatankönyv a tanuló tulajdonába 

kerül, azt rendszeres és rendeltetésszerű használat esetén nincs értelme a 

tankönyvkölcsönzésbe bevonni. A következő tanévben is kiadható tankönyvek esetén az 

ingyenes tankönyvellátás az iskolai könyvtáron keresztül történő kölcsönzéssel valósul meg. 

A kölcsönzött tankönyvek esetében a szülő nem tarthat igényt arra, hogy gyermeke a 

tankönyveket ingyenesen tulajdonba kapja. A könyvtárból kölcsönzött tankönyv addig az 

időpontig maradhat a tanulónál, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a 

felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát tesz, az írásbeli / szóbeli vizsga 

befejezéséig. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv 

elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a lentebb meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

 

A kölcsönzés rendje 

A tanuló a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. A szülők aláírásukkal igazolják 

a könyvek átvételét, illetve a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására 

vonatkozóan. Ennek szövege: 

 

 

 „A ….. című tankönyveket átvettem, és vállalom, hogy év végén használható állapotban 

visszaszolgáltatom, illetve rongálás esetén a tankönyvek árát megtérítem.” 

 

 

Dátum: Szülő aláírása 
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A tankönyv elvesztésével, megrongálásával kapcsolatos szabályok: 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni.  

Módjai:  - ugyanolyan könyv beszerzése, 

- anyagi kártérítés. 

A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell 

meghatározni. A visszafizetés mértéke az értékcsökkenés figyelembevételével kerül 

kiszámlázásra: 1 év után a beszerzési ár 75%-a, 2 év után 50%-a, 3 év után 25%-a, 4 év után 

0%-a. 
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5. Záró rendelkezések: 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. A könyvtárszervezeti és működési szabályzata 

az iskolai szabályzat mellékletét képezi. A jelen szabályzatban nem említett valamennyi 

kérdésben az iskolai működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha 

jogállásban, szervezeti felépítésben, feladatrendszerében alapvető változások következnek 

be. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 

 

Az iskolai könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának mellékletei 

 

1. sz. melléklet:  Gyűjtőköri szabályzat 

2. sz. melléklet:  A katalógusszerkesztési (adatbázis-) szabályzat 

3. sz. melléklet: A könyvtárának szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 

4. sz. melléklet:  A könyvtáros tanár munkaköri leírása 

5. sz. melléklet:  A tankönyvellátási és tankönyvtári szabályzat 

 

 

 

Bő, 2014. 09. 05. 

 

 Mészáros Valéria 

 könyvtárostanár 

 

 

 

A Bői Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyom. 

 

 

               Hajós Attila 

 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


