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Budapest IX. tankerület  

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17.  

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT   
 

Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) meghatározza a Ferencvárosi Sport Általános 

Iskola és Gimnázium (a továbbiakban: iskola) szervezeti felépítését, az iskola működésének belső rendjét, a külső 

kapcsolatokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, valamint szabályozza 

az iskola pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását. A 

fentiek egyben az SzMSz tárgyi hatályát képezik. Jogszabályi háttere különösen:  

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

2. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

4. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú kormányrendelet  

6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) számú 

kormányrendelet 

7. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) számú kormányrendelet 

8. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 04.) számú 

kormányrendelet 

9. Az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) számú kormányrendelet  

10. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 

11. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. 

(VIII. 27.) számú OM rendelet 

12. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 01.) számú OM rendelet 

13. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) számú EMMI rendelet 

 

Az SzMSz személyi hatálya az iskola minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban 

állókra, valamint a benne leírt mértékig az iskola használóira terjed ki. Az SZMSZ előírásait megsértők számára 

az iskola dolgozóinak ismertetni kell az előírásokat, s ha azoknak továbbra sem tesz eleget, ki kell utasítani az 

intézményből, szükség esetén az ügyeletes vezető rendőri intézkedést kér. Területi hatálya az iskola területére, 

annak közvetlen környezetére, valamint az iskola által szervezett külső programok területére terjed ki. Időbeli 

hatálya: a nevelőtestületnek a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett 

történő elfogadásától határozatlan időre szól. Jelen SzMSz a nevelőtestület elfogadásával lép hatályba, s ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül kerül a korábbi SzMSz. 

1. A működés rendje, ezen belül a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási 

intézményben való benntartózkodásának rendje 
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Az iskola épületét a magyar címerrel és zászlóval kell ellátni.  

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik (hétfőtől-péntekig). 

1. Nyitva tartás és ügyintézés  

A tanév szorgalmi ideje alatt: 

- tanítási napokon: 7 – 19.30 h,   

- tanítás nélküli munkanapokon: 7 – 19.30 h  

- szombaton, vasárnap, ünnepnapokon az épület zárva van. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8-16h-ig. 

Szorgalmi időszakon kívül: az ellátandó feladatok szerinti beosztás alapján. A hivatalos ügyek intézésére a 

meghatározott nyári szüneti ügyeleti napokon kerül sor, ezt a nyári szünet megkezdése előtt az igazgató a szülők, 

a tanulók és az üzemeltető tudomására hozza. 

2. A tanítási órák rendje  

A tanítási órákat a tanterv, a pedagógiai program, a tantárgyfelosztás és az órarend alapján kell megszervezni. 

A tanórák 45, az óraközi szünetek 5-20 percesek. E beosztástól rövidített órákkal esetenként el lehet térni. A 

sportosztályok órarendjébe beépíthetők az edzések. Az órák általános időrendje az alábbi:  

0. óra:               7.10- 7.55h, 

1. óra:    8.00- 8.45h, 

2. óra:    9.00- 9.45h, 

3. óra:  10.00-10.45h, 

4. óra  10.55-11.40h, 

5. óra:  11.50-12.35h, 

6. óra:  12.55-13.40h, 

7. óra:  13.45-14.30h,  

8. óra:              14.35-15.20h. 

A rövidített órák szerinti csengetési rend: 

0. óra:               7.20- 7.55h, 

1. óra:    8.00- 8.35h, 

2. óra:    8.45- 9.20h, 

3. óra:    9.35- 10.10h, 

4. óra  10.20-10.55h, 

5. óra:  11.05-11.40h, 

6. óra:  11.50-12.25h. 

A napközis csoportok munkarendje a tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva 

kezdődik és 17 óráig tart. A tanórán kívüli foglalkozásokat 17 óráig lehet megszervezni. A mindennapos 

testnevelés rendjét a pedagógiai program rögzíti. 

3. Napközbeni iskolai ügyelet és épülethasználat 

7-8 h-ig, és az óraközi szünetekben pedagógusügyelet működik az iskolában. Az ügyeletes pedagógus köteles a 

házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni, a házirend előírásait betartatni.  

Az intézmény épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

- az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 

e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 

 

3 

 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

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

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.  

Az iskola épületébe érkező szülők, vendégek belépését a portás ellenőrzi. Az iskolában a dolgozókon és a 

tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intéző személyek tartózkodhatnak. Az iskolában délutáni 

foglalkozásokat külsős személyek, intézmények kizárólag igazgatói hozzájárulással illetve üzemeltetői 

engedéllyel tarthatnak. Az iskola leltári eszközeit az épületből kivinni eszközkiviteli kérelemre rávezetett írásbeli 

vezetői engedéllyel lehet.  

Az iskola épületében vagyon- és balesetvédelmi okokból kamera működik, ennek felvételeit az iskolavezetés 

nézheti meg, s kizárólag a vagyon- és balesetvédelmi kérdések vizsgálata során használja fel. Az iskolában 

lefolytatandó valamennyi foglalkozásról, értekezletről, tárgyalásról, rendezvényről stb. az igazgató engedélyével 

videó-, hang- és fényképfelvétel készíthető. 

Az igazgatóság tagjai (l. később) külön beosztás szerint ügyeletes vezetői feladatokat látnak el tanítási napokon 

7-17h-ig, nem tanítási napokon külön beosztás szerint. A mindenkori ügyeletes vezető feladata az előre nem 

egyeztethető vagy látható, valamint az illetékességi körrel rendelkező vezetőtárs távolléte esetén az abba a körbe 

tartozó problémák kezelése.  

4. A tanuló iskolai távozása 

A tanuló a tanítási órák, kötelező foglalkozások alatt csak szülője írásbeli kérésére, a igazgatói vagy 

igazgatóhelyettes  írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.  

5. Az éves tervezés 

Az iskola éves munkatervét a 2011:CXC. tv. és a 20/2012. EMMI. rend., a 20/1997. Korm. rend., a pedagógiai 

program, valamint a tanév rendjét meghatározó miniszteri rendelet alapján kell összeállítani. 

A munkatervben meg kell határozni: 

a) az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

b) a szünetek időtartamát, 

c) a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az 

aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai 

(április 16.), a nemzeti összetartozás napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, 

valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések 

időpontját, 

d) az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, az egyéb rendezvények megnevezését,  

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját, 

g) a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, 

h) a munkaközösségek éves programját,  

j) a feladatok elvégzésének módját, felelősét, határidejét, az elvárt eredményt. 

 

2.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

Az éves ellenőrzési tervben kell meghatározni a munkatervi feladatok ellenőrzésének, mérésének, értékelésének 

rendjét:  
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- az ellenőrzést, mérést, értékelést végző személyt, 

- az ellenőrzés, mérés, értékelés tervezett idejét, 

- az ellenőrzés, mérés módját, 

- a mérés eszközét,  

- az értékelés szempontjait, 

- az értékelés nyilvánosságra hozatalának módját. 

 

Az éves ellenőrzési terv az alábbi főbb területekre kell hogy kiterjedjen:  

Vizsgált terület Vizsgálat szempontja Ellenőrzést, értékelést 

végző 

Vizsgálati 

időpontok, 

gyakorisági idő 

pedagógiai program nevelési és oktatási célok 

megvalósulása 

az iskola menedzselése  

kapcsolattartás 

beiskolázás 

iskolavezetés tanév végén, 

évente 

helyi tantervek,  

munkaterv,  

egyéni tantárgyi 

programok 

tantervek érvényesülése  

pedagógiai programnak  

való megfelelés 

 

munkaközösségek évente 

adminisztrációs 

munkatevékenység 

- törvényesség, pontosság, 

átláthatóság 

iskolavezetés folyamatos 

tanügy-igazgatási 

feladatok 

- tanuló-nyilvántartás 

- felmentések 

-naplók, bizonyítványok, 

törzslapok, tájékoztató 

füzetek vezetése 

-vizsgajegyzőkönyvek 

vezetése 

- statisztikák pontossága 

- tantárgyfelosztás, órarend 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

negyedévente 

munkaközösségek 

munkája 

- tantárgyak helyzete 

- szakkörök működése 

- versenyek szervezése 

- belső továbbképzések 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

ellenőrzés, 

folyamatos 

értékelés, 

félévente 

a nevelő-oktató munka 

körülményei 

- szaktantermek rendje 

- dekorációk 

- vagyonvédelem 

- munkavédelmi-tűzvédelmi 

szabályok betartása 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

folyamatos 
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Az éves munkatervet és az éves ellenőrzési tervet az igazgató a tanévnyitó értekezleten ismerteti.  

 

3.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 

intézménnyel. A nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek 

megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban nem álló más személyeknek 

 

Nyitvatartási időben az intézményben csak az ott ellátott tanulók és az intézmény alkalmazottai tartózkodhatnak 

külön engedély nélkül. Az intézménybe belépni, és bent tartózkodni a nyitva tartási időn kívül csak üzemeltető 

engedélyével lehet.  

A portás koordinálja az iskolába való belépést. A havi programban jelzett eseményekre a havi programban jelzett 

időtartamra beengedi az érintetteket: szülőket, vendégtanulókat stb. Pl. étkezési befizetés, szülői értekezlet stb. A 

havi programban nem jelzett látogatások szabálya: telefonon értesíti a meglátogatott iskolai dolgozót, aki   

A vendégek kötelesek betartani azokat a szabályokat, amelyek a házirendben az iskola tanulóira vonatkoznak: 

dohányzás és mobiltelefon használatának tilalma, a tanítási órák védelme stb. 

 

4. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti 

feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje 

1. Az intézmény szervezeti felépítése és a vezetés rendje 

 

Működési egységek: általános iskola alsó és felső tagozattal, gimnázium, intézményműködtető szervezet, 

könyvtár, titkárság. 

Az intézmény szervezeti felépítése
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Igazgató Gimnáziumi igazgatóhelyettes Általános iskolai igazgatóhelyettes 

Természettudományos munkaközösség tagjai 

iskolatitkárok 

Humán munkaközösség tagjai Alsó tagozatos munkaközösség tagjai 

Testnevelés munkaközösség tagjai Idegen nyelvi munkaközösség tagjai Tanulószoba 

intézményműködtető szervezet, oktatástechnikus, 

rendszergazda,  

Felső tagozat osztályfőnöki munkaközösség tagjai Fejlesztő munkaközösség tagjai 

Könyvtár Gimnázium osztályfőnöki munkaközösség tagjai Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

SZMK  Egyházak 

Közalkalmazotti tanács   

KLIK 

FIÜK, Önkormányzat 

Szolgáltatók 

Kormányhivatal 

 

DÖK 

Iskola egészségügy 

Sportegyesületek 

 

Szakszolgálatok, Szakértői bizottságok, 

hitoktatók, Gyermekjóléti Szolgálat 
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2. Az intézmény vezetése/igazgatósága 

Az intézmény vezetése az igazgatóból és az igazgatóhelyettesekből áll. Főbb feladataik:  

 Igazgató Gimn. ig.h.  Ált. isk. ig. h.  

Pedagógia Term.tud. mk.  

Testnevelés mk. 

Nevelési értekezletek 

Könyvtár 

Felsős of. mk. 

Gimn. of. mk. 

Idegen nyelvi mk 

Humán mk.  

 

Alsós mk. 

Fejlesztő mk. Tanulószoba 

Gyermek- , ifj.véd. 

 

Szervezés, 

irányítás 

 KT 

SZMK 

Rendezvények: tanévnyitó, 

Mikulás, karácsony, tanévzáró, 

felsős ballagás, 

hagyományápoló ünnepek 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem 

Vagyonvédelem 

 

DÖK 

Pedagógus ügyelet 

(alsó, felső, gimnázium) 

Iskola-eü. 

Beiskolázás (8.,9.) 

Kompetenciamérés 

Pedagógus helyettesítés 

(felső, gimnázium) 

Rendezvények: X. 23., 

szalagavató, Telepy nap, 

gimnáziumi ballagás 

Fegyelmi eljárások 

ellenőrzése (felső tag. gimn.) 

nev. tan., szakértői 

bizottságok, hitoktatók 

Beiskolázás (1.) 

DIFER-mérés 

Pedagógus helyettesítés 

(alsó) 

Fegyelmi eljárások 

ellenőrzése (alsó tag.) 

Rendezvények, emléknapok: 

X. 6., I. 22., III. 15.,  

II. 25., IV. 16., VI. 4. 

 

Tanügy-

igazgatás  

SZMSZ 

Házirend 

PP 

Tantárgyfelosztás 

Iratkezelési szabályzat 

Adatvédelmi szabályzat 

Ügyeleti rend 

Vizsgadokumentáció: 

osztályozó-, pótló-, 

javítóvizsga, érettségi vizsga 

Órarend 

osztály-, csoport- és szakköri 

naplók, tájékoztató füzetek 

Munkaterv. Törzslap, 

bizonyítvány 

Beírási napló 

 

 

Az igazgatóság az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői testület. Munkáját 

az iskolai munkaterv alapján végzi az igazgató irányításával. Hetente vezetői értekezleten tanácskozik.  

Igazgató 

Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a hatályos jogszabályok,  valamint az iskola belső 

szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása pályázat útján határozott időtartamra történik. Az  

intézményvezető  

- szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények 

érvényesülését;  

- döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;  

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;  

- jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a 

szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet;  
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- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;  

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény 

közalkalmazottai felett;  

- tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;  

- teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást;  

- szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához 

szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából.  

Igazgatóhelyettesek 

Az igazgatóhelyettesek vezető beosztású dolgozók.  Feladataikat, jogkörüket feladatköri leírásuk tartalmazza. Az 

igazgatóhelyettesek saját illetékességi területükön (igazgatói megbízás szerint más esetben is) képviselik az 

iskolát.  

3. Alkalmazotti közösségek, jogaik és kapcsolataik 

A kibővített iskolavezetés:  

Tagjai:  

- igazgató, igazgatóhelyettesek, 

- munkaközösség-vezetők,  

- DÖK-öt segítő pedagógus,  

- a közalkalmazotti tanács tagjai, 

- a mérési felelős 

A kibővített iskolavezetés rendszeresen (általában havonta) megbeszélést tart. 

A kibővített iskolavezetés feladatai: 

- véleményezi a tanév főbb feladatait, 

- javaslatot tesz a tanév rendjére, 

-  véleményezi az iskola házirendjét, az iskola munkarendjét, a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a szünidei 

foglalkozások formáit és rendjét, 

- segíti a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet, 

- véleményezi és javaslatot tesz a tantestület tagjainak előlépésére, kitüntetésére. 

A kibővített iskolavezetés üléseiről feljegyzés készül, mely csak a döntésekre korlátozódik, a vitát nem 

tartalmazza. A résztvevők az alkalmazotti közösség hozzájuk tartozó részét tájékoztatják az üléseken 

elhangzottakról, közvetítik az alkalmazotti közösség hozzájuk tartozó részének kérdéseit, véleményét, javaslatait 

az igazgatónak. 

A nevelőtestület: 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottai, óraadó pedagógusai. A nevelőtestület jogállását a 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. EMMI rend. 

117. § szabályozza: 

Az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, 

b) az SZMSZ elfogadásáról, 

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
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d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,  

e) a továbbképzési program elfogadásáról, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

g) a házirend elfogadásáról, 

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról,  

i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban 

meghatározott ügyekben. Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben – a fenti h)-i) pontokba 

tartozó ügyek kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal. 

- A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre 

vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai 

munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az 

ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai 

program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. 

- Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 

a) az iskolaigazgató, 

b) a nevelőtestület tagjai egyharmadának, 

c) az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat 

kezdeményezésére. 

- A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

- A nevelőtestület véleményét 

a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

b) a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

d) az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt, 

e) külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

ki kell kérni. 

A nevelőtestület döntési és véleményezési jogkörébe tartozó szabályzatok tervezetét a döntést megelőzően tíz 

nappal a testület tagjai a belső elektronikus levelezési rendszeren keresztül kapják meg.  

A nevelőtestület értekezletei: 

- tanévnyitó, félévet értékelő, tanévzáró értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

- nevelési értekezletek, munkaértekezletek, rendkívüli értekezletek. 

Rendkívüli értekezlet hívható össze az iskola lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület, 

illetve az igazgató szükségesnek látja. A nevelőtestület értekezletein jelenléti ív, valamint jegyzőkönyv, 

emlékeztető, feljegyzés készül az elhangzottakról. 
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A nevelőtestület döntései, határozatai: a nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban 

meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége 

esetén az igazgató, távollétében az értekezletet levezető igazgatóhelyettes dönt. A döntések és a határozatok az 

iskola iratanyagába kerülnek. 

Alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet:  

Tagjai: az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók. 

Döntési jogköre: - 

Véleményezési jogköre: - 

Javaslattételi jogköre: teljes körű. 

Évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével 

kezdeményezheti. Határozatképes a dolgozók egyszerű többségének jelenléte esetén. Az alkalmazotti értekezlet 

határozza meg a javaslattétel módját, formáját. 

Fegyelmi bizottság: a tanulói fegyelmi ügyekben illetékes. Tagjai: az osztályfőnök, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, a DÖK-öt segítő pedagógus, az illetékes osztályfőnöki munkaközösség-vezető, az adott osztályban tanító 

pedagógusok.  

Szakmai munkaközösségek: A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak 

létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató 

munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az igazgató a szakmai munkaközösség tagjai véleményének 

kikérésével  1-5 évre munkaközösség-vezetőt bíz meg a munkaközösség tevékenységének szervezésére, 

irányítására és koordinálására. A szakmai munkaközösségek tagjai alanyi jogon az intézménybe bekerülő azonos 

tantárgycsoportba tartozó szakképesítésű pedagógusok, szaktanárok. 

Az iskolában működő szakmai munkaközösségek: 

- alsós munkaközösség humán 

- alsós munkaközösség reál 

- humán munkaközösség 

- idegen nyelvi munkaközösség 

- felsős osztályfőnöki munkaközösség 

- természettudományi munkaközösség 

- testnevelés munkaközösség 

- gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség 

A szervezeti egységek/alkalmazotti közösségek egymás közötti és vezetőkkel való kapcsolattartása az alábbi 

fórumokon történik:  

- beszélgetés,  

- óralátogatás és óraelemzés,  

- munka-, munkaközösségi, egy osztályban tanító pedagógusok közötti, nevelési stb. értekezlet. 

 

5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje, a 

vezető tartós távolléte miatt a vezetői feladatok ellátása 
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Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén saját illetékességi területükön az igazgatóhelyettesek 

helyettesítik. Az alábbi táblázatban a cellákban dőlt betűtípus jelzi az igazgatótól átvett hatásköröket. Az igazgató 

tartós (egy hetet meghaladó) távolléte esetén az igazgatói jogkört a Gimnáziumi igazgatóhelyettes gyakorolja.  

 

 Igazgató Gimnáziumi ig.h.  Általános iskolai ig. h.  

Pedagógia Term.tud. mk.  

Testnevelés mk. 

Nevelési értekezletek 

Könyvtár 

Felsős of. mk. 

Gimn. of. mk. 

Idegen nyelvi mk 

Humán mk.  

Term.tud. mk.  

Testnevelés mk. 

Alsós mk. 

Fejlesztő mk. Tanulószoba 

Gyermek- , ifj.véd. 

Nevelési értekezletek 

Könyvtár 

Szervezés, 

irányítás 

 KT 

SZMK 

Rendezvények: tanévnyitó, 

Mikulás, karácsony, 

tanévzáró, felsős ballagás, 

hagyományápoló ünnepek 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem 

Vagyonvédelem 

 

DÖK 

Pedagógus ügyelet 

(alsó, felső, gimnázium) 

Iskola-eü. 

Beiskolázás (8.,9.) 

Kompetenciamérés 

Pedagógus helyettesítés 

(felső, gimnázium) 

KT 

Rendezvények: X. 23., 

szalagavató, Telepy nap, 

gimnáziumi ballagás 

Fegyelmi eljárások 

ellenőrzése (felső tag. gimn.) 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem 

Vagyonvédelem 

 

nev. tan., szakértői 

bizottságok, hitoktatók 

Beiskolázás (1.) 

DIFER-mérés 

Pedagógus helyettesítés 

(alsó) 

Fegyelmi eljárások 

ellenőrzése (alsó tag.) 

Rendezvények, emléknapok: 

X. 6., I. 22., III. 15.,  

II. 25., IV. 16., VI. 4. 

SZMK 

Rendezvények: tanévnyitó, 

Mikulás, karácsony, 

tanévzáró, felsős ballagás, 

hagyományápoló ünnepek 

 

Tanügy-

igazgatás  

SZMSZ 

Házirend 

PP 

Tantárgyfelosztás 

 

Ügyeleti rend 

Vizsgadokumentáció: 

osztályozó-, pótló-, 

javítóvizsga, érettségi vizsga 

Órarend 

SZMSZ 

Házirend 

osztály-, csoport- és szakköri 

naplók, tájékoztató füzetek 

Munkaterv. Törzslap, 

bizonyítvány 

Beírási napló 

PP 

Tantárgyfelosztás 

 

6. A vezetők és az iskolai SZMK közötti kapcsolattartás formája, rendje 

 

Rendszeres időközönként – az éves munkatervben rögzítettek szerint - az iskolavezetés az iskolai SZMK részére 

tájékoztató értekezletet tart. Az iskolai SZMK – elnöke útján – bármikor kezdeményezhet megbeszélést az 
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iskolavezetés tagjaival. A megbeszélésre – időpont-egyeztetés szerint - a kezdeményezést követő 5 munkanapon 

belül kerül sor.  

 

7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

A nevelőtestület a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításának jogát az osztályozó konferencia 

résztvevőire, a fegyelmi eljárásban való jogosultságát a fegyelmi bizottságra átruházza. 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre 

vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a 

munkaközösségekre vagy a diákönkormányzatra. Az alkalmi bizottság létrehozását a tantestület szavazással 

jóváhagyja. Erről hitelesített jegyzőkönyv készül. Az alkalmi bizottság csak olyan esetekben hozható létre, 

amikor nem az intézmény teljességét (pl. névváltoztatás, szervezeti átalakítás) , nem a teljes tanulóifjúságot érintő 

kérdésekben kell döntést hozni, pl. ha csak egy tagozatot érint a kérdés; csak egy meghatározott csoport érdekéről 

van szó.  

Az osztályozó konferenciák döntéseiről valamennyi pedagógus önállóan tájékozódik az osztálynaplókból. A 

feladatok ellátásával megbízott bizottság vezetője a döntésről tíz napon belül tantestületi értekezleten vagy a belső 

levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a nevelőtestületet. 

 

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a 

pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást 

biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn az intézmény fenntartójával valamint működtetőjével.  

Az iskola rendszeresen munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. 

A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: az iskolaorvos, az iskolai védőnő, az 

ANTSZ tiszti főorvosa. 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Az intézmény jogszabályban előírt kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálatokkal és pedagógiai szakmai 

szolgáltatókkal. 

9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Ünnepélyek: 

- tanévnyitó, 

- október 23., 

- március 15., 

- szalagavató, 

- gimnáziumi ballagás, 
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- általános iskolai ballagás és tanévzáró. 

Megemlékezések, programok:  

- aradi vértanúk napja, 

- megemlékezés a magyar kultúra napjáról, 

- megemlékezés a holokauszt áldozatairól (gimnázium), 

- megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (gimnázium), 

- megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (gimnázium). 

Az iskolai megemlékezéseket a tantestületnek a munkatervben ezzel megbízott tagjai készítik elő. 

Az ünnepélyeken, rendezvényeken az iskola dolgozói és a tanulók az alkalomhoz illő ruházatban kell hogy 

megjelenjenek. 

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, így megrendezi a Mikulás, a karácsony, a Luca-nap, 

a télbúcsúztató és a tavaszköszöntő programokat.  

Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

az éves munkaterv szerint tanulmányi kirándulást, ill. erdei iskolát szervezhetnek. A tanulmányi kirándulásra 

két, az erdei iskolára öt tanítási napot lehet igénybe venni. A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola tervezett 

helyét és idejét az osztályfőnököknek munkatervükben kell rögzíteni. Az iskola pedagógusai az iskolavezetés 

illetékes tagjának előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, múzeum- és 

színházlátogatásokat szervezhetnek.  

 

10. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok 

munkájának segítésében 

 

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok 

minősítési eljárásában. 

A szakmai munkaközösség részt vehet a belső értékelésben és ellenőrzésben. A szakmai munkaközösség az 

alábbiak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítéséről: 

- fejlesztik a nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a 

módszertani eljárásokat, 

- szervezik a tantárgycsoportokkal kapcsolatos pályázatokat és tanulmányi versenyeket, az ezeken való részvételt, 

a lebonyolítást és az eredmények kihirdetését, 

- felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét,    

- javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére,    

- összeállítják az iskola tanulói számára a felvételi, az érettségi, a pót-, javító, osztályozó és egyéb vizsgák írásbeli 

és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik,       

-  pedagógiai és szakmai kísérletekben vesznek részt,      

- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját; 

- éves munkatervet, feladattervet készítenek, melyet az igazgató beépít az intézmény éves munkatervébe. A 

munkaterv teljesülését féléves és éves beszámolóban elemzik és értékelik; 

- tanévenként legalább 6-6 munkaértekezletet tartanak, de aktuális témában más időben is összehívhatók. 
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A munkaközösségek – munkatervük szerint – munkaközösségeken belül és a munkaközösségek között - önállóan 

szervezik munkájukat, az illetékes igazgatóhelyettes szakmai felügyelete és ellenőrzése mellett. 

Együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje formálisan a kibővített iskolavezetőségi és a tantestületi 

értekezleteken történik, informálisan az ad hoc munkamegbeszéléseken. 

 

11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az iskola-egészségügyi és az iskolafogászati ellátás rendjét a két nevezett szolgálat éves munkaterve rögzíti. Az 

iskolaorvos és a védőnő iskolai rendelésének időpontjait az orvosi rendelő faliújságjára kitett tájékoztató mutatja.  

 

13. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

A rendkívüli események kapcsán szükséges teendőket az ügyeletes vezető határozza meg. Utasításai szerint az 

intézmény valamennyi dolgozója részt vesz a teendők ellátásában. A rendkívüli események előre nem láthatósága 

miatt néhány kontemplatív eset:  

Pl. tűzriadó esetén: iskolarádión keresztül a tűzriadó terv szerint az épület elhagyása, a tűzoltók, esetleg a 

rendőrség vagy a mentők értesítése. 

Pl. csőtörés esetén: a víz elzárása, adott vizesblokk lezárása, a FIÜK vezetőjének telefonon történő értesítése.  

Pl. köztörvényes bűncselekmény esetén: az épület lezárása, a rendőrség értesítése. 

Pl. tanulóbaleset esetén: mentők és a szülő értesítése, a jegyzőkönyv felvétele.  

 

14. Tájékoztatás a pedagógiai programról 

 

Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében a pedagógiai program a könyvtárban megtekinthető. A tájékozódás a 

programból magából vagy az igazgatótól, annak fogadóóráján személyesen lehetséges.  

 

15. Az SZMK véleményezési joga 

 

Az SZMK véleményezési joga az alábbi kérdésekben érvényesül:  

- éves munkaterv,  

- fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása,  

- SZMSZ, 

- Házirend,  

- PP,  

- április 15-ét követően: választható tantárgyak, érettségire felkészítés szintje,  

- a 8 h előtti tanítás kérdésköre,  
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- a megelőző tanév végén: tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések, 

kölcsönözhetőség, iskolai segítségnyújtás mértéke 

 

16. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás, ill. az azt megelőző egyeztető eljárás 

részletes szabályai 

 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. (Pl.: más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy-hamisítás, beírások törlése, 

igazolatlan hiányzás, szülő aláírásának hamisítása, szándékos rongálás, élvezeti cikkek fogyasztása vagy 

terjesztése, társainak veszélyeztetése, az iskolai dolgozókkal való tiszteletlenség tanúsítása, …). A fegyelmi 

eljárás lépéseit jogszabály (2011:CXC. tv. 58. § és 20/2012. EMMI rend. 53-60. §§ ) határozza meg. A fegyelmi 

eljárás megkezdése előtt egyeztető eljárást lehet lefolytatni. Ennek az alábbi lépéseit kell betartani:  

1. A DÖK segítő pedagógust írásban értesíteni kell arról, hogy valamely tanuló ellen az iskola igazgatója fegyelmi 

eljárást kíván indítani. 

2. Az elküldéstől számított 3 munkanapon belül a DÖK  írásban nyilatkozik arról, hogy közösen szeretné-e 

működtetni az egyeztető eljárást. A nyilatkozatokat az igazgatónak kell megküldeni.  

3. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedõ fél, kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni 

az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő 

megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást 

le kell folytatni. 

4. Amennyiben a két érintett fél egyike nem vagy egyik fél sem nyilatkozik igenlően a fenti időtartamon belül, 

az jogvesztő hatállyal bír, és az egyeztető eljárás nem folytatható le. Amennyiben a fenti időtartamon belül 

mindkét fél igenlően nyilatkozik, a DÖK és a szülői szervezet kijelöli az egyeztető eljárás lefolytatóit és a 

lefolytatók vezetőjét. A neveket a fenti nyilatkozatban kell közölni az igazgatóval. A DÖK is és a szülői szervezet 

is legalább egy-egy fővel képviselteti magát, a lefolytatók száma páratlan, a lefolytatók vezetője pedig nagykorú 

kell hogy legyen. 

5. A lefolytatók vezetője a nyilatkozat megküldését követő munkanapon értesíti az összes érintettet az egyeztető 

eljárás helyéről (az iskola egyik terme) és idejéről (tanítási időn kívüli időpont). Az érintettek: a fegyelmi eljárás 

alá vonandó nagykorú tanuló vagy kiskorú tanuló és szülője, az érintett tanuló osztályfőnöke, a fegyelmire okot 

adó eseményben passzív módon érintett (valamit elszenvedő/sértett) iskolai dolgozók, tanulók és szüleik, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, érintett fejlesztő pedagógus.  

6. Az egyeztető eljárás során  

a) feltárandók:a kötelezettségszegéshez vezető események okai, rekonstruálása és értékelése; 

b) elérendő, ha lehetséges: a sérelem orvoslása megegyezéssel a sértett javára a kötelességszegő részéről (pl. 

bocsánatkérés, kártérítés). 
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Az eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel a lefolytatók vezetője, és ezt az eljárást követő munkanapon megküldi az 

igazgatónak. A jegyzőkönyvbe bele kell foglalni, hogy a megállapodás mely közösségek (pl. osztály, iskola 

egésze, nevelőtestület) előtt ismertetendő 2 munkanapon belül.  

7. Ha a jegyzőkönyv a kötelességszegő és a sértett megállapodását tartalmazza, az igazgató felfüggeszti a 

fegyelmi eljárás megindítását. Ha az igazgató a sértettől (kiskorú sértett tanuló szülőjétől) az eljárást követő 3 

hónapon belül olyan írásos tájékoztatást kap, hogy a sértett a fegyelmi eljárástól eltekint, mivel a kötelességszegő 

kárpótolta őt, a fegyelmi eljárás nem folytatható le. Amennyiben a fenti tartalmú nyilatkozatot az igazgató az 

eljárást követő 3 hónapon belül nem kapja meg, ugyanígy kell eljárni. Amennyiben az igazgató az eljárást követő 

3 hónapon belül arról kap írásos étesítést, hogy a kötelességszegő a vállalt orvoslást a sértettel szemben nem 

akarja érvényesíteni/nem érvényesítette a megállapodott időn belül, a fegyelmi eljárást el kell indítani és le kell 

folytatni. A mindenkori fegyelmi bizottság elnöke a tagozat osztályfőnöki munkaközösség-vezetője, tagjai: a 

fegyelmi vétséget elkövető tanuló osztályfőnöke, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az érintett fejlesztő 

pedagógus, a fegyelmi ügyben érintett pedagógusok, a DÖK képviselője, a szülői szervezet képviselője.  

8. Az igazgató az esetleges megállapodást tartalmazó jegyzőkönyv ismertetésére kijelöli azt a személyt, aki a 

megállapodást az érintett közösségek számára ismerteti.  

 

17. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Jogszabályban rögzített előírások szerint történhet. 

 

18. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az elektronikus előállítású papír alapú nyomtatványok iktatószámmal való hitelestésének, irattározásának rendjét 

a 335/2005. Korm. rend. szerint elkészített Iratkezelési szabályzat tartalmazza.   

 

19. Az igazgató feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, feladatköri leírás-minták 

 

Az igazgató feladat-és hatásköréből az igazgatóhelyetteseknek leadott feladat- és hatásköröket az 

igazgatóhelyettesek feladatköri leírásai tartalmazzák.  

 

Gimnáziumi igazgatóhelyettesi feladatkör leírása 

 

Általános elvek: 

1.  A vezetői munkamegosztás elve alapján segíti az igazgatót vezetői feladatainak ellátásában, közvetlenül  

irányítja az SzMSz-ben rögzített beosztottjai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység   tervezésében, 

szervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében. Részt vesz a dolgozók 

minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás vagy az elismerés kezdeményezésével közli az 

igazgatóval. 

2.  A szülőkkel, a fenntartó és az üzemeltető illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és   

társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás alapján az igazgatót  

képviselve. 
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Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítása érdekében. 

A megbízás tartalma: 

I. Vezetői tevékenység: 

Gondoskodik a jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások megismertetéséről és betartatásáról. Ellenőrzi a 

munkafegyelmet.  

Beosztás szerint az SzMSz-ben rögzített tartalmú vezetői ügyeletet lát el, ez idő alatt ellenőrzi az iskolaépület, a 

tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a 

mulasztáson ért alkalmazott ellen. 

Részt vesz a továbbképzési program kialakításában, a munkaterv elkészítésében.  

A humán és az idegen nyelvi munkaközösségekben, a felsős és a gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösségekben 

szervezi és vezeti a nevelő-oktató munkát. Szakmai tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai 

munkaközösségek, a hozzá beosztott felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását. Fokozott figyelemmel 

kíséri az új és az érettségiző osztályok munkáját. Irányítja az érettségivel kapcsolatos feladatok ellátását. 

Jóváhagyja a humán és az idegen nyelvi illetve felsős és a gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösségek 

tanmeneteit. 

Óralátogatásokat és pedagógiai felméréseket végez. Irányítja a kompetenciamérést. 

Elkészíti a tantárgyfelosztást.  

Elkészíti az ügyeleti beosztást, ellenőrzi a végrehajtást 

Elkészíti az órarendet.  

Gondoskodik az érettségi jelentkezésekről, elkészíti a vizsgák beosztását. Irányítja  a vizsgadokumentációk 

(javító-, pótló-, osztályozó-, érettségi vizsga) elkészítését.   

Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egységei működéséről, az eredményekről és a hiányosságokról.  

Elrendeli a felső tagozat és a gimnázium pedagógusainak helyettesítési rendjét, igazolja a feladatellátást és a 

túlmunka teljesítését. A pedagógusok távolmaradásáról nyilvántartást vezet. 

Irányítja a 8., 12., 13.  évfolyamok beiskolázási feladatainak ellátását, gondoskodik a kilencedik évfolyamosok 

felvételéről, beírásáról, nyilvántartásáról.  

Megszervezteti a következő rendezvények megünneplését: X. 23., szalagavató, gimnáziumi ballagás, Telepy nap 

II. Jogkör, hatáskör, felelősségi kör: 

Megilleti a jog, hogy tagozati értekezletet hívjon össze az érintett pedagógusok kötelező megjelenésével.  

Hatásköre kiterjed teljes tevékenységi körére. Köteles az igazgató figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő 

munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  

Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése alapozza meg 

felelős döntéseit, az igazgatónak tett javaslatait. 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész vezetői tevékenységére.  

 

 Általános iskolai igazgatóhelyettesi feladatkör leírása 

 

Általános elvek: 

1.  A vezetői munkamegosztás elve alapján segíti az igazgatót vezetői feladatainak ellátásában, közvetlenül  

irányítja az SzMSz-ben rögzített beosztottjai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység   tervezésében, 

szervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében. Részt vesz a dolgozók 
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minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás vagy az elismerés kezdeményezésével közli az 

igazgatóval. 

2.  A szülőkkel, a fenntartó és az üzemeltető illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és 

társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás alapján az igazgatót 

képviselve. 

Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítása érdekében. 

A megbízás tartalma: 

I. Vezetői tevékenység: 

Gondoskodik a jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások megismertetéséről és betartatásáról. Ellenőrzi a 

munkafegyelmet.  

Beosztás szerint az SzMSz-ben rögzített tartalmú vezetői ügyeletet lát el, ez idő alatt ellenőrzi az iskolaépület, a 

tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a 

mulasztáson ért alkalmazott ellen. 

Részt vesz a továbbképzési program kialakításában, a munkaterv elkészítésében.  

Az alsós, és a fejlesztő munkaközösségekben, napköziben, valamint a tanulószobában és a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős tevékenységi körében szervezi és vezeti a nevelő-oktató munkát. Szakmai tanácsokkal 

segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek, a hozzá beosztott felelősök és megbízottak feladatainak 

végrehajtását. Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok munkáját.  

Jóváhagyja az alsós, és a fejlesztő munkaközösségek, a tanulószoba tanmeneteit, egyéni foglalkozási terveit. 

Óralátogatásokat és pedagógiai felméréseket végez. Irányítja a DIFER-mérést. 

Kapcsolatot tart, a Szakmai szolgálatokkal és a szakértői bizottságokkal, a hitoktatókkal. 

Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egységei működéséről, az eredményekről és a hiányosságokról.  

Elrendeli az alsó tagozat, a délutáni foglalkozások és a tanulószoba helyettesítési rendjét. A pedagógusok 

távolmaradásáról az oktatási igazgatóhelyettessel közösen nyilvántartást vezet. 

Irányítja a leendő 1. évfolyam beiskolázási feladatainak ellátását, gondoskodik a felvett tanulók beírásáról, 

nyilvántartásáról.  

Megszervezteti a következő rendezvények megünneplését: tanévnyitó, Mikulás, karácsony, tanévzáró és általános 

iskolai ballagás, hagyományápoló ünnepek. 

Irányítja a következő tanügy-igazgatási dokumentumok kitöltését, ellenőrzi az osztályfőnöki munkát: törzslap, 

bizonyítvány, osztály-, csoport- és szakköri naplók, tájékoztató füzetek. 

II. Jogkör, hatáskör, felelősségi kör: 

Megilleti a jog, hogy tagozati értekezletet hívjon össze az érintett pedagógusok kötelező megjelenésével.  

Hatásköre kiterjed teljes tevékenységi körére. Köteles az igazgató figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő 

munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  

Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése alapozza meg 

felelős döntéseit, az igazgatónak tett javaslatait. 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész vezetői tevékenységére.  
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20. Mindazon kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási 

intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján 

készített szabályzatban nem kell vagy nem lehet szabályozni 

- 

21. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

 

Az intézményben a következő egyéb foglalkozások tarthatók: 

 

-  differenciált képességfejlesztés 

- felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő, érettségi előkészítő céllal, egyéni vagy csoportos 

formában 

- irányított tanulás –a tanulók következő tanítási napra való felkészülésének segítése, ellenőrzése céljával, 

osztálykeretben vagy csoportos formában 

- diákkör, szakkör, énekkar – a tanulók önszerveződésének, önképzésének támogatása céljával, csoportos 

formában,  

- iskolai sportkör, tömegsport foglalkozás – a mindennapi testmozgás biztosítása céljával csoportos 

formában, 

- az intézmény pedagógiai programjában szereplő tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozás 

– környezeti nevelési, egészségnevelési, kulturális és sportcéllal egy vagy több osztály részvételével. 

- Telepy Tanoda néven felzárkóztató, tehetséggondozó délutáni foglalkozás szervezése 

 

Egyéni foglalkozás 1-3 tanuló részvételével szervezhető. 

A tanórai és egyéb foglalkozások megszervezésére a köznevelési törvény 6. mellékletében meghatározott időkeret 

áll rendelkezésre, amely kiegészül a következő időkeretekkel: 

- egyéni foglalkozás keretében megvalósított tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként további heti 

egy-egy óra biztosított, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság 

véleménye alapján vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás 

keretében történő felkészítésére tanulónként meghatározott módon. 

22. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és 

rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, 

költségvetési támogatás biztosítása) 

 

A DÖK és az iskolavezetés közötti kommunikáció évente legalább egyszer a diákközgyűlésen történik. A DÖK 

képviselői és/vagy a DSP kérésére a kéréstől számított 5 munkanapon belül, időpont-egyeztetés után ad hoc 

jelleggel is találkozhatnak a felek. Az iskola termet biztosít a DÖK működéséhez, ezt a DSP koordinálja. Mivel 

az iskolának költségvetése nincs, ezért a DÖK-nek támogatást sem tud adni, ill. nem tud kötelezettséget vállalni 

semmiféle berendezés használatának ígéretére.  

 

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 

e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 

 

20 

 

23. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

A sportkör képviselője és az iskolavezetés közötti kommunikáció a munkaterv szerinti kibővített iskolavezetőségi 

értekezleteken történik. A sportkört a testnevelés munkaközösség-vezető képviseli, kérésére a kéréstől számított 

5 munkanapon belül, időpont-egyeztetés után ad hoc jelleggel is találkozhatnak a felek.  

 

24. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

 

A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek esetén az iskolaorvos és a védőnő szaktanácsának kikérése után az 

igazgató intézkedési tervet állít össze, amely a feladatok mellett határidőpontokat és felelősöket tartalmaz. Az 

intézkedési tervet a nevelőtestület tudomására hozza az igazgató, majd a veszélyhelyzet alatt és után ellenőrzi az 

intézkedések helyes és időbeni megvalósulását, ill. annak mértékét.  

 

25. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e  az iskola SZMSZ-nek ………….sz. melléklete. (Mellékelve.) 

 

 

26. Az iskolai tankönyvellátás rendje és ütemterve 

 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény és a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről kiadott 501/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a 7/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet alapján történik.  

Az igazgató tennivalói 

Május 31-ig közzé kell tennie a könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok 

jegyzékét (30. § (4)) 

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a 

tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő kölcsönzéssel, hányan kívánnak használt 

tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni (25. § (1)) 

E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes 

tankönyvellátásra (25. § (2)) 

Amennyiben az iskola fenntartója vagy más támogató további tankönyvvásárlási kedvezményt kíván a 

szülőknek nyújtani, arról is tájékoztatást kell adni (25. § (3)) 

Az igazgató feladata a tankönyvtámogatásra való jogosultságot igazoló, a 26. §-ban felsorolt iratok ellenőrzése, 

és a tankönyvtámogatási igények összesítése és benyújtása (25. § (5)) 

Amennyiben az iskola a jogszabályokban előírtakon túl további támogatást tud nyújtani, erről, illetve 

igénybevételének feltételeiről hirdetményben kell a szülőket tájékoztatni (26. § ( 3)) 

A felmérések eredményéről június 15-ig tájékoztatnia kell a nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői 

szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához (26. § (5)) 

Az igazgató e vélemények figyelembevételével június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét és 

erről tájékoztatja az iskolafenntartót, a szülőket és a nagykorú, cselekvőképes tanulókat (26. § (6)) 

Az igazgató kezdeményezheti a fenntartónál tankönyvellátási támogatás megítélését olyan diákoknál is, akik 

nem jogosultak állami tankönyvtámogatásra (26. § (7)) 

Jelentést készít a fenntartó részére a tankönyvtámogatásra jogosultakról (26. § 7)) 

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 

e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 

 

21 

 

Az iskola tervezett tankönyvmegrendelését meg kell ismertetni a szülőkkel (30. § (2)) 

Az igazgató azokon az évfolyamokon, melyeken már bevezették a Nemzeti Alaptantervet, csak olyan 

tankönyveket rendelhet, amelyek az új kerettantervek szerint készültek (30. § 5)) 

Az igazgató szerzi be az iskola fenntartójának egyetértését az iskola tankönyvmegrendeléséről (29. § (1)) 

Gondoskodnia kell arról is, hogy az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus 

rendszeren keresztül megrendelje (29. § (1)) 

A megrendeléssel kapcsolatos határidők: 

- a tankönyvmegrendelés határideje április utolsó munkanapja 

- a megrendelést június 30-ig lehet módosítani 

- ugyancsak június 30-ig kell feltüntetni a normatív kedvezményben részesülőket 

- a pótrendelés határideje szeptember 5-e (29. § (1)) 

A tankönyvekhez készült, és a kiadók által ingyenesen szolgáltatott pedagógus-kézikönyveket is június 30-ig 

kell megrendelni (29. § (8)) 

A tankönyvmegrendeléssel egyidejűleg meg kell nevezni az iskola tankönyvfelelősét, meg kell határozni 

feladatait, és az általa elvégzett munka elismerésének elveit (32. § (1)) 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a térítésmentesen biztosított tankönyveket, pedagógus-kézikönyvek 

könyvtári állományba vegyék (32. § (5)) 

Közzé kell tennie a tankönyvellátás helyi rendjét (32. § (7)) 

 

A pedagógusok teendői 

A tankönyvmegrendelésnél a belépő új osztályok tanulóinak becsült létszámát is figyelembe kell vennie (30. § 

(1)) 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy minden tanuló részére biztosított legyen a tankönyvhöz 

való hozzájutás lehetősége (30. § (1)) 

A szülőket tájékoztatni kell az adott osztályban használt tankönyvek össztömegéről (30. § (3)) 

 

A tankönyvfelelősök feladatai 

A tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek átvétele a Könyvtárellátótól (32. § (2)) 

A tankönyvellátással kapcsolatos helyi feladatok ellátása (32. § (2)) 

 

A nevelőtestület feladatai 

A nevelőtestület dönt a tanulói tankönyvtámogatás módjáról (32. § (6)) 

 

A tanuló (szülő) az iskolában – a család anyagi helyzetétől függően – ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátást igényelhet 

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: 

• tartósan beteg (szakorvos igazolja) 

• sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) 

• három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja) 

• egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja) 

• nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja) 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja) 

 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az 

Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy a 

MÁK-tól szerzett igazolással.  
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A felsoroltakon túl az iskola – hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint – további 

kedvezményeket állapíthat meg (vonhat meg) az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell 

részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló 

igazolás szükséges. Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni kell. Ellenőrzés során az iskola, az önkormányzat 

vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. 

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményének meghallgatásával.  

Az igényt az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez 

minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év március 31-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók 

esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot 

határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt 

kielégíteni. 

Az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsátja a 

tanulók rendelkezésére a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben.  

Az ezzel kapcsolatos szabályzat a tankönyvtári szabályzatban található 

27. A tanuló által készített dolog díjazása 

 

 Az iskola szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, ha az elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a tulajdonába került 

dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. 86. §-a szerinti szellemi 

alkotás, a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő 

átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog 

értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel, a tanuló (kiskorú tanuló esetén szülője) és az iskola 

megállapodnak a díjazás körülményeiről. A rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a teljes 

képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény terhére kell megállapítani. 

A díjazás mértéke nem lehet kevesebb, mint a költségekkel csökkentett bevétel 25%-a. Ha a tanuló teljesítménye 

a szaktanára által adott értékelés alapján átlagon felüli, a díjazás mértéke nem lehet kevesebb, mint a költségekkel 

csökkentett bevétel 30%-a. A díjazás kifizetésére a bevétel beszedését követő egy héten belül, a tanuló/szülő által 

megadott bankszámlaszámra átutalással kerül sor.  

28. Az iratkezelés szervezeti rendje, feladat- és hatáskörök 

 

Az iratkezelés szervezeti rendjét, az ehhez kapcsolódó feladat- és hatásköröket az iskola 335/2005. Korm. rend. 

szerint elkészített Iratkezelési szabályzata tartalmazza.  

                                                        Záradék 

A nevelőtestület az SZMSZ-t 2015. 03.23 -án elfogadta. 

 

 ……………………………                                  

            igazgató                   

 

Az SZMK, a DÖK és a KT véleményt nyilvánított 2015. 03.23-án. 
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……………………………………   …………………………………….   …………………………………….. 
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