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1. Bevezető 

 

A Zsadányi Református Általános Iskola a Zsadányi Református Egyházközség 

fenntartásában működő közoktatási intézmény. Alapításának és működésének célja, hogy a 

rábízott növendékeket a Szentírás útmutatásai alapján becsületes, tettre és áldozatra kész, 

művelt keresztyén emberekké, szűkebb és tágabb közösségeik, egyházuk, hazájuk és magyar 

nemzetünk felelős és hasznos tagjaivá nevelje. E célok megvalósításában támaszkodni kíván a 

magyar református iskolák több évszázados pedagógiai hagyományaira, valamint tanárainak a 

mai kor követelményekhez alkalmazott módszereire. Mindennapos tevékenységének tartalmát 

az iskolákra vonatkozó állami és egyházi törvények értelmében meg kell határozni, belső 

felépítésének rendjét és e rend alapelveit pedig rögzíteni és dokumentálni kell. A 

Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes 

nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén 

közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek 

eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző 

kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden 

növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a 

Teremtőjétől. 

Erre szolgál az alábbi szabályzat. 

 

2. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Zsadányi Református Egyházközség Általános Iskola Szervezeti és működési Szabályzata 

(a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének 

belső rendjét; a külső és a belső kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat és azon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt 

kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. 

Az SZMSZ önálló belső jogi forrás, amely összhangban áll az intézmény Pedagógiai 

Programjával és Házirendjével. Az SZMSZ és a mellékletét képező belső szabályzatok az 

intézmény valamennyi munkavállalójára kötelező érvényűek. 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 

Törvényi háttér 
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A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények 

rendeletek: 

 1993. évi LXXIX. közoktatási tv. hatályban lévő rendelkezései; 

 2011. évi törvény a Nemzeti köznevelésről; 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról; 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

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

végrehajtásáról; 

 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről; 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 

 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben; 

 1993. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek módosításáról; 

 17/1994.(VII.29.) MKM rendelet egyes művelődési és oktatási jogszabályok 

módosításáról; 

1995. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye 

* (az 1998. évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbá a 2013. évi V. tv. 

átfogó módosításaival egységes szerkezetben 

* 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

* A 27/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola és az egészségügyi ellátás kapcsolatának 

kiépítéséről 

* A gyermekek védelméről szóló 1997. Évi XXXI. tv. 

* 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
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3. 

A Szervezeti és Működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása 

kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses 

jogviszonyban állókra. 

A szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési 

szabályzata 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nevelőtestület fogadja el, és az Igazgatótanács 

javaslata alapján a fenntartó Zsadányi Református Egyházközség Presbitériumának (a 

továbbiakban Egyházközség, illetve Presbitérium) jóváhagyásával lép életbe, határozatlan 

időre. 

Felülvizsgálatára évente kerül sor. 

 

 

I. Általános rendelkezések  

1. Az intézmény neve:  

Zsadányi Református Általános Iskola   

2. Székhely:  

5537 Zsadány, Béke u. 108-114.  

3. Intézmény telephelye: 

- Béke u. 112-114.   

4. Az intézmény alapító és fenntartó szerve:  

- Zsadányi Református Egyházközség, 5537 Zsadány, Béke u. 100.  

Az alapító okirat:  

- száma:  15/2012 

- kelte:  2012.05.15. 

5. Az intézmény jogállása:  
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Az intézmény részben önálló jogi személy, mely a működésére juttatott anyagi eszközökkel 

az Igazgatótanács javaslata alapján a fenntartó által elfogadott költségvetés keretén belül 

részben önállóan, felelősséggel gazdálkodik (Tv. 2.§./1./).  

6. Az intézmény tevékenysége:  

A Zsadányi Református Általános Iskola alaptevékenysége az 1-8 osztályos általános iskolai 

nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés.oktatás, fogyatékos 

tanuló nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelése-oktatása, 

napközi otthonos foglalkozás. A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges gondozás keretében történő 

ellátása. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítése.       

 7. Az intézmény feladatai:  

- A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségének és pedagógiai 

kultúrájának átvétele és továbbfejlesztése, 

- tanulói művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a 

magyar haza és nemzet hűséges, és áldozatkész, alkotó polgáraivá való formálása, akik 

mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és 

közvetíteni,  

- református tanulóinak egyházunk hitvalló tagjaivá való nevelése, - nem református 

tanulóinak – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett  

- saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére történő nevelése,  

- a kerettanterv ismeretanyagának megfelelő elsajátíttatása,  

- olyan iskolai közösség kialakítása, melyben a tanulók és tanárok a közös munka során az 

egymásért élés örömét és felelősségét átélhetik, tevékenységükkel a közösséget tovább 

gazdagítják,  

- az iskolai gyülekezet építése, betagolásának elősegítése a helyi-, ill. a környékbeli 

gyülekezetekbe.  

- Szorosan együttműködve a családdal biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű nevelését, 

képzését, művelődését. 

 

- Tevékenységszervezésével segíti az iskola szocializációs, integrált, mozgáskorlátozott 

tanulók fejlesztő munkáját illetőleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidőben. 

 

8. Az intézmény alapdokumentumai : 

- az SZMSZ 
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- A Pedagógiai program intézmény tartalmi működését a határozza meg, amely a Nemzeti 

Alaptantervhez és a kerettantervi szabályozáshoz kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás 

professzionális alapjait. 

lsd. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- A Házirend a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával 

kapcsolatos szabályokat határozza meg. 

 

- Az Éves iskolai munkaterv a pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok 

időarányos teljesítését szolgálja. 

 

II. Az iskola vezetési szerkezete, helyettesítések rendje, ellenőrzés, külső kapcsolatok  

Vezetési szerkezet: 

Fenntartó testület (Tv. 21-26.§.) 

Igazgató Tanács (Tv. 21.§./4./, 66.§., 69.§./5./) 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

Gazdasági szabályok  

Az intézmény részben önálló jogi személy, amely a rendelkezésére bocsátott anyagi 

eszközökkel a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül gazdálkodik.  

Az intézmény bevételei: 

- a tanuló és tanári létszám alapján járó normatív támogatások  

- a Magyarországi Református Egyház központi állami kiegészítő támogatásának 

meghatározott hányada  

- kül- és belföldi magánszemélyek, gyülekezetek és alapítványok adományai  

- pályázati támogatások  

- a fenntartó, illetve az egyház által nyújtott egyéb támogatások  

A vezetők és szervezeti egységek feladata:  
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A fenntartó testület :::Az iskolafenntartói jogkört az Egyházközség Presbitériuma, illetőleg 

két gyűlés közötti idő-szakban az Egyházközség Elnöksége gyakorolja az Igazgatótanács 

bevonásával.  

Feladatai: Meghatározza az iskola alapfeladatait az érvényes közoktatási köznevelési 

törvényekkel összhangban és egyéb speciális feladatait az Igazgatótanáccsal egyetértésben, 

 - gondoskodik az iskola közvetlen bevételeiből nem fedezhető fenntartási költségek 

előteremtéséről,  

- jóváhagyja az Igazgatótanács által véleményezett költségvetést, - gondoskodik arról, hogy a 

kerületben lévő református iskolák igazgatótanácsai között az együttműködés harmonikus 

legyen, - összehangolja az intézmény működési rendjét az egyházkerületben lévő többi 

iskolákkal, 

- biztosítja, hogy az alkalmazottak illetménye elérje az azonos munkakörben dolgozó 

közalkalmazottak illetményét. 

Igazgatótanács (Tv. 66., 67., 68., 69.§.)  

Az iskolafenntartó egyházközség – érdekeinek érvényesítésére, valamint a fenntartói jogok és 

kötelességek szakszerű gyakorlására – igazgatótanácsot hoz létre, mely segíti az intézmény 

rendeltetésszerű működését és gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat. Az 

igazgatótanács elnökét a fenntartó választja meg 3 évre. Szükség szerint, de legalább 

negyedévenként ülésezik. Alkalmanként külső szakértőket kérhet fel, a fenntartónak 

beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

Az igazgatótanács tagjai:  

a./ hivatalból:  

- a fenntartó testületének elnökségének tagja (aki maga a fenntartó képviselője is lehet),  

- a fenntartó iskolaügyi szakértője (egyházközségi iskolaügyi gondnok),  

- az intézmény igazgatója,  

- az intézmény vallástanára,  

- az intézmény gazdasági vezetője (a fenntartó gazdasági vezetője)  

A fenntartó a közoktatási intézmény általános (igazgatási, nevelési, valláserkölcsi, stb.) 

felügyeletét az igazgatótanács útján látja el. A szakmai, a gazdálkodási, valamint az általános 

ellenőrzés megállapításai alapján kizárólag a fenntartó jogosult intézkedésre az igazgatótanács 

illetve az igazgató útján. (Tv. 72., 73.§.)  

 72.§A köznevelési intézmény általános (igazgatási, nevelési, valláserkölcsi stb.) felügyeletére 

jogosult a fenntartó a fenntartói igazgatótanács útján, valamint a fenntartó felettes egyházi 

hatósága a 70. § (4) bekezdésben és a 71. §-ban megfogalmazott rend szerint.  

73.§ (1) A szakmai, a gazdálkodási, valamint az általános ellenőrzés megállapításait, továbbá 

a vélelmezett jogszabálysértéseket írásban kell a fenntartó tudomására hozni.  
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(2) Intézkedésre kizárólag a fenntartó jogosult a fenntartói igazgatótanács illetve az 

intézményvezető útján. 

Az igazgatótanács hatásköre:  

- véleményezi és elfogadásra javasolja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 

házirendjét, pedagógiai programját, helyi tantervét, zárszámadását és költségvetését és 

valamennyi, az intézmény működésével kapcsolatos tervezetet, dokumentumot, amely 

fenntartói egyetértést vagy jóváhagyást igényel (Tv. 28., 29., 30., 72., 73.§.),  

- pedagógus és az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők alkalmazásához és 

alkalmazásának megszüntetéséhez – óraadó kivételével – az igazgatótanács hozzájárulása 

szükséges,  

- az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki illetőleg bízza meg nyilvános pályázat vagy 

meghívás alapján, a nevelőtestületet is meghallgatva,és  az igazgatótanács javaslatát kikérve 

(Tv. 57.§.). 

A köznevelési intézmény vezetője Az igazgató (Tv. 56-63.§.)  

Mint a közoktatási intézmény vezetője, képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az 

ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára 

átruházhatja. Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános 

pályázat vagy meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatótanács javaslatát 

is kikérve. A kinevezés 5 tanévre szól. Az 5 éves ciklusok lejártát követően , a 

nevelőtestületet is meghallgatva az igazgatótanács javaslatát kikérve, a fenntartó megerősíti a 

kinevezést, vagy új pályázatot ír ki, illetve új meghívással él. A kinevezés feltételei: 

- református vallás,  

-  pedagógiai végzettség,  

- nyolcéves szakmai gyakorlat,  

- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,  

- vezetésre való alkalmasság.  

 Igazgatói megbízás esetén el lehet tekinteni a nyolcéves szakmai gyakorlat követelményétől. 

Az igazgatói kinevezés együtt jár az adott intézménybe főállású, határozatlan idejű 

pedagógusi kinevezéssel. Az igazgató jogai: - tanácskozási joggal részt vehet a fenntartó 

testület intézményét érintő ülésein, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szerződés nem utal más hatáskörbe. Az igazgató az 

alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire, valamint jutalmazására és 

fegyelmi ügyeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 

kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az igazgató kötelessége, hogy az általa vezetett 

intézmény a Magyarországi Református Egyház Alkotmányának, törvényeinek megfelelően 

és erkölcsi értékeinek szellemében, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és törvényei szerint 

működjék.  

Az igazgató feladatkörébe tartozik:  
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  - a nevelőtestület vezetése, 

           - a nevelő és oktatómunka irányítása és ellenőrzése, 

— a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

— a költségvetés elkészíttetése, és ellenőrzése, 

— a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

— a pedagógusok fölötti teljes munkáltatói jogkör, valamint a teljes 

kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 

— az igazgatóhelyettes megválasztása és megbízása a fenntartó egyetértésével, 

— az iskola hitéletének felügyelete 

— felelős az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend elkészítéséért,  

— a tanárok munkájának elbírálása, 

— bizonyítványok, hivatalos iratok aláírása, 

— jelentés készítése a fenntartónak az intézmény éves működéséről, 

— a tanulói jogok és kötelességek betartásának ellenőrzése, 

— az iskolai ügykezelés és iratkezelés rendjének ellenőrzése. 

— a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 

— az intézmény éves munkaterv szerinti működését 

              

Kapcsolatot tart: 

 a Diákönkormányzattal 

 a Szülői Szervezettel 

 az RPI-vel, egyházi intézményekkel, egyházközségekkel, 

 a pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, családsegítő 

központ vezetőivel, a közművelődési intézményekkel, különös tekintettel az 

egyházi kapcsolatra. 

Felelősséggel tartozik : 

 az iskola keresztyén szellemiségének megvalósulásáért, 
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 a pedagógiai tevékenység szakszerűségéért, színvonaláért, az elfogadott pedagógiai 

program megvalósításáért, az intézmény nevelőmunkájáért, 

 az intézmény rendjéért, vagyonának gondos kezeléséért, 

 az előírásszerű, takarékos, célszerű gazdálkodásért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésnek irányítása, 

 

 

Az igazgatóhelyettes (Tv. 64.§.)  

Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg és menti fel az intézmény főállású, határozatlan 

időre kinevezett alkalmazottai közül, az igazgatótanács egyetértésével. Megbízatásuk a 

következő igazgató munkába állásával megszűnik.  

Feladataik:  

Általános igazgatási feladatok:  

- iskolai statisztika készítése,  

- tanulói nyilvántartás,  

- helyettesítések megszervezése, nyilvántartása,  

- tanári ügyeleti szolgálat megszervezése, különböző versenyekre,  

- a fakultatív oktatás megszervezése,  

- az első évfolyamosok beírásának megszervezése, a tanulók osztályba sorolása,  

- órarend elkészítése, - túlórák számonkérése, havonkénti összesítése. 

- figyelemmel kíséri a tanulmányi szerződéseket  

 

Tanulmányi ügyek:  

- az illetékesek tájékoztatása az új rendelkezésekről,  

- a munkaközösségek segítése, ellenőrzése,  

- a tanári továbbképzések segítése, szervezése,  

- óralátogatás, - előkészítik a javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgákat  

- bizonyítványok, anyakönyvek vezetésének ellenőrzése, összeolvasás megszervezése  
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- a tanulók tanóráról való hiányzásának, illetve távollétének engedélyezése és az 

igazolások ellenőrzése  

- a tanári munka rendszerességének ellenőrzése (osztálynapló vezetése, időarányos 

osztályzatok megléte, pontos órakezdés…)  

- iskolai minőségbiztosítási feladatok koordinálása  

Intézményvezető lelkész  

Az intézményvezető lelkész a fenntartó gyülekezet mindenkori vezető lelkipásztora, aki a 

vallástanárral felügyeli, segíti és irányítja az intézmény református szellemiségének, 

lelkiségének fejlődését, melynek végső és legfontosabb célja a tantestület és – rajtuk keresztül 

is! – a tanulóifjúság minél teljesebb integrálása a gyülekezetbe. Ennek érdekében a gyülekezet 

iskolaügyi gondnokával közösen rendszeresen konzultál az intézmény vezetésével , továbbá  

- szervezi azokat az alkalmakat, eseményeket, amelyek a fentebb megfogalmazott cél 

megvalósítását elősegítik (napi bibliaolvasáshoz szükséges kalauz, egyéb előadások, klubok, 

stb…)  

- részt vesz a tantestületi értekezleteken, amelyek igei megnyitását ő végzi;  

- pályázatokat készít, illetve készíttet olyan területeken, ahol anyagi segítséget is lehet 

szerezni a fentebb körülírt célok megvalósításához. 

Gazdasági vezető (a fenntartó által alkalmazott) 

- A gazdasági vezető végzi az intézmény költségvetési-gazdasági ügyintézését.  

- Elkészíti az intézmény költségvetését, és felügyeli a pénzeszközök felhasználását. 

- Operatív gazdasági tevékenységét a költségvetés alapján, az igazgató felügyelete 

mellett hajtja végre.  

- Feladata továbbá a számla-, valamint az ezzel kapcsolatos pénzügyi-számviteli, 

elszámolási rendszer vezetése, az időszaki zárlati munkák elvégzése  

- Az előírt jelentések, statisztikák, tájékoztatók, adó- és járulék bevallások, bejelentések 

és változás bejelentések határidőre történő elkészítése.  

- Figyelemmel kíséri számviteli-, bizonylati rendről szóló hatályos 

pénzügyminisztériumi rendeletek előírásait, figyelembe véve az egyházi intézmények 

gazdálkodására vonatkozó állami- és egyházi törvényeket, rendeleteket, utasításokat. 

- Előzetes egyeztetés mellett felügyeli az intézmény eszközbeszerzéseit. 

- Tevékenysége során igazodik az intézmény működési rendjéhez.  

- Gondoskodik az intézmény berendezéseinek és eszközeinek állagmegóvásáról.  

- Végzi a leltározással kapcsolatos feladatokat.  

- A fenntartó és az igazgató megállapodása és külön megbízás alapján elláthat fenntartói 

feladatokat is, ami nem veszélyeztetheti az intézményi feladatkörének az ellátását. 

III. Nevelőtestület (Tv. 65.§.)  

A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. A nevelőtestület teljes jogú tagja − az óraadó tanárok kivételével − az 

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű, legalább félmunkaidejű 

alkalmazottja és a gazdasági vezető.  Az intézmény nevelőtestületének a nevelési és oktatási 
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kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogköre 

van. 

A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület feladataink ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az 

értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A munkaértekezletek 

témaköre az elmúlt időszak munkájának értékelése és a következdő időszak feladatainak 

meghatározása. 

A nevelőtestület további értekezletei 

- tanévnyitó értekezlet 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet 

- nevelési értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és 

időponttal az iskola igazgatója hívja össze. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, 

valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet a tanítási időn kívül, a 

kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

A nevelőtestületi értekezletet az igazgató, illetve az értekezlet témafelelős vezetője készíti elő. 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a 

házirend, a munkaterv az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés beszámoló elfogadásával, 

valamint a diákönkormányzat SZMSZ-ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

A tanévnyitó, félévzáró, tanévzáró értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak 

másolatát 15 napon belül a fenntartónak továbbítani. 

A jegyzőkönyvet az igazgató által megbízott pedagógus vezeti, s azt az értekezletet követő 

három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és két 

hitelesítő nevelőtestületi tag írja alá. 

 

A tantestület hagyja jóvá:  

- a tanév munkarendjét, munkatervét, - az iskolai munkát elemző értékeléseket, 

- a tanulók súlyosabb fegyelmi ügyeiben hozott döntéseket,  

- a házirendet,  

- igazgatótanácsba javasolt tantestületi tagokat,  

- a tanulók jutalmazását, 
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- a tanulók (pót-, javító-, osztályozó, ) vizsgára bocsátását. 

 

Állást foglal: 

-   az igazgatói pályázathoz készített vezetési programokkal kapcsolatban 

- az igazgató által beterjesztett igazgatóhelyettesi javaslatokkal kapcsolatban 

- az egész iskola munkáját érintő pedagógiai kísérletben való részvétel ügyében, 

- a tanári és egyéb pályázatok kiírása kapcsán 

 

Véleményezi az igazgatótanácsnak:  

- az igazgató, 

- az igazgató javaslata alapján az igazgatóhelyettes megbízását. 

 

Elfogadja: 

- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 

- az intézmény Pedagógiai Programját. 

 

1.A pedagógus munkaköri kötelességei: 

A pedagógus munkaköri kötelességét az alábbiak szerint köteles ellátni: 

- munkáját tervszerűen végzi, önállóan elkészített, a munkaközösség-vezető által 

véleményezett és az igazgató által jóváhagyott tanmenet alapján dolgozik, 

- tanórákra és más foglalkozásokra alaposan és lelkiismeretesen felkészül, 

- az írásbeli dolgozatokat, témazárókat legkésőbb 10 napon belül kijavítja, ill. kijavíttatja; a 

kötelező írásbeli házi feladatot ellenőrzi, javíttatja, értékeli; az alsó tagozaton az 

írásgyakorlatokat a következő órára javítja, 

- a tanulók munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli; az érdemjegyeket és minősítéseket a 

tájékoztató füzetben aláírásával igazolja, valamint bejegyzi a naplóba, az érdemjegyeket a 

tanuló tájékoztató füzetébe az 1. és 2. évfolyamon a pedagógus írja be és látja el kézjegyével. 

- A 3. és 4. évfolyamon, valamint a felső tagozaton vagy a tanuló vagy a pedagógus jegyzi be 

az érdemjegyet, melyet a pedagógus kézjegyével lát el.  

- a jegyeknek a tájékoztató füzetbe történő beírása vagy beírattatása az adott tantárgyat tanító 

pedagógus kötelessége, 
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- az osztálynaplóba bejegyzi a tanulói mulasztásokat, késéseket, a 10 percnél rövidebb idejű 

késést K-betűvel, a 10 perces vagy annál hosszabb idejű kését az időtartam megjelölésével 

rögzíti (pl. K10.) 

- együttműködik az osztályfőnökkel, segíti nevelési feladatainak megvalósításában; 

rendszeresen tájékoztatja az osztályban előforduló problémákról, eseményekről, 

- fogadóórát, szülői értekezletet tart, 

- részt vesz értekezleteken, megbeszéléseken, továbbképzéseken 

- megjelenik ünnepélyeken, iskolai megemlékezéseken, rendezvényeken (ünnepi viselet: fehér 

felső, sötét alj), 

- biztosítja a pedagógus ügyeletet, 

- elvégzi az iskolai leltározással kapcsolatos feladatokat, 

- szükség esetén pedagógus kíséretet biztosít, 

- felelős kijelölt termének, szertárának, foglalkozási helyének rendjéért, azonnal jelzi, ha ott 

rendellenességet tapasztal, 

- baleset esetén azonnal intézkedik és jelenti az igazgatónak vagy helyettesének, 

- a pedagógust titoktartás kötelezi az olyan adatokra vonatkozóan, amelyek a tanuló iskolán 

kívüli helyzetének, családi jogállásával kapcsolatban tudomásra jutottak, 

- az igazgatónak köteles bejelenteni a személyi adataiban történő minden változást, 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

- munkáját az SZMSZ-ben foglaltak, az iskolai munkaterv alapján végzi, 

- nevelőmunkáját az osztályfőnöki tanmenetében tervezi (csak felső tagozat) , és annak 

alapján folyamatosan végzi, 

- az intézmény pedagógiai programjának megfelelően neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, 

- együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel, 

szakkörvezetőkkel, diákönkormányzat vezetőjével és a szülőkkel, 

- folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, 

- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 

- minősíti a tanulók magatartását, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti, 

- szülői értekezletet tart, 
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- szükség szerint családlátogatást végez, előtérbe helyezve a tanulási zavarokkal, 

beilleszkedési zavarokkal küzdő, továbbá veszélyeztetett tanulók látogatását, 

- a tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, 

tanulmányi előmeneteléről, 

- ellátja az osztályával kapcsolatos ügyvitelei feladatokat /osztálynapló precíz vezetése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció, 

bizonyítvány és anyakönyv írása/, 

- az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére, 

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét, 

- gondot fordít a lemaradók felzárkóztatására, a tehetséges tanulók differenciált 

foglalkoztatására a szaktanárokkal, szakkörvezetőkkel együttműködve, 

- segíti a pályaválasztást, 

- aktív kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 

nevelőtanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel /pszichológus, 

logopédus, gyógy-testnevelő, gyermekvédelmi felelős, gyámügyi munkatárs/, 

IV. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének feladata: 

- Nyilvántartást vezet a veszélyeztetett tanulókról. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor 

írásban tájékoztatja arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.  Az osztályokat 

felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hogy és milyen 

időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.  a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a 

velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulókról – a veszélyeztető 

okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismeri a tanuló családi körülményét, 

gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 

veszélyeztető tényező megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot.  

- A gyermekjóléti szolgálat felkeresésére részt vesz az esetmegbeszélésekben, a tanuló anyagi 

veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye 

szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat 

rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni 

ellátás formájában történő nyújtására. 

- Iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézmények címét, illetve telefonszámát. Tájékoztatást nyújt a tanulók részére 

szervezett szabadidős programokról. 

 

Pedagógus munkakörben elsősorban olyan református vagy evangélikus vallású egyháztagot 

kell alkalmazni, aki életével és munkájával vállalja az intézmény céljait, előírt végzettségű, és 
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a munkakörével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas. Ilyen pályázó hiányában 

alkalmazható más vallású, illetve nem vallásos pedagógus is, amennyiben vállalja az 

intézmény szellemiségét és értékrendjét. A pedagógus – hivatásának gyakorlása közben és 

magánéletében – egyházához és hazájához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, 

vallásának gyakorlásával mutasson példát. A református közoktatási intézmény főállású 

vallástanára illetve hitoktatója a nevelőtestület teljes jogú tagja. Felette a munkáltatói jogokat 

az intézmény vezetője gyakorolja. Alkalmazásához és felmentéséhez a fenntartó 

hozzájárulása szükséges. A vallástanárnak illetve hitoktatónak valláserkölcsi – hitéleti 

kérdésekben javaslattevő és véleményezési joga van. Az igazgató mellett elsősorban az ő 

kötelessége az intézmény magyar református szellemisének biztosítása. Amennyiben nincs az 

intézménynek főállású vallástanára, úgy a fenti feladatokat, jogokat és kötelességeket a 

fenntartó által javasolt és az igazgató által kinevezett intézményvezető lelkész gyakorolja. Az 

intézmény rendes tanárai a fenntartó által meghatározott fórum előtt fogadalmat tesznek, 

lehetőség szerint a tanévnyitó istentisztelet keretében. 

Pedagógus alkalmazásához és alkalmazásának megszüntetéséhez – óraadó kivételével – az 

Igazgatótanács hozzájárulása szükséges. Fegyelmi ügyeikben az igazgató jár el. Fellebbviteli 

fegyelmi hatóságuk az Igazgatótanács.  

V. Munkaközösségek  

Feladatai:  

- összefogja az alsós és felsős pedagógusok munkáját,  

- a munkaközösség tagjaitól számon kéri az aktuális feladatok elvégzését,  

- ellenőrzi a tanév elején a nevelési és oktatási terveket,  

- figyelemmel kíséri a számonkérés rendszerességét,  

- bemutató órák szervezésével javítja a tárgy oktatási színvonalát,  

- rendszeresen és tervszerűen órát látogat, amennyiben ezt óraterve lehetővé teszi 

- szükség szerint javaslatot tesz a szakszerű helyettesítés belső megoldására, 

- tanácsaival segíti a pályakezdő kollégákat, 

- szétosztja a munkaközösség tagjai között az aktuális feladatokat, és ellenőrzi azok 

végrehajtását 

- a munkaközösség véleményét kikérve javaslatot tesz a tankönyvek és az oktatási 

segédanyagok használatára, 

- irányítja az adott tárgy helyi tantervének kidolgozását és fejlesztését. 

 

Munkaközösségek  

A munkaközösségek számáról az igazgatóság dönt.  
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A munkaközösség: 

- tagjai sorából választja meg vezetőjét, 

- összeállítja és folyamatosan felülvizsgálja a helyi tantervet, 

- összeállítja munkatervét (versenyek, továbbképzések, konzultációk, stb.), - javaslatot tesz a 

tantárgyfelosztásra,  

- kiosztja tagjai közt a feladatokat, - javasolja eszközök, tanulmányi segédletek beszerzését, 

- intézkedik a tantestület által ráruházott feladatokban. 

- javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai  

   előirányzatainak felhasználására, 

- támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

- összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 

- pályázatokat ír. 

 

VI. Iskolatitkár  

Az iskolatitkár tevékenységének középpontjában az iskola adminisztrációs és ügyviteli fel-

adatainak elvégzése, meghatározott pénzügyi feladatok ellátása, valamint az iskola szervezési 

feladatainak intézése áll.  

Feladatai:  

- betartja a törvényes ügyviteli előírásokat és az igazgató utasításait, 

- az intézményi levelezés bonyolítása,  

- az irattári anyagok szakszerű vezetése, tárolása,  

- az írásbeli anyagok készítése, sokszorosítása,  

- a be- és kimenő postai küldemények ügyintézése, a posta szortírozása,  

- postakönyvek, kézbesítőkönyv kezelése, bélyegelszámolás,  

- információ beszerzése, továbbítása,  

- személyi nyilvántartás vezetése,  

- iskolalátogatási-, tanulói viszony igazolások kiadása,   

- szakterületekről érkező hírek továbbítása, 
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 - a diákönkormányzat pénztárainak kezelése,  

- nyomtatványrendelés (tanügyi nyomtatványok),  

- tanulói balesetbiztosítás szervezése, a tanulók segítése a bejelentőlapok kitöltésében,  

- látogatók fogadása, 

 

VII. Az igazgató helyettesítésének rendje  

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos határ-

körben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az 

igazgatóhelyettes helyettesíti. Amennyiben az igazgató hosszabb időre távol van az 

intézménytől, vagy akadályoztatva van munkája végzésében (külföldi út, betegség…) köteles 

írásban megbízni a helyettesét úgy, hogy pontosan körülhatárolja annak kereteit (pl.: aláírási 

jog, döntési jogkörök…). Ezt az intézkedést az igazgató a fenntartó felé is köteles írásban 

jelenteni. Amennyiben az igazgató tartós távolléte előtt nem képes helyettesítéséről 

gondoskodni, az igazgatóhelyettes köteles jelezni a helyzetet a fenntartónak, s a fenntartó 

köteles azonnali hatállyal rendelkezni a helyettesítésről. Az igazgató tartós távolléte esetén 

gyakorolják az igazgató kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi 

kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. 

VIII.  A vezetők, az igazgatótanács, valamint a szülői munkaközösség közötti 

kapcsolattartás rendje  

- Az igazgatótanáccsal való együttműködés szervezése az igazgató feladata. Az 

igazgatótanács képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amelyekben az igazgatótanácsnak egyetértési, véleményezési vagy döntési 

jogosultsága van. Ha az igazgatótanács az intézmény működésével kapcsolatos valamely 

kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben 

javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról az igazgató köteles gondoskodni.  

- A szülői munkaközösség iskolaszintű képviselőjével az igazgató tart kapcsolatot. A szülői 

munkaközösség képviselőjét a nevelőtestület véleményezéssel érintett napirendi pontjának 

tárgyalására meg kell hívni.  

IX.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: 

- A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai oktató-nevelő munka egészét. Egyrészt 

biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, másrészt 

fokozza a munka hatékonyságát. 

- Általános szabályok: Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül a 

tanórán kívüli foglalkozásokra is kiterjed. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát és 

ütemezését az Ellenőrzési Terv tartalmazza, melyet az igazgató készít el, s felel a hatékony 

működéséért.  

- Az nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére: - az igazgató, - az igazgatóhelyettes - és az 

igazgató által felkért személyek (Tv. 72.§.) jogosultak.  
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72.§A köznevelési intézmény általános (igazgatási, nevelési, valláserkölcsi stb.) felügyeletére 

jogosult a fenntartó a fenntartói igazgatótanács útján, valamint a fenntartó felettes egyházi 

hatósága a 70. § (4) bekezdésben és a 71. §-ban megfogalmazott rend szerint. 

 (4) A szakértők szakvéleményt adhatnak az intézményvezető, a fenntartó vagy az illetékes 

egyházi szerv (egyházközségi és egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az 

egyházkerületi oktatási iroda, egyházkerületi fenntartású intézmény esetén pedig az 

egyházkerületi illetve a zsinati oktatási iroda) írásbeli kérésére. Amennyiben a fenntartó kér 

szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíti az intézmény vezetőjét. Amennyiben az 

illetékes egyházi szerv kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíteni kell a fenntartót és 

az intézmény vezetőjét is. 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet köteles ellenőrizni. 

Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját. Az igazgatóhelyettes az ellenőrzési 

tevékenységét a saját területén végezheti. Az igazgatótanács által megbízottak az ellenőrzést 

az igazgatóval való előzetes egyeztetés alapján végzik.  

- Az ellenőrzés módszerei: - a tanórák és tanórákon kívüli foglalkozások látogatása, - írásos 

dokumentumok vizsgálata, - tanulói munkák vizsgálata.  

- Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg meg kell beszélni. Az iskolai 

közösséget érintő kérdéseket a tantestület előtt kell megtárgyalni. 

- Külső kapcsolatok rendszere, formája Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató, illetve 

az igazgatótanács elnöke képviseli. Az iskola kiépíti és fenntartja az egyházmegye 

gyülekezeteivel a kapcsolatot, melynek koordinálását az igazgató és az intézményvezető 

lelkész közösen végzik.  

Az ellenőrzésnek különböző típusai vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet átfogó 

vizsgálat, célellenőrzés, témavizsgálat és utóellenőrzés.  

- Az átfogó ellenőrzés az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon értékeli 

a pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. 

- A célellenőrzés egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma 

feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 

- A témaellenőrzés azonos időben, több érintettnél ugyanazon témára irányuló, összehangolt 

összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket lehessen levonni és 

ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. 

- Az utóellenőrzés egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések 

végrehajtására, illetve az eredmények felülvizsgálatára irányul. 

 

Az ellenőrzésre jogosultak köre: 

- az igazgató, 

- az igazgatóhelyettes, 
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- a szakmai munkaközösségek vezetői, 

- a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadói, 

- a Fenntartó által felkért szaktanácsadók 

Az ellenőrzés alapját képezi: 

- a Pedagógiai Program, 

- az éves munkaterv, 

- az iskola kitűzött feladatai. 

Az óralátogatás során vizsgálni kell: 

- az óra célját és tartalmát, 

- az órán alkalmazott módszereket, 

- az óra felépítését és szervezését, 

- a tanulók munkáját és magatartását, 

- a pedagógus munkáját, egyéniségét és magatartását, 

- az elért eredményeket, 

- az esetleges hiányosságokat és hibákat. 

A vizsgálatról mindig előre tájékoztatni kell az érintett pedagógust. 

A vizsgálat: minősítő jellegű ellenőrzés. 

X. Kapcsolat a fenntartóval és az egyházi szervekkel 

- A fenntartó testületnek az intézményt érintő tanácskozásain az igazgató tanácskozási joggal 

minden esetben részt vehet. 

- Az Igazgatótanács ülésein az intézmény pedagógusai közül a jelen SZMSZ-ben 

meghatározott személy szavazati joggal jelen van. 

- Az Egyházkerületi Tanügyi Hivatal, illetve annak vezetője, munkakapcsolatban van az 

intézménnyel, illetve annak vezetőivel. Az Egyházkerület 5/2000.sz. Szabályrendeletében 

előírt beszámolási, illetve jelentési kötelezettségének az intézmény határidőre, pontosan eleget 

tesz. 

- Az iskola egészét érintő, működését veszélyeztető eseményekről vagy problémákról azonnal 

tájékoztatni kell a fenntartó testület elnökségét. 

- Az iskola kiemelkedő rendezvényeire (évnyitó, évzáró, ballagás, ünnepségek) meghívást 

kapnak, illetve azon szerepet vállalnak a fenntartó képviselői. 

- Az intézmény működéséről évente egyszer átfogó jelentés készül a fenntartó számára. 

- Általános cél az, hogy a fenntartóval folyamatos és tárgyszerű munkakapcsolat alakuljon ki, 

amely a kölcsönös tiszteletet, egymás tájékoztatását és megbecsülését vonja maga után. 

- A Zsinat oktatásügyi Osztályával és a Református Pedagógiai Intézettel való kapcsolattartás 

formáit a  1995. ÉVI I. TÖRVÉNY  

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE  
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(az 1998. évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbáa 2013. évi V. tv. átfogó 

módosításaival egységes szerkezetben)   szabályozza. Ebben a viszonyrendszerben is cél az, 

hogy a hivatalos jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségen túl minél több személyes és 

konkrét kapcsolat alakuljon ki, amely mindkét fél munkáját nagymértékben elősegítheti. 

XI. Kapcsolattartás az önkormányzati, állami szervekkel 

- Az intézmény hivatalos és rendszeres kapcsolatban áll a Békés Megyei Kormányhivatallal, 

amely a törvényességi felügyeletet gyakorolja. Ebben a viszonyrendszerben törekednünk kell 

a korrekt és tisztességes kapcsolattartásra, az előírt jelentések, adatszolgáltatások 

pontosságára, a határidők betartására. 

- A tanulók egészségvédelme érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart a települési 

gyermekvédelmi hálózattal, valamint az orvosi rendelőintézettel. 

- Lehetőséget adunk arra, hogy más iskolák tanulói meglátogassák intézményünket. 

Kapcsolattartás a református iskolákkal 

- Az iskolánk a református iskolarendszer része, s természetesen vállalja az ezzel járó 

kötelezettségeket és feladatokat 

- tanulóink rendszeresen részt vesznek a református iskolák versenyein, pályázatain 

- Iskolánk elsősorban a Református Pedagógiai Intézet éves verseny és rendezvény naptárában 

szereplő alkalmakon való részvételt támogatja anyagilag és erkölcsileg 

- felvállaljuk versenyek és rendezvények szervezését 

- támogatjuk a határon túli magyar református iskolákat 

XII.  Az iskolai munka rendje  

1. Az intézmények nyitva tartása  

- Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.30  órától 16.30 óráig tart nyitva. 

 

- Az épületeket szombat és vasárnap, valamint ünnepnapokon zárva kell tartani, kivéve, ha az 

igazgató másképpen rendelkezik (ünnepély, versenyek, találkozók stb.).  

- A tanítási szünetekben történő nyitva tartást az igazgató tanévenként határozza meg.  

2. A működés rendje  

- A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanulóknak és az első órát tartó tanároknak 7.45-re kell 

érkezniük. Korábbi órakezdés csak rendkívüli esetben, külön igazgatói engedéllyel lehetséges. 

A tanítási óra 45 perces, a szünetek 20,illetve 10 percesek.  

- A tanítás megkezdése előtt, illetve az óraközi szünetekben a tanárok felügyeletet látnak el; 

az általános iskolás napközis csoportokat nevelők kísérik az étkezdébe, a tanári ügyelet 

kezdési ideje: 7.30 óra. 
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- A diákok a tanár érkezéséig az udvaron , illetve rossz idő esetén a szaktantermek előtt 

várakoznak. A szaktantermekbe csak tanári kísérettel léphetnek be a diákok. 

- Az első óra minden osztályban és minden csoportban csendes percekkel kezdődik ennek 

ideje 7.50-8.00. A tanár felolvassa a napi igeszakaszt, majd együtt elmondják a tanulás előtti 

imát. 

- A tanulók a tanítási idő alatt csak az osztályfőnökök, az ügyeletes tanár, az igazgató, az 

igazgatóhelyettes, engedélyével hagyhatják el az épületet. 

- A tanórák védelme az iskola minden tanárának, dolgozójának kötelessége, tanítási órákat 

csak a máskor semmiképpen nem megszervezhető feladatok (orvosi vizsgálat) miatt lehet 

elhagyni. 

- A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8-16 óra között, egy óra hosszas 

ebédszünettel. 

- A délutáni iskolai órákra is a délelőttivel megegyező szabályok érvényesek, a távolmaradást 

ugyanúgy igazolni kell. 

- Az iskola nyitvatartási idején belül, 7:30---16:30  között az igazgatónak, vagy a 

helyettesének az intézményben kell tartózkodnia.  Amennyiben mindkettőjük akadályoztatva 

van, akkor valamelyik munkaközösség vezető a megbízott felelős az ez időpontban adódó, 

azonnali intézkedést igénylő iskolai eseményekért. 

Az iskolával nem jogviszonyban lévők benntartózkodásának rendje 

 

-látogatók, szülők, vendégek és hivatalos személyek csak hivatalos ügyek intézése, 

megbeszélések, értekezletek céljából és idején tartózkodhatnak a kijelölt helyiségekben; 

-a szülők, akik gyermekeiket kísérik 7.45-ig tartózkodhatnak az épületben, de csak 

indokolt esetben 

-a gyermekükért érkező szülők a tanítási órákat, tanórán kívüli egyéb  foglalkozásokat, 

csak rendkívüli esetben zavarhatják; 

        -a napközis tanulókért  hozzátartozóik legkorábban 16 órakor jöhetnek;  

         -ügynököket, házalókat az épületbe beengedni nem szabad. 

 

A tanítási órák rendje 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő 

órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8.00 h-tól 14.25 h-ig 

tart. A választott délutáni foglalkozásokat, 16.30 óráig be kell fejezni. Indokolt esetben az 

igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama 45 perc. A 
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tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgatóhelyettesek tehetnek. 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

A tanítási órák időpontjai 

1. óra               8
00

 h _   8
45 

h
 

2. óra   8
55 

h  –   9
40 

h
 

3. óra   10
00 

h  –   10
45 

h
 

4. óra   10
55 

h  –   11
40

 h
 

5. óra   11
50 

h  –   12
35

 h
 

6. óra   12
45 

h  –   13
30 

h 

7.óra   13
40 

h     14
25 

h 

A tanítási órák befejezésekor jelzőcsengetés figyelmeztet a zárásra. 

A hétfői napok minden esetben 8 órakor, a templomban történő istentisztelettel kezdődnek. 

Az óraközi szünetek rendje 

1. szünet  8
45 

h  –   8
55 

h
 

2. szünet  9
40 

h  –   10
00 

h
 

3. szünet  10
45 

h  –   10
55 

h
 

4. szünet  11
40 

h  –   11
50 

h
 

5. szünet  12
35 

h  –   12
45

h 

6. szünet  13
30 

h     13
40 

h 

Az óraközi szünetek rendjét az iskolai házirend részletezi. 

A tanítási szünetek rendje 

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

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt 

a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári tanítási szünetek ügyeleti rendjét 

tanévenként az igazgató határozza meg és azt tanévzáráskor érintettek tudomására hozza. 

 

3. A létesítmények és helyiségek használati rendje  
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Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem 

előtt tartásával kell használni. 

 Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:  

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért, 

 - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

- az energia-felhasználással való takarékosságért,  

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

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használ-

hatják. Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, 

eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az 

iskolához nem tartozó külső igénybevevők az intézmény helyiségeit a fenntartóval való 

előzetes egyeztetés alapján, külön megállapodásban rögzített feltételek szerint az igazgató 

engedélyezi, akik kötelesek betartani a munka- és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.  

Reklámtevékenység 

Az iskolában tilos a reklám tevékenység; kivéve, ha a reklám: 

- az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, 

- közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény 

- oktatási tevékenység, vagy annak szervezése 

- társadalmi, közéleti illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

- Az iskolában ügynöki tevékenység nem folytatható. Kivételt az igazgató tehet, ha a 

tevékenység oktatással kapcsolatos. 

 

XIII.  A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái. 

Az Intézmény a Pedagógiai Program alapján a tanulók számára hitéleti, tanulmányi, 

művelődési, rekreációs és szórakoztató célú foglalkozásokat szervez, elsősorban a tanuló 

szabad rendelkezésére álló időkeretben. Az intézmény ebben az időkeretben is köteles a 

tanulók felügyeletéről gondoskodni. 

A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

- szakkörök 

- időszaki vagy rendszeres korrepetálások 

- tehetséggondozó foglalkozások 

- sportkörök, sportfoglalkozások 

- rehabilitációs foglalkozások 

- fejlesztő foglalkozások 
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- felvételi előkészítő foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások személyi feltételeiről, az órakeret felhasználásának 

módjáról az intézmény pedagógiai programja rendelkezik.  

A foglalkozások indítását kezdeményezhetik: 

- a fenntartó, 

- a pedagógusok, 

- a szülők, 

- a tanulók, 

A foglalkozási tervet az igazgatónak kell benyújtani szeptember 15-ig. Foglalkozás indítható 

tanév közben is, de ez nem zavarhatja a már működő foglalkozások idejét és helyét. Ebben az 

esetben az indítás előtt 15 nappal kell eljuttatni a foglalkozási tervet az igazgatónak. 

A foglalkozási terv tartalmazza: 

- a foglalkozás célját, 

-  a foglalkozás létszámát, 

- a foglalkozás idejét és helyét, 

- hány órában és milyen időintervallumban tartják. 

Az igazgató felméri a finanszírozás feltételeit és a harmonizálást a Pedagógiai Programmal.  

Az igazgató 8 napon belül dönt a foglalkozás indításáról. A foglalkozások általában 

választhatóak, de a tanuló kötelezhető is egyes foglalkozások látogatására. 

A tanórán kívüli foglalkozások engedélyezéséről az igazgató dönt. 

XIV.  Dohányzás, alkohol, drog az iskolában 

Az  intézményben  –  ide  értve  az  iskola  udvarát,  a  főbejárat  előtti  5 méter  sugarú 

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

látogatók  nem  dohányozhatnak. 

 

A Zsadányi Református Általános Iskola épületében, udvarain, közterületi bejáratainak 

környékén és összes rendezvényén tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és 

fogyasztása. 

Az intézmény területén alkoholt fogyasztani tilos. 

Az alkoholfogyasztás szankciója szabálysértési bírság, vagy pedagógus esetében fegyelmi 

büntetés. Az intézménnyel munkavállalói jogviszonyban álló személlyel szemben az igazgató 

köteles eljárni. 

Drogok 

A drogfogyasztása, birtoklása és terjesztése: bűncselekmény. 

A pedagógusnak nincs feljelentési kötelezettsége, ha a tanuló segítségért fordul hozzá. 
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Munkajogi szempontból mulasztásnak minősül, ha a pedagógus nem reagál a drogfogyasztás 

általa megismert tényeire és körülményeire. 

A pedagógus köteles segíteni a tanulót: 

- értesítheti a szülőt, 

- orvoshoz, drogszakemberhez, pszichológushoz, lelkészhez irányíthatja a tanulót, 

- kérheti a gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti hálózat segítségét. 

Ha bárki a drogok fogyasztásával, terjesztésével kapcsolatos tények, illetve erre utaló jelek 

birtokába jut, köteles értesíteni az igazgatót. Az igazgató a tények ismeretében fordulhat a 

rendőrséghez segítségért. „egyéni nyomozást” folytatni senki sem köteles, sőt ezt tennie 

veszélyes.  

A dohányzással kapcsolatos helyi szabályok 

A Zsadányi Református Általános Iskola területén szigorúan tilos a dohányzás. Az iskola 

minden dolgozója, tanulója és az intézmény területén tartózkodó külső jelenlévők is kötelesek 

ezt a rendelkezést betartani. E célból jól látható helyen írásban figyelmeztetni kell az 

intézménybe belépőket a tilalomra. A tilalom betartásáért az intézményben tartózkodó minden 

személy felel. 

A szabálysértőkkel szemben az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy jár el a 

jogszabályoknak megfelelő módon.  

Az intézmény képviseletében eljáró személy felkéri a szabálysértőt cselekményének 

befejezésére és az intézmény területének elhagyására. 18 éven felüli személlyel szemben 

kezdeményezi az egészségvédelmi bírság kiszabását. Felhívásra – az eljáró intézkedési 

jogosultságának igazolását követően – az érintett személy köteles személyi azonosságát hitelt 

érdemlő módon igazolni.  A szabálysértésről három példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelynek egyik példányát az irattárban kell elhelyezni, másik példányát a jogsértő 

személynek, harmadik példányát a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi 

szakigazgatási szervének, adott esetben az OTH-nak kell eljuttatni, amely dönt az 

egészségvédelmi bírság kiszabásáról vagy az egyéb eljárás módjáról.  

Az intézmény munkavállalójának szabálysértése esetén a közvetlen munkahelyi vezető 

kezdeményezi a felelősségre vonást. 

XV.  Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos 

feladatok  

1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai  

- Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

- A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, felelősöket az éves 

munkatervben határozza meg a nevelőtestület. 

2. Az intézmény hagyományos rendezvényei  
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A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket 

a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

Az iskola hagyományos ünnepi rendezvényei: 

 - Tanévnyitó 

- Október 6. Aradi vértanuk napja, 

- Október 23. Nemzeti ünnep, 

- A REFORMÁCIÓ NAPJA, HETE 

- Advent 

- Karácsony 

- Nagypéntek 

- Március 15. Nemzeti ünnep, 

- Húsvét 

- Áldozó csütörtök 

- Pünkösd  

- Anyák napja, gyermeknap 

- Tanévzáró 

 

XVI. Távollét, hiányzás igazolása, felmentés óralátogatás alól 

- Az iskolából tanítási idő alatt csak nagyon indokolt esetben lehet eltávozni. A kilépéshez az 

engedélyt az osztályfőnöktől kell kérni. 

- Orvosi vizsgálatra vagy kezelésre csak akkor távozhat el a tanuló tanítási óráról, ha az eset 

igen sürgős, illetve tanítási időn kívül nem megoldható. 

- Ha a tanulónak helyettesítés nélkül elmarad órája vagy az órarend szerint lyukas órája van, 

köteles az iskola épületében, az udvaron vagy az osztályteremben tartózkodni. Ez a 

szabályozás 7,45 és 13,00 óra között érvényes. 

- Betegség esetén az ellenőrző könyvbe írt orvosi igazolás fogadható el, évente három napot a 

szülő is igazolhat. 

- Hosszabb idejű, előre tervezhető távolléthez (családi kirándulás, külföldi út stb.) az 

intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélyét kell kérni. 
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- A hiányzásokat az osztályfőnök igazolja, igazolatlan hiányzások a házirend meghatározott 

fegyelmező intézkedéseket von maga után. 

- A sportolók csak előzetes kikérővel hiányozhatnak. Az elmaradt tanítási anyagot a 

szaktanárral egyeztetve egy héten belül pótolhatják. 

- A sportolók és az egyéb iskolai verseny miatt hiányzók hiányzását ki kell mutatni a 

naplóban, de a félévi és év végi statisztikába nem kell beszámítani. 

- A tanuló és gondviselője kérelmezheti, hogy egy adott félév vagy tanév anyagából 

osztályozó vizsgát tegyen. A kérelmet az osztályfőnök és a szaktanár véleményének 

meghallgatása után az igazgató bírálja el. 

- Szülői kérelemre a tanulót idegen nyelv oktatása alól, akkor lehet felmenteni, ha a felmentés 

indokoltságát a nevelési tanácsadó vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság véleménye igazolja. 

 

- Szülői kérelemre a magántanulót az iskola mentesíti a készségtárgyak osztályzása alól. Ha a 

magántanuló beszéd- vagy mozgássérült, kérelem nélkül is mentesül a készségtárgyak 

osztályzása alól. 

 

XVII. Térítési díjak, szociális kedvezmények 

- Valamennyi tanulónak joga van az intézményi szervezett étkeztetésben részt venni. 

- Az étkezési díj befizetésének módjáról, helyéről és idejéről rendszeresen tájékoztatni kell a 

szülőket és a tanulókat. 

- Az étkezést nem rendelő, illetve a térítési díját nem befizető tanuló nem kaphat az adott 

időszakra étkezést. Az előre megrendelt étkezést csak betegség vagy előre nem látható családi 

ok miatt lehet lemondani az adott nap reggel 8 óráig. 

- Az étkezési térítési díjra vonatkozó normatív támogatáson felüli kedvezményeket a fenntartó 

a gyermekek ellátásáról szóló rendelete állapítja meg. 

 

XVIII. Tanórán kívüli foglalkozások  

Szervezeti formák:  

- szakkörök 

- időszaki vagy rendszeres korrepetálások 

- tehetséggondozó foglalkozások 

- sportkörök, sportfoglalkozások 
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- rehabilitációs foglalkozások 

- fejlesztő foglalkozások 

- felvételi előkészítő foglalkozások 

1. Napközi  

A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi 

otthonba, való részvétel. A délutáni napközis foglalkozás: alsó tagozaton a kitűnők 

kivételével mindenkinek, felső tagozaton a négyes átlag alatti tanulóknak kötelező. 

Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. Az első osztályban napközis 

foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni, akkor mindenkinek kötelező, majd a félévi 

eredmény függvényében az osztálytanító dönt a kitűnő tanuló felmentéséről (igény esetén). A 

szülők kérésére, illetve ha az osztályfőnök szorgalmazza a napközi évközi igénybevételét a 

tanuló év közben is beiratkozhat a napközis foglalkozásra (pl: gyenge tanulmányi eredmény, 

hosszabb hiányzás, gyermekvédelmi szempontok vagy kötelezővé válik, ha négyes átlag alatti 

a tanuló teljesítménye felsőben). 

 

A napközi otthonos ellátás:  

- Napi munkakezdés az összehangolt órarendhez igazítva 11:40- 16:00, ill.16:30-ig tart. 

- Foglalkozásaikat felső és alsó évfolyamon éves munkaterv, alapján végzik. A napi 2 óra 

minimum tanulmányi időt biztosítani kell, ezért a mindenkori csoportvezető a felelős. 

- A napközi-otthonban a tanulmányi munkán kívül gondoskodni kell a tanulók szabad-idős 

tevékenységéről: egyéni alkotómunka, kulturális- és sporttevékenység, ünnepélyek és 

megemlékezések. 

- A szülők kérésére, indokolt esetben - írásbeli nyilatkozat alapján - a tanulókat a behatárolt 

idő előtt is el kell engedni, a szülői felelősség fenntartása mellett. 

- A foglalkozásokat külső személyek csak az igazgató vagy helyettese engedélyével 

látogathatják. a megkezdett foglalkozásokat megzavarni csak kivételes esetben szabad. 

Mindezért a csoportvezető az egyszemélyi felelős! 

- A napi étkeztetés rendje:  

- tízórai 9,40  

- ebédeltetés: 12,00-14,00 között :.: 

- uzsonna: 15:00-15:30 között 

Ezen időpontoktól az eltérést az illetékes csoportvezető engedélyezni. 

- Az ebédeltetős csoportja étkezését felügyeli. 
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- A csoportfoglalkozások a napközire kijelölt helyen folynak. Ettől eltérni csak indokolt 

esetben lehet. 

- A napközis tanuló az ebédlőben, udvaron csak felügyelet mellett tartózkodhat! 

- Az iskola házirendje a napközis tanulókra és a napközi felnőtt dolgozóira egyaránt ér-

vényes. 

2. Szakkörök 

Az iskola a hagyományainak megfelelő szülői, tanulói igényeket kielégítő szakköröket hirdet 

meg. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni. A 

szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen térítésmentes az 

igazgató hagy jóvá. A szakköri foglalkozások legkésőbb október első hetében kezdődnek és a 

szorgalmi időszak végéig tartan 

Szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. Szorgalmi időszakban működnek a vezető tanár és 

az iskolavezetés által meghatározott napokon. Iskolai sportkör, napi testedzés  

- Az intézmény tanulói számára heti 3 ill.5 órában biztosított a tanórai testnevelés. 

- Az intézmény a tanulók napi rendszeres testedzést a következő formákban biztosítja ::: 

- órarendi testnevelési óra 

- udvari sportpályák szabad használata 

- sportköri foglalkozások, edzések 

3. Iskolai sportkör  

- A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél 

nagyobb számban vegyenek részt. 

- - Az intézményben a labdajátékok terén, valamint egyéni sportágban van rendszeres edzési 

lehetőség. Az edzések időpontját a vezető tanárok az iskolavezetés egyetértésével határozzák 

meg. 

A sportkör tagjai: 

- részt vehetnek a szabadnapokon szervezett tömegsport és versenyszerű foglalkozásokon 

- tanári felügyelet mellett sportolhatnak szabadidejükben, a tornaszobában és az iskolai 

sportpályán 

- használhatják az erősítő eszközöket 

4. Tanulmányi, kulturális versenyek  

- Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhet, melyeknek célja – a 

pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális örökségének 

megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 
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- A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási 

szünetben szervezhetők. 

- A pedagógus költségeinek megtérítésére csak az igazgató által írásban elrendelt 

kirándulások esetében kerül sor. 

- A tanulmányi, közösségi kirándulások alkalmával a tanulói felügyeletet az iskola 

pedagógusa látja el. A kiránduláshoz annyi szülőt kell biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell továbbá az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésekről is. 

- Tanévenként minden osztálynak tanácsos lehetőség szerint legalább két (nem iskolai 

tanítási) napot kirándulással tölteni. Amennyiben a kirándulás tartama és távolsága ezt 

szükségessé teszi, az osztály tanévenként egy tanítási napot is kirándulásra fordítani. 

- Az osztály kirándulási tervét (helyszín, időpont, költségek, programok) az osztályfőnök 

köteles egyeztetni az osztályba járó tanulók szüleivel, s csak olyan kirándulás szervezhető, 

amelyet a szülők legalább kétharmad része támogat. 

- A kirándulások szervezésénél ügyelni kell arra, hogy annak költségei ne haladják meg a 

szülők anyagi lehetőségeit, tudatosan élni kell az egyházi intézmények, gyülekezetek által 

nyújtott olcsóbb szállás és étkezési lehetőségekkel. 

- A kirándulás előtt az osztályfőnök az igazgatónak leadja a kirándulási tervet, mely 

tartalmazza a kirándulás programját, az utazás módját, a szállások helyét, jellegét 

elérhetőségét, a kísérők nevét, az esetleg nem utazó diákok nevét. 

- A kirándulásról hazaérve az osztályfőnök rövid tájékoztatást ad a kirándulásról. Ebben 

feltétlenül szerepelnie kell az esetleges rendkívüli eseményeknek, illetve 

fegyelemsértéseknek. 

- Az osztálykirándulásokra az osztályfőnökön kívül még legalább egy tanárnak el kell kísérnie 

az osztályt. Tanácsos, hogy férfi és női kísérő is vegyen részt a kiránduláson. Természetesen, 

lehetőség van szülők részvételére is, de nem helyettesíthetik a tanári kíséretet! 

- Az osztálykirándulás időtartamára is érvényesek az iskola Házirendjének előírásai, különös 

tekintettel a dohányzás és alkoholfogyasztás tiltására! 

- Az osztályfőnök és kísérőtanár fegyelmileg is felelős az osztálykiránduláson történtekért, az 

iskola előírásainak betartásáért és betartatásáért. amennyiben valamelyik résztvevő tanuló 

viselkedésével súlyosan megsérti az előírásokat, vagy jelenléte veszélyezteti a program 

további menetét, az osztályfőnöknek joga és kötelessége a tanulót azonnal visszaküldeni az 

iskolába. Az esetről haladéktalanul értesítenie kell a szülőket és az iskola vezetését. 

- Amennyiben az osztály valamely tanulója már a kirándulás előtt olyan magatartást tanúsít, 

hogy az osztályfőnök nem tudja vállalni érte a felelősséget, joga van eltiltani a kirándulástól. 

XIX. Egészségügyi ellátás  

Tanulók egészségügyi ellátása 
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- Tanévenként meghatározott időközönként iskolaorvos, fogorvos és védőnő végzi az  

iskolások szűrését, vizsgálatát. Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatják 

az iskolavezetést. 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az igazgató megbízása alapján az iskola 

gyermek és ifjúságvédelmi felelőse tartja a kapcsolatot. 

 

Munkaegészségügyi vizsgálat 

- Az intézmény minden dolgozója számára biztosítja a kötelező munkaegészségügyi 

vizsgálaton és a kétévenkénti  felülvizsgálaton való részvételt. Ennek érdekében szerződést 

köt a munkaegészségügyi vizsgálatot végző orvossal illetve rendelővel. 

- A vizsgálat költségeit az intézmény fizeti. 

- Az intézmény a dolgozók könnyebb és gyorsabb kiszolgálása érdekében megszervezi az 

intézményen belüli csoportos vizsgálat lehetőségét. 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

- iskolai kampányoltások elvégzése és dokumentálása a meghatározott korcsoportokban, 

- járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző betegségek esetén a szükséges 

járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ ill. OTH  illetékes 

intézetének értesítése, 

- iskolai étkeztetés ellenőrzése. 

 

XX. Diákönkormányzat 

Intézményünk diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, melynek 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi tevékenységre kiterjed. Legfontosabb 

feladatának egyrészt – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – az iskolai 

közösségi élet szervezését, annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok 

érdekeinek képviseletét tartja. A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok 

párbeszéden alapuló egyeztetése. A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok 

megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, és magukat a megfelelő fórumon képviseljék. 

 Az osztályok titkárai és azok helyettesei alkotják az iskola tanulóinak érdekképviseleti 

szervét. Ezek megválasztása, csak 3. osztálytól aktuális. 

 A testület háromtagú elnökséget és – közülük – elnököt választ tagjaiból. 

 A saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt kikéri a nevelőtestület 

véleményét. 

 Működését segítő tanár koordinálja, akit – a nevelőtestület és a diákönkormányzat 

vezetőségének egyetértésével – az igazgató bíz meg. 
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 Működési rendjét saját szervezeti és működési szabályzatban rendezi. 

 A diákönkormányzat jogainak gyakorlásáról, anyagi támogatásáról az igazgató 

gondoskodik, biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket. 

 A diákönkormányzat az éves munkatervét az intézményi munkaterv figyelembe 

vételével állítja össze. 

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

 az iskola Pedagógia programjának, az intézményi SzMSz-ének,  

 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 

 

- Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a DÖK – a segítő tanár támogatásával – az 

igazgatóhoz,  szűkebb közösséget érintő ügyekben az osztályfőnökhöz fordulhatnak. 

 

- A DÖK részére az intézmény állandó helyiséget biztosít. Az iskola más helyiségeinek 

használatához előzetes engedély szükséges. 

 

- A DÖK a nevelőtestület által átruházott jogként szervezi a művelődési házzal közösen a 

tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységét. A rendezvények pedagógusi felügyeletéről a 

munkaterv rendelkezik, melyet minden tanév elején felül kell vizsgálni. 

 

XXI. A tanulók tájékoztatása, véleménynyilvánítása 

- A tanulók számára fontos információk a következő formákban jutnak el az érdekeltekhez: 

- igazgatói hirdetés, amelyet minden osztályfőnök megkap, s az osztálynak felolvas, 

- a hirdetőtáblára kiragasztott hirdetések, tájékoztatók, felhívások, 

- a szülőknek szóló levél formájában 

- A tájékoztatás formájának megválasztásánál törekedni kell arra, hogy az érintettekig valóban 

eljusson az információ, s szükség esetén lehetőség legyen a pontosításra, kiegészítésre. 
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- A tanulónak joga van vélemény nyilvánítani az iskolai élet minden, őt érintő kérdésben.  

Ennek formái: 

- osztályfőnök, szaktanár megkeresése, 

- igazgató vagy más vezető megkeresése, 

- szülei tájékoztatásával, az ő közreműködésükkel, 

- A tanuló felvetésére az illetékesnek az ügy sürgőssége szerint, de legalább 30 napon belül 

válaszolni kell. 

- Ha a tanuló kérdésére, felvetésére számára nem megnyugtató választ kap, az 

Igazgatótanácshoz nyújthatja be felvetését, panaszát. 

 

XXII. A tanulók jutalmazása 

- A jutalmazás a pedagógiai folyamat kiemelkedően fontos része kell, hogy legyen. 

- Minden pedagógust arra ösztönzünk, hogy a maga területén bátran éljen a jutalmazás 

lehetőségével, hogy a diáktársak is ösztönzést, bátorítást nyerjenek a kiemelkedő munkára, 

példamutató magatartásra. 

- Írásbeli dicséretek, mint: 

- a szaktanári (félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba beírva), 

- az osztályfőnöki, 

- az igazgatói 

- a tantestületi dicséret. 

- Az iskola  alapítványa támogatja a kiemelkedő tanulmányi munkát végző, versenyeken 

helyezést szerző, rászoruló diákok jutalmazását. A jutalmazásra az osztályfőnökök és a 

szaktanárok tehetnek javaslatot, a végleges döntést a nevelőtestület hagyja jóvá. 

- A jutalmazásoknál kiemelten kell kezelni az iskolai szaktárgyi versenyeken, a református 

iskolák szaktárgyi és sport versenyein, és az országos pályázatokon elért eredményeket. 

- Minden tanév végén jutalmat kapnak a legjobb versenyeredményt elérő tanulók, ennek 

fedezetét az alapítvány jelenti. 

XXIII. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárások 

- A Házirend és az iskolai együttélés szabályainak megszegése fegyelmező intézkedéseket 

von maga után. 

- Általános alapelv, hogy a tanulók fegyelmezésénél figyelembe kell venni a körülményeket, a 

vétséget elkövető személyiségét, a vétség szándékosságát, az intézkedés hatását a közösségre. 
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- Minden esetben igyekezni kell a fokozatosság és arányosság elvének betartására, a nevelő 

célzatú intézkedésre. 

- A nevelőtestület megfogalmazhat konkrét fegyelmezési eseteket (pl.: igazolatlan hiányzás), 

amelyekért adott büntetés, elmarasztalás jár. 

- Az írásbeli fegyelmező intézkedésekről tájékoztatni kell a tanuló szüleit, gondviselőjét. 

- A fegyelmező intézkedések esetén is igyekezni kell a pontos tényállás tisztázására, illetve 

kerülni kell a kollektív büntetést. 

- Az intézmény berendezéseiben okozott kárért a tanuló a jogszabályokban meghatározott 

mértékben és formában kártérítéssel tartozik. 

A fegyelmező intézkedés fokozatai: 

- szóbeli figyelmeztetés 

- írásbeli figyelmeztetés 

- írásbeli intés 

A fegyelmező intézkedést alkalmazhatja: 

- a szaktanár 

- az osztályfőnök 

- az igazgató 

- a nevelőtestület 

- fegyelmi intézkedések adott esetben együtt járhatnak bizonyos kedvezmények 

megvonásával  

Fegyelmi eljárás 

- Súlyosabb vétség esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az igazgató dönt, s arról tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. 

- A fegyelmi eljárást a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53.§. szerint kell lefolytatni. 

- A nevelőtestületnek minden esetben döntenie kell arról, hogy a fegyelmi eljárást maga 

folytatja le, vagy fegyelmi bizottságot hoz létre. 

- Amennyiben a nevelőtestület fegyelmi bizottság létrehozásáról határoz, azt is el kell 

döntenie, hogy a fegyelmi bizottságot javaslattevő vagy döntési jogkörrel ruházza fel. 

XXIV. Rendkívüli események, védő és óvó előírások 

- Az intézmény minden épületegysége, azok helyiségei csak a rendeltetésüknek megfelelő 

célra és módon használhatók. Rendeltetéstől eltérő használatra külön engedélyt kell kérni az 

igazgatótól, vagy intézményegység vezetőjétől. 

- Bármely helyiség vagy épületrész rendeltetésétől eltérő használatára csak akkor adható ki 

engedély, ha az engedély kiadója meggyőződött arról, hogy a tevékenység sem az épületet, 

sem az ott tartózkodókat semmilyen formában nem veszélyezteti. 
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- Valamennyi tanulónak rendelkeznie kell az alapvető tűzvédelmi és balesetvédelmi 

ismerettel. Ezeket az oktatásokat minden tanév elején az osztályfőnökök, illetve a 

balesetveszélyes tárgyakat oktató szaktanárok (testnevelés, kémia, fizika, biológia) végzik el. 

Az oktatás megtörténtéről jegyzőkönyvet kell kiállítani, mely az oktatás anyagát, az oktatást 

végző személy és a résztvevő tanulók aláírását tartalmazza. 

- Baleset esetén a közvetlen veszély elhárítása után az intézmény titkársága, illetve vezetője 

köteles a mentőket, esetlegesen a tűzoltókat értesíteni. Sürgős esetben a balesetről először 

értesülő felnőtt munkavállaló köteles intézkedni. A balesetekről a jogszabályokban előírt 

jegyzőkönyveket fel kell venni, annak egy példányát az iskola titkársága őrzi. 

- Az épületben jól látható helyen ki kell függeszteni a kiürítési tervet. Tűzriadó vagy 

bombariadó esetén ennek megfelelően kell a lehető leggyorsabban elhagyni az épületet. 

- Valamennyi vészkijáratot szabadon kell hagyni, s kulcsaikat úgy elhelyezni, hogy azok 

szükség esetén azonnal hozzáférhetőek és használhatóak legyenek. 

- A tűzriadó vagy bombariadó jelzésére az iskolai csengő folyamatos működtetése szolgál. 

Áramszünet esetén az épületekben elhelyezett sípokat kell használni. 

A tüzet észlelő köteles 

- értesíteni az iskola vezetőségét, hogy a riasztást kezdjék el 

- a kiürítés megkezdésében segíteni 

- a tűzoltókat a 105-ös számon értesíteni 

- Bombariadó esetén az üzenet átvevője igyekezzen ellenőrizni a hír komolyságát, majd 

haladéktalanul értesítse a felelős vezetőt. 

- A vezető értesíti a rendőrséget, s elrendeli az épület kiürítését. 

- Évente egyszer valamennyi épületben kiürítési gyakorlatot kell tartani. 

XXV. A tankönyvrendelés szabályai: 

Szabályozó rendelkezések: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény, 

 a 23/2004.  (VIII.27.)  OM-rendelet a  tanulói  tankönyvtámogatás  és  az  iskolai 

tankönyvellátás rendjéről. 

 

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 szabályait a tankönyvrendelés 
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helyi rendjét  az Iskola szervezeti   és működési szabályzatában kell meghatározni. 

Elfogadásakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. 

 

A tankönyvrendelésért felelős tanár: 

- Az iskolai tankönyvrendelési feladatokkal az igazgató a nevelőtestület egy tagját bízza meg, 

aki a tankönyvrendelés, szétosztás teljes folyamatát végzi. 

- Feladatai: a tankönyvigény felmérése munkaközösségként, évfolyamonként igénylőlapok 

készítése, elektronikus  kitöltése, összesítése iskolai tankönyvrendelés elkészítése, pontosítása 

a megérkezett tankönyvek átvétele, raktározása, szétosztása tanulónként, elszámolás a tartós 

tankönyvek, segédkönyvek rendelése, kiosztása 

- A tankönyvfelelős tanárral a kiadók szerződést kötnek, amely tartalmazza az elvégzendő 

feladatokat és a díjazás mértékét. 

- A tankönyvtámogatás átvételét a tanulók aláírásukkal ismerik el, s az aláírt íveket az 

irattárban kell elhelyezni. 

Kedvezményes tankönyvellátás 

 

Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány 

tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet 

kölcsönözni. 

E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvény   8. §   (4)   bekezdése alapján   kik   jogosultak   normatív   kedvezményre   (a 

továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további 

kedvezmény nyújtására, mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új 

osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell  fölmérni, 

hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 

15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával.
 
Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha 

az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. 

A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a 

normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen  tankönyvtámogatást  a  

normatív  kedvezményen  túl.   Az  adatokat  írásos  formában november 24-ig ismerteti az 

intézmény vezetőjével. 

A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további 

kedvezmény iránti igényt  jogszabályban  meghatározott  igénylőlapon  kell   benyújtani.  A 

normatív   kedvezményre   való    jogosultságot   igazoló    iratot    legkésőbb  az  igénylőlap 

benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az 
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igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. 

A normatív  kedvezményre  való  jogosultság  igazolásához a  következő  okiratok 

bemutatása 

szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

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

a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) 

b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt 

- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

b) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

Az  iskola  faliújságon,  illetve  a  tanári  hirdetőtáblán,  valamint  az  iskola  honlapján 

elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények 

körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. 

A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér   (minimálbér)   másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő 

illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi 

eredményének figyelembe vételével adható. 

 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok a tankönyvfelelős nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra.  

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik 

ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az ingyenes 

tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra 

kölcsönözhetők ki, ameddig az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes 

tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a 

tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell 

juttatni az iskolai illetve a községi könyvtárba. 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt 

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 
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olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola 

tulajdonába, az iskolai illetve a községi könyvtár állományába kerül. 

   

A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a tankönyvfelelőstől kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, 

illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és 

visszaadására vonatkozóan. 

 

Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási 

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

-                  az első év végére legfeljebb 25 %-os 

-                  a második év végére legfeljebb 50 %-os 

-                  a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

-                  a  negyedik év végére 100 %-os lehet. 

  

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

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

  

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára   

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató szava döntő. 

  Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 

 -                  az első év végén a tankönyv árának 75 %-át  



 42 

-                  a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

-                  a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át 

   

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár 

megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a 

szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  

  

 

 

XXVI. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítési   és 

kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési 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 használata  során keletkezett dokumentumok papír alapú másolatát 

feltétlenül  ki  kell  nyomtatni  és  az  irattárban  kell  elhelyezni : 

 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 igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy 

külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az 

informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által 

felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 
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XXVII. Béren kívüli juttatások rendszere 

 

Az intézményi béren kívüli juttatásokat a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, a 

fenntartó hagyja jóvá és a mindenkori cafetéria rendszert is a fenntartó rögzíti. 

 

XXVIII.Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén 

 

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, karbantartója, 

iskolatitkára, esetenként 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 vagy a 

gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a 

bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott 

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

kell tenni. 

 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó 

tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt 

terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában –a sportpálya. 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! 

 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet fogadó 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 
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bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás 

meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 

 

XXIX. A vallásgyakorlással összefüggő jogok és kötelességek az iskolában 

Az intézmény minden munkavállalójának – tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású, 

világnézetű, és milyen munkakörben dolgozik – figyelembe kell vennie, hogy egy református 

keresztyén közösség munkatársa, és köteles a megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint 

életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs szerinti nevelését. 

A munkavállalók joga, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák. Vallása miatt senkit nem 

érhet semmiféle hátrány. 

A pedagógusok kötelessége, hogy: 

- előre meghatározott rend szerint biztosítsák a tanulók felügyeletét az intézményi 

szinten szervezett istentiszteleteken, áhítatokon és rendezvényeken, 

- konkrét feladat nélkül is részt vegyenek a fent említett egyházi eseményeken, 

- szaktárgyaikat az evangélium tanításait figyelembe véve tanítsák. 

.. Záró rendelkezés Ez a szabályzat 2015.04.01. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti az iskola régi működési szabályzata.  

A szervezeti és működési szabályzat elkészítése, elfogadása és jóváhagyása 

 

 Az iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az igazgató ké-

szítette el és terjesztette a nevelőtestület elé. A dokumentumot az előterjesztés után a 

nevelőtestület 2015. év március hónap …. napján a fenti formában fogadta el. Elfoga-

dásakor véleményezési jogot gyakorolt a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat. 

 

Kelt: Zsadány, 2015. április 01.  

 

                                                                      …………………………....... 

                                                                               Eszenyiné Fábián Ildikó ig.  

 

A Zsadányi Református Egyházközség, mint az intézmény fenntartója a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot ……..számú presbiteri határozatával jóváhagyta. 
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 Zsadány, 2015. április ….. 

 

 

         …………………………………….  

              Demeter Ottó lp. a fenntartó képviselője 

 

XVIII. Mellékletek 1. sz. – Az intézmény munkaközösségei 2. sz. – Munkaköri leírás – tanító 

3. sz. – Munkaköri leírás – szaktárgyat tanító pedagógus 4. sz. – Munkaköri leírás – 

osztályfőnök 5. sz. – Munkaköri leírás – igazgató 6. sz. – Utalás 7. sz. – A Magyarországi 

Református Egyház Közoktatási Törvénye (1995. évi I. Tv. módosított változata 

1. számú melléklet 

 

Az intézmény munkaközösségei:  

- Tanítói munkaközösség (alsós) 

- Tanári munkaközösség  (felsős) 

 

2. számú melléklet 

 

Munkaköri leírás (Tanító)  

A tanító az iskola szellemiségének megfelelően végzi feladatát. 1) Az év elején munkatervet 

(időtervet) készít. Megismeri a rendelkezésre álló programot és taneszközöket. 2) A 

gyermekekkel teljesítményüknek megfelelően foglalkozik: mindent meg kell tennie, hogy a 

gyengébb képességű tanulókat „szintre hozza”; a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulókat 

egyre több teljesítményre ösztönzően foglalkoztatja. 3) Közreműködik a tanulók különböző 

versenyeken, programokon való felkészítésében, szerepeltetésében. 4) A tananyag 

elsajátíttatásán kívüli kötelessége: a keresztyén, illemtudó viselkedésre nevelés, tanulói 

étkeztetésben való közreműködés, szakszerű ügyeletellátás, az iskolai és iskolán kívüli 

környezet óvására való nevelés. 5) Nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét és 

konfliktusait a családban, az osztályközösségben és az iskolában. 6) Tartja a kapcsolatot a 

szülői házzal. Rendszeres tájékoztatást ad a gyermek haladásáról, viselkedéséről. Vezeti az 

üzenő füzetet, ellenőrzőt. 7) Felelősséget vállal a tanulók viselkedéskultúrájáért, személyi 

biztonságukért. 8) Köteles a naplót rendesen és rendszeresen vezetni! 9) A szintezett 

követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, értékálló tanulói 

teljesítményértékelésre törekszik. 10) Mind a magán-, mind pedig a közéletben tanúsított 

tisztes magatartásával mutasson példát, különös tekintettel a Református Egyház Közoktatási 

Törvénye 48., 53. és 54. §-aiban foglaltakra, miszerint ezek megszegése rendkívüli 

felmondási ok. 11) Folyamatos, rendszeres önképzéssel fejleszti tudását, gyarapítja ismereteit. 

12) Kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
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3. számú melléklet 

Munkaköri leírás (Szaktárgyat tanító pedagógus)  

A tantárgy tanítására – a tantárgyfelosztás alapján – az igazgatótól kapja meg a megbízást. 

Feladatai: Az év elején munkatervet (időtervet) készít. Közreműködik a követelményrendszer 

kipróbálásában és korrekciójában. Közreműködik a teljesítménymérésben (adatfelvétel, 

elemzés) szaktárgyában. A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára 

szintre hozó korrepetálást tart. Fel kell ismernie a kimagasló teljesítményt és eredetiséget 

mutató tanulókat. Szaktárgyai körében közreműködik a tehetségnevelésben. Szervezi a 

tantárgyával kapcsolatos előadások, kiállítások megtekintését, meghallgatását, felhívja a 

gyermekek figyelmét a rádió, televízió és folyóiratok cikkeire, műsoraira, internet. 

Közreműködik a szabadidős programok, versenyek lebonyolításában. Folyamatosan 

továbbképzi magát szaktárgyában. Szaktárgya tanítása mellett kötelessége: kulturált, 

illemtudó viselkedésre nevelés, szakszerű helyettesítés, folyosói felügyelet, valamint a 

tanulmányi versenyeken felügyelet ellátása. Köteles a naplóba bejegyezni a tanuló 

érdemjegyeit. Adminisztrációs munkája (naplóbeírás!) naprakész. A szintezett 

követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, értékálló osztályzat ki-alakítására 

törekszik. Megbízás alapján – szaktárgyai tanításán kívül – ellátja a munkaközösség-vezetői, 

osztály-főnöki feladatokat. Mind a magán-, mind pedig a közéletben tanúsított tisztes 

magatartásával mutasson példát, különös tekintettel a Református Egyház Közoktatási 

Törvénye 48., 53. és 54. §-iban foglaltakra, miszerint ezek megszegése rendkívüli felmondási 

ok. Kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

 

4. számú melléklet 

Munkaköri leírás (Osztályfőnök)  

Az igazgató felkérésére és megbízása alapján  4 évig látja el feladatát, melyek a következők: 

Tanévre szóló tervet készít az osztályfőnöki órák témáiról, céljairól, melyek ne csak a 

hiányzások igazolására korlátozódjanak. Ismerje meg a tanulók személyiségét különböző 

formákban (tanítási órák, sportfoglalkozások, kirándulás, stb.) Kísérje figyelemmel a tanulók 

tanulmányi és közösségi munkáját. Konzultáljon a kartársakkal és a szülői házzal a tanulókkal 

kapcsolatos kérdésekben. Kötelessége a szülőket szükség esetén tájékoztatni. Kísérje 

figyelemmel a tanulók elfoglaltságát, képességeinek megfelelően irányítsa pályaválasztásukat. 

Koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásait, szervezze a közművelődési intézményekbe 

való látogatásokat. Felelősséget kell vállalnia tanítványai személyi biztonságáért, 

viselkedéskultúrájáért az intézményen belül. Hospitál az osztályában tanító pedagógusok 

óráin. Szülői értekezleteket tart kétszer évenként. 

 

5. számú melléklet 

Munkaköri leírás Igazgató   

Az igazgató a nevelőtestület elnöke, az igazgatótanácsnak hivatalból tagja, s az összes 

szellemi és erkölcsi érték, valamint az iskola vagyonának és anyagi érdekeinek személyes 
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felelősségű őre. Az igazgató végzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a Magyarországi 

Református Egy-ház Törvénykönyve, - annak Közoktatási Törvénye (1995. évi I. Tv.), 

valamint egyházi felettes hatóságai és állami rendelkezések az igazgatótanács egyetértésével 

kötelességévé tesznek. Munkája teljesítése közben figyelembe kell vennie, hogy vezetője egy 

református oktatási intézménynek és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, 

életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. A fenntartó 

elvárja, hogy az igazgató hivatásának gyakorlása közben és a magánéletében egyházához és 

hazájához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával és a 

munkafegyelem betartásával ne csak példát mutasson, hanem a tantestülettől mind ezeket el is 

várja. Az igazgató feladatkörébe tartozik: a munkáltatói jogok gyakorlása az egyházi 

Közoktatási Törvény vonatkozó jogszabályaiban előírt egyeztetési kötelezettség 

megtartásával, a tantestület vezetése, elkészíti az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatát, illetve azt folyamatosan napra-kész állapotban tartja, , éves munkatervet készít, a 

gazdálkodás az intézet rendelkezésére álló anyagi eszközökkel a bizonylati fegyelem be-

tartásával és betartatásával, az oktató-nevelő munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, a 

tevékenység összehangolása, irányítása, a tantestület jogkörére vonatkozó döntések 

előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a személyi és szervezési 

feltételek biztosítása, az iskolai ügykezelés rendjének ellenőrzése, határoz a tanulók 

felvételéről, óralátogatás, az iskolai diákmozgalmak segítése, működési feltételének 

biztosítása, tevékenységének felügyelete, a tanulók jogai feletti őrködés, a tanulói 

jogviszonyból eredő kötelezettségek betartásának ellenőrzése. Az igazgató felelősséggel 

tartozik továbbá: a pedagógiai tevékenység szakszerűségéért, színvonaláért, az elfogadott 

pedagógiai program megvalósításáért, az intézmény nevelőmunkájáért, irányításáért és 

ellenőrzéséért, az intézmény költségvetésének elkészítéséért, az előírásszerű, takarékos és 

célszerű gazdálkodásért, az ügyviteli szabályok betartásáért és betartatásáért, a munkavállalói 

érdekképviseleti szervekkel és a diákmozgalommal való együttműködésért, az intézmény 

hazai és nemzetközi kapcsolataiért, különös tekintettel az egyházi és az iskolai kapcsolatokra, 

melyeket az igazgatótanács elnökével egyetértésben ill. vele közösen gyakorol, Az igazgató 

első fokú fegyelmi hatósága a fenntartó testület (Presbitérium), amely e jogkörét az 

igazgatótanácson keresztül gyakorolja. Fellebbviteli hatóság az illetékes egyházmegyei ill. 

egyházkerületi bíróság. 

6. számú melléklet 

Utalás: Az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és az iskolatitkár feladatait, kötelességeit az 

SZMSZ pontjai részletesen taglalják. A technikai személyzet névre szóló munkaköri leírással 

rendelkezik. 

 

7. számú melléklet 

8.  

1995. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye 

(az 1998. évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbá a 2013. évi 

• V. tv. átfogó módosításaival egységes szerkezetben 

 

 

 


