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I. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 
A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) meghatározza az intézmény 
szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső 
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. ÉVI 
MÓDOSÍTÁSA 

-  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
- A többször módosított 138/1992. évi (X.8.) Kormányrendelet A Kjt. 
Végrehajtásáról közoktatási intézményekben 

- 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyve 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi 
(VI.8.) MKM rendelet 

- Az Oktatási Miniszter 30/2004. (X.28.) OM rendelete a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 
módosításáról 
-A 306/2002.(XII.27.) kormányrendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) 
kormányrendelet Az államháztartás működési rendje 

 

Azt SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és 
feladatrendszer; valamint az intézmény minőségirányítási programjában 
megfogalmazott minőségcélok racionális és hatékony megvalósítását 
szabályozza.  
 

Az SZMSZ –t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, 
a szülői közösség és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. 
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
Módosítására magasabb jogszabályi változások alkalmával kerül sor. Ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ.  

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatokban foglaltak 

megismerése (mellékletben foglaltak alapján), betartása, betartatása feladata és 
kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, az iskola tanulóinak 

az óvoda dolgozóinak.  

 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, 
akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, óvodával,  részt vesznek feladatainak 
megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, 
létesítményeit. 

 

Az SZMSZ megtalálható, olvasható az igazgató irodájában, az 
igazgatóhelyettesnél, a nevelői szobában, a könyvtárban, óvodában. 
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Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, 
ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

a) az alkalmazottakkal szemben az iskola igazgatója – munkáltatói 
jogkörében eljárva –, hozhat intézkedéseket; 

b) a tanulóval szemben figyelmeztető intézkedés, illetőleg fegyelmi 
büntetés kiszabására van lehetőség; 

c) a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az 
iskola dolgozóinak tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve 
annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az iskola igazgatóját 
kell értesíteni, aki a továbbiakban intézkedni köteles. 

 

 

Az oktatási intézmény meghatározása 

 

1. Az oktatási intézményünk neve: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda      
 

Székhelye:    8660 Tab, Templom tér 2-6. 

 Címe:     8660 Tab, Templom tér 2-6. 

            Telephely:    Katolikus Óvoda 8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

 

Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény óvodával 
és nyolc évfolyamos általános iskolával. 

Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 
gazdálkodó . 
Az intézmény gazdasági szervezetének helye: 8660 Tab, Templom tér 2-6. 

 

Az iskola alapítója, fenntartója: Római Katolikus Püspökség Kaposvár 
Címe:     7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

 

EKIF vezető neve:   Nagy Vendel 

Címe:     7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 
 

 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 
Intézetvezető:    Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér 
Címe:      Budapest, Városligeti fasor 45. 

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottsága 

Elnöke:    Dr. Pápai Lajos 

Címe:      Budapest, Városligeti fasor 45. 
 

Az iskolai alapító okiratának száma:   9001-28/94 

Kelte:       1994. március 31. 
 

A közoktatási megállapodásának száma:  4316/94 

Kelte:       1994. június 24. 
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Az intézmény jogállása 

 

Az iskola az egyházon belül működő jogi személy, képviselője az igazgató. (A 
Magyar Katolikus Egyházat a Komárom – Esztergom Megyei Bíróság a 
Pk.60.060/1990/2. lajstrom számmal vette fel.) 
Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodás szempontjából önálló költségvetési 
szerv. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti 
meg. 

 

Az intézmény tevékenysége: 

 

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint általános iskolai nevelés és 
oktatás ellátása, melynek keretében nyolcosztályos iskolai végzettség megszervezésére 
készít elő, s megalapozza az általános műveltséget. Minden évfolyamon egy osztály 
működik.  
Az intézmény az alapító okirat szerint vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
Iskolánknak gondoskodnia kell a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatásáról, valamint a gyermekek felügyeletéről. Ezen feladatokat tanórán és 
tanórán kívüli tevékenységek keretében látja el. 
Feladatunk, hogy a tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan megismertessük a 
tudomány és a kultúra alapjaival. 
Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés 
területén. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény 
erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a 
lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk 
alkotott tervének megvalósítását, szeretetük növekedését. 
A teljes, testileg, lelkileg, szellemileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszik, 
aki érti, és értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja. 
 

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint: 
 

Az intézmény tevékenységei: 
 

Tab, valamint a tabi kistérség  falvaiból beíratott és bejáró gyermekek óvodai nevelése. 

 

A tabi lakosú, valamint a város körüli települések Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Kánya, 

Kapoly, Bedegkér, Bábonymegyer, Daránypuszta, Ságvár, Andocs, Zamárdi, Somogyegres, 

Tengőd, Zics, Kapolypuszta, Nágocs község ide beiratkozott tanulóinak oktatása. 

Az intézménybe a székhely települést körülvevő községekből járnak tanulók, mert az iskola 

közoktatási feladatokat lát el vallási elkötelezettséggel. Az ide beiratkozók nem esnek területi 

korlátozás alá. 
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Alaptevékenység(ek): 
 

- Iskolai előkészítő foglalkozás 

- Alapfokú oktatás 

  - Napközi otthonos nevelés, oktatás 

  - Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése a Szakértői és  
   Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 

 

- a testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő,   

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzdő  tanulók esetében.  

 

- Gyermekek napközbeni ellátása  

- Egyéb vendéglátás 

 

Kiegészítő tevékenység(ek):  
- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 

- Diáksport 
- Egyéb vendéglátás 

- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása 

- Gyermekek napközbeni ellátása 

   
Az intézmény számlaszáma:     11743112-20016375 

Az intézmény adóhatósági azonosító száma:  18761016-2-14 

Az intézmény statisztikai számjele:    04203 

Az intézmény OM azonosító száma:   034005 

 

Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága:  
Az oktatási tevékenység tekintetében tárgyi mentes, a vendéglátás tekintetében pedig tárgyi 
tevékenységet folytat. 
 

Az intézmény alapdokumentumai 
a) Az intézmény jogszerű működését az alapító okirat és az ezzel való 

nyilvántartásba vétel biztosítja. 
b) Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program határozza 

meg, mely a 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény; 
- NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003.(XII.17.) Kormányrendelet; 
- Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet; 
- 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről; 
- Az intézmény alapító okirata alapján készült. 
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c) Az intézmény hosszú távra szóló elveit és megvalósítását szolgáló 
elképzeléseket; a feladatok hatékony, törvényes és szakszerű 
végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából 
meghatározott minőségpolitikát, és ezek végrehajtása érdekében 
kiépített és működtetett minőségfejlesztési rendszert az intézményi 
minőségirányítási program (IMIP) tartalmazza. Az IMIP a 

- Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény; 
- A szervezeti és működési szabályzat 
- Az intézmény eddig működő, már meglévő belső 

szabályozásai/szabályzatai alapján készült. 
d) Az intézmény egy évre szóló munkaterve, hivatalos feladatsora, 

amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges 
tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a 
felelősök megjelölésével. A nevelőtestület tagjainak, valamint a 
munkaközösségek javaslata alapján az igazgató készíti el, amelynek a 
nevelőtestület által való elfogadási időpontja a tanévnyitó tantestületi 
értekezlet. 

e) Szervezeti és Működési Szabályzata 
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Az intézmény gazdálkodási jogköre 

 

Intézményünk önálló gazdálkodási egyházi fenntartású többcélú közoktatási 
intézmény. 
Felelős: igazgató, gazdasági vezető 

 

II. 

Működési rend, a tanulók fogadásának és a vezetők 
benntartózkodásának rendje 

 

1. A vezetők benntartózkodása, alkalmazottak munkarendje 

 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.30-tól 17.00-ig tart nyitva. Az ettől eltérő 
időpontban történő nyitva tartást az igazgató engedélyezi. 
Az iskolában 7 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben nevelői ügyeletet tartunk. 

Az ügyeletes nevelők kötelesek a rájuk bízott épületrészben a tanulók magatartását, a 
balesetvédelmi szabályok betartását, a helyiségek rendjének, biztonságának betartását 
ellenőrizni. 
Ügyeleti területek: 1 fő alsó tagozatos épület 
   2 fő felső tagozat 
   (1 fő udvar + 1 fő előtér és 

a termek + mellékhelyiségek) 
 

 

A tanulók az iskola területét csak nevelői engedéllyel hagyhatják el.  
A tanórán kívüli foglalkozásokat 13.30-tól 16.00 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az 
igazgató beleegyezésével lehet.  
Szorgalmi időben a nevelői és tanulói ügyek (bérlet, igazolvány, biztosítás, stb.) intézése az 
iskolatitkári irodában lehetséges 8.00 órától 16.00 óráig. 
Minden nap az igazgató vagy helyettese megtalálható az iskola épületében Ha az igazgatónak 
hivatalos elfoglaltsága van, tartózkodási helyét és várható időtartamát közli az 
igazgatóhelyettessel vagy az iskolatitkárral vagy a gazdasági vezetővel. 
Nyári szünet idején az igazgató vagy helyettese hetente egy alkalommal tart ügyeletet. 
Ilyenkor teszi meg az iskola halaszthatatlan ügyeiben való intézkedést. A nyári ügyelet napja 
a szerda. 

Egyéb napokon az iskola részére érkező postát az iskolatitkár vagy az arra jogosult veszi ki a 
postafiókból, megbeszélés alapján. 
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésszerűen kell használni. Ezeket csak pedagógus 
felügyeletével használhatják.  
Az iskola épületében az iskola alkalmazottain és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak.  
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2. Az alkalmazottak munkarendje 

 

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

Az üzleti tevékenységet folytatók az intézménybe az ügyekkel foglalkozó személyhez 
fordulhatnak.  

- A konyhai beszállítók az élelmezésvezetőhöz 

- a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben a gazdasági vezetőhöz 

- a tankönyvkiadók képviselői az igazgatóhoz és tankönyvfelelőshöz 

- a térítési díjak befizetésére, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek, bérletek intézése az 
iskolatitkárnál történik. 

Egyéb ügyekben az iskola igazgatóját kell megkeresni. 
 

III. 

Általános szabályozási felhatalmazás 

 
A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola működésére, belső és külső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 

meg. (Ktv. 40.§(1.) bekezdés) 
 

1. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 

 

Tab, Templom tér 2-6. és Tab, Petőfi Sándor u. 9. szám alatt lévő épületegyüttes. Egyéb 
vagyon a vagyonnyilvántartás szerint, és az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök. 
Fenti vagyontárgyak a Kaposvári Püspökség tulajdonában vannak. 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog a Kaposvári Püspökséget illeti meg, s a 
használati jogot teljes egészében biztosítja. 
 

2. Az intézményvezetői megbízás rendje 

 

Az intézményvezető megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvényben foglaltak szerint annyiban módosul, hogy az egyházi fenntartó eltekinthet a 
nyilvános pályázat kiírásáról. A megbízást a fenntartó adja. 
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3. Az intézmény egyéb jellemzői 
 

Az intézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata: 
 

Hosszú bélyegző: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

   Tab, Templom tér 2.6. 
    8660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerek bélyegző felirata: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

    8660 Tab, Templom tér 2-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alapító Okiratra vonatkozó kezelési szabályok 

 

Az Alapító Okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő 
változásokat 30 napon belül be kell jelenteni a főjegyzőnek. Ezen Alapító Okirat adatai csak a 

fenntartó hozzájárulásával módosíthatók. 
 

Az intézmény irányítása 

 

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban dönt 
olyan ügyekben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítása a 
hatályos jogszabályok alapján történik. 
 

Az intézmény szervezete 

 

a) az intézmény vezetősége 

 

Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 
- igazgatóhelyettes 

- intézményegység-vezető (óvodavezető) 
- munkaközösség-vezetők 

- diákönkormányzatot segítő nevelő 

- gazdasági vezető 
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b) az intézmény dolgozói 
 

pedagógusok: 
 

- szaktanárok   

- tanítók 

- óvónők 

 

ügyviteli dolgozók: 
- iskolatitkár 
- óvodatitkár 

 

gazdasági dolgozók: 
- gazdasági vezető 

- könyvelő 

- konyhavezető 

 

kisegítő (műszaki, élelmezési, technikai) dolgozók: 
- szakács  

- konyhalányok 

- dajkák  

- karbantartók  

- takarítók  

 

Az iskolában dolgozók munkájukat a munkaköri leírások alapján végzik, amelyek az SZMSZ 
mellékletében találhatók. 
 

 

IV. 

Az iskola vezetésének vázlata 

 

Igazgató 

 

 

 
Intézményegység vezető     Igazgatóhelyettes        Gazdasági vezető    Iskolatitkár 

 

 
            Pedagógusok             Élelmezésvezető    Könyvelő   Karbantartó    Takarítók 

 

 

 

Óvodapedagógusok    
 Dajkák   

Karbantartó  

Takarító 
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V. 

A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 
formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek 

közötti kapcsolattartás rendje 
 

Az intézmény vezetősége 

 

tagjai: 

- igazgató, igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető, munkaközösség vezetők, 
diákönkormányzatot segítő nevelő, gazdasági vezető. 

 

 

a kapcsolattartás rendje:  

- minden hónap első hétfőjén vezetőségi ülés, rendkívüli ülés összehívását az 
igazgató, vagy bármelyik két vezetőségi tag kezdeményezheti 
 

a vezetők közötti feladatmegosztás:  

- vezetői munka az intézményvezető feladatkörében,  
- szakmai munka irányítása a tagintézmények vezetői feladatköre 

 

az intézményegységben működő rész-nevelőtestület jogosítványai: 
- munkaterv, munkarend elfogadása,  
- belső szabályzatok véleményezése,  
- Óvodai program véleményezése 

 

akadályoztatás esetén a helyettesítés rendje:  

 

- igazgató- igazgatóhelyettes- munkaközösség  vezető (külön kijelölés alapján) 
- óvodavezető- óvodapedagógus (külön kijelölés alapján) 

A helyettesítési rendben kijelölt helyettes felelőssége és intézkedési jogköre (eltérő 
rendelkezés hiányában) a működéssel kapcsolatos, a gyermekek, tanulók 
biztonságának megóvásával összefüggő, az azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

 

Az intézmény vezetősége az iskolai és óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézmény vezetősége 
rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről 

írásban emlékeztető készül. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.  
Az intézmény vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak 
szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Tapasztalataikról beszámolási 
kötelezettségük van közvetlen vezetőjüknek, kiemelkedő jelentőségű üggyel 
kapcsolatban az igazgatónak. 
A vezetőség félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek az 

intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos tárgykörben. 
Az intézmény vezetősége megbízott tagjai révén együttműködik az intézmény más 

közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzat 
képviselőivel.  
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      A vezetők helyettesítési rendje 

Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót szabadsága és betegsége alatt, valamint 
hivatalos távollét esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. 
Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön 
írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 
 

A vezető-helyettesek helyettesítése:  

 

a) az igazgatóhelyettest távolléte esetén az általa megbízott  
munkaközösség-vezető beosztású munkatárs, 

b) a vezető óvónőt az általa megbízott  munkatárs helyettesíti. 
 

 

 

Az iskola vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. 

Feladata az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a 
végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a meghatározott 
feladatok megvalósítása. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
Az iskola vezetősége együttműködik az iskola más közösségeinek képviselőivel. Az 
intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását szabályzatok és mellékleteik, 
igazgatói utasítások, igazgatói hirdetések tartalmazzák.  
 

1. Az intézmény vezetője az igazgató 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgató jogállását a magasabb 
vezető beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák 
meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a munkaszerződésben rögzített munkaköri leírása és a Közoktatási Törvény állapítja 
meg. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt át nem ruházott feladatokat. 
 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 
 

- Az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése. 

- A pedagógusok feletti teljes munkáltatói jog (a fenntartó előzetes egyetértésével) 
munkaszerződések megkötése és felmondás. 

- Az SZMSZ és a Pedagógiai Program elkészítése. 

- A tanév rendjének beosztása. 

- Kapcsolatok a szülőkkel. 
- A nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése. 

- A bizonyítványok, hivatalos okiratok aláírása. 

- Felelős a vizsgák szabályszerű megtartásáért.  
- A fegyelmi ügyekben dönt. 
- Dönt a munkaügyi vitákban és kérdésekben. 

- A helyettesek és a gazdasági vezető megválasztása. 
- Utalványozási jogkör. 
- A költségvetés elkészíttetése. 

- A karbantartás és beruházás felügyelete. 
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- Az iskola jogi képviselete. 

- A vonatkozó hatályos törvények megismerése és megtartása. 

- Órák látogatása és megbeszélése a pedagógussal. 
- A kísérletező munka támogatása. 

- A posta felbontása és megválaszolása. 

- A tanügyi feladatok (beiratkozás, kimaradás) adminisztrálásának ellenőrzése. 

- Az iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, 
diákönkormányzat munkájának összehangolása. 

- A nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése.  
- Jelen szabályzatban és a Házirendben szükséges módosítások eszközlése, s a 

szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. 

- A panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása. 

- A nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenkénti lelkigyakorlaton való 
részvételének biztosítása. 

- A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben dönt. 
- A munkáltatói jogok gyakorlása. 

- Jelentések elkészítése a minisztérium s a felsőbb oktatási hatóságok részére. 

- Javaslattevés kitüntetések adományozására. 

- Sajtóügyek és publikációk engedélyezése. 

- Külföldi kiküldetés. 

 

Az igazgató távollétében az igazgatóhelyettes látja el a feladatokat. A gazdasági kérdésekben 
a gazdasági vezetővel dönt. Mindkettő távollétében a munkaközösség vezető végzi el a 
helyettesi feladatokat. Tartós távollét esetén vagy hosszantartó betegség esetében végzett 
munka megfelelő díjazásában részesül. 

2. Az igazgatóhelyettes feladatai 
 

Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg. 
 

- Segíti az igazgatót a nevelő-oktató munka irányításában.  
- Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót. 
 

- Pedagógiai irányítói munkája: 
 

Az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat. 
Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását. 
Megszervezi az alsó és felső tagozaton a munkaközösségi összejöveteleket, valamint a 
fogadó órákat.  
Segíti és ellenőrzi a felső tagozatos munkaközösség munkáját. A munkaközösség 
bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a felsős tagozat szakmai pedagógiai munkáját. 
Megszervezi, megtartja a félévi nevelőtestületi értekezletet.  
Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező 
tanároknak, tanárjelölteknek. 
 

Ügyviteli irányítói feladatai: 
 

- Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezeti a helyettesítési naplót.  
- Az igazgató által elkészített tantárgyfelosztás alapján elkészíti az órarendet, az 

ügyeleti beosztást, a helyettesítési rendet, a tantermek beosztását. 
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- Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről.  
- Elkészíti a különböző hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat.  
- Elbírálja, és jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.  
- Módszertani és szaktárgyi értekezletek tart, bemutató órákat szervez.  
- Irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, biztosítja a szakirodalmat. 
- Javaslatot tesz az igazgatónak a munkaközösség tagjainak jutalmazására, 

kitüntetésére, átsorolására.  
- Képviseli a munkaközösséget intézményen belül és kívül.  
- Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét. 
- Figyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást. 
- Szervezi az iskolai versenyeket és vizsgákat. 

 

 

 

További feladatai: 
 

- Szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi záróvizsgákat. 
- Segít a 8. osztályosok osztályfőnökének lebonyolítani a középiskolába való 

jelentkezéseket. 
- Szervezi, összesíti, és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek az 

iskolában jelentkező túlórákat és helyettesítéseket. 
- Szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek ügyeleti rendjét. 
- Az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az 
anyakönyvek és naplók vezetését. 

- Figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat. 
- Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az igazgató rábíz. 

3. Gazdasági vezető 

 

Vezető beosztásával az igazgató bízza meg. Közvetlenül irányítja a gazdasági és technikai 
alkalmazottak munkáját. A konyha zavartalan működését az élelmezésvezetőn keresztül 
biztosítja. 
 

Felelős a következőkért: 
 

- A gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, 
betartásáért, szükség szerinti módosításáért. 

- Az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés 
maradéktalan végrehajtásáért.  

- Elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az 
iskola igazgatójának. 

- A költségvetést érintő évközi törvény és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az 
igazgatót.  

- Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési 
beszámolóját, és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításról és 
elfogadtatásról. 

- Az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység 
pénzgazdálkodásával kapcsolatos teendőket. 
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- Az adótörvényben leírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás szerinti 
közlésekért. 

- A gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival 
kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért. 

- A gazdasági egységidőszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért. 
- Figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak 

állagmegóvására és költséggazdálkodást illető megoldhatóságára. 

- Gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő 
elkészítéséről, figyelemmel kíséri a TB és SZJA előírásokat. 

- A költségvetés évközi módosítást (szükség szerint) kidolgozza, és jóváhagyásra 
előterjeszti. 

- A Számviteli és Adótörvény alapján szükséges éves költségvetést érintő könyvelési 
feladatokat ellenőrzi és gondoskodik azok lekönyveléséről. 

- Ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközökkel kapcsolatos bizonylatok 
alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását. 

- Ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és 
munkarendjének betartását. 

- Elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyása, 

aláírása után benyújtja az adóhatósághoz. 

- Gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról vezetett nyilvántartás 
naprakész vezetéséről. 

- Naponta figyelemmel kíséri az interneten érkező, az intézményt érintő levelezést és 
jogszabály változásokat.  

- A leltározási szabályzat alapján a leltározási, selejtezési munkálatok elvégzése.  
 

Ellenjegyzési, utalványozási és átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört nem gyakorol.  
Munkatársai: a könyvelő, élelmezésvezető, karbantartók, feladataikat a mindenkori 

munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el. 

 

 

 

4. Iskolatitkár feladatai: 
 

- Intézi az iskola adminisztrációs munkáját, melybe beletartozik az iratok kezelése, az 
iktatókönyv vezetése, postakönyv kezelése. Az iskolába érkező levelek fogadása, szétosztása.  
- Foglalkozik a tanulók ügyeivel, igazolványok kiadásával, személyi adatok nyilvántartásával, 
bérletek cseréjével. Intézi a tanulói balesetbiztosítást. 
- Naprakész a KIR kezelésében. 
- Ő az iskola pénztárosa. Munkáját a házipénztár kezelési szabályzata alapján végzi. 
Munkaköréhez tartozik a napközis tanulók, az iskola dolgozóinak étkezési díjának beszedése. 
- Felelős a tanulói bizonyítványok, anyakönyvek, az alkalmazottak személyi anyagainak 
naprakész nyilvántartásának őrzéséért. 
- Az éves könyvvizsgálói ellenőrzéshez az anyag összeállítása is a feladatai közé tartozik. 
- Felügyeli, és figyelemmel kíséri a takarítók munkáját.  

- A vezető utasítása szerint nyilvántartást készít a dolgozók napi munkarendjéről, 
szabadságáról, betegszabadságáról illetve táppénzes napjairól. 
- Minden dolgozóról adatlapot  készít. 
- Nyilvántartást készít a dolgozók igénybe vett munkaruházatáról. 
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- Az intézmény vásárlásait igazoló számlákról kiadási pénztárbizonylatokat készít, a bevételi 
források alapján bevételi pénztárbizonylatokat. 
 

- A bizonylatok nyilvántartásáról szigorú számadást vezet; a számviteli és bizonylati 

szabályzat  alapján az alábbi nyomtatványokról: 
o készpénzcsekk 

o bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatok 

o kiküldetési rendelvény (belföldi) 
o vasúti utazási igazolvány 

o szabadság engedély 

 

 - Vezeti a technikai dolgozók jelenléti ívét, valamint a bérszámfejtéshez valamennyi 
dolgozó jelenlétét, egyéb juttatásait, étkezési nyilvántartását. 
 

 

 

- Bonyolítja az iskola telefonjait az igazgató kérése és saját belátása szerint. 
- Az óvodavezetővel együtt vezeti az óvodai törzskönyvet. 
- Ha a dolgozó munkaviszonya bármilyen ok miatt megszűnik, a vezetővel együtt elkészíti  
   a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos nyomtatványokat.  
- Az igazgatóval együtt figyelemmel kísérik, hogy minden dolgozónak legyenek meg az  
  alkalmazásával kapcsolatos irataik. 
- Hivatalos leveleket készít, valamint elvégez minden olyan adminisztrációs munkálatot,  
  amelyek alkalomszerűen adódnak. 
- Közreműködik a pályázatok elkészítésében. 
- Felelősséggel tartozik az adminisztrációs munkálatainak pontosságáért. 
- Takarítás megfelelősségének ellenőrzése, adminisztráció vezetésének ellenőrzése, 

ennek nyilvántartása a napi ellenőrzések lapján. 
- Nem megfelelő takarítás esetén a tisztítás, fertőtlenítés újbóli elvégeztetése, ennek 

rögzítése a műszaknaplóban.  
- Felelős a határidős okiratok elkészítésénél a határidők betartásáért. 
- Titoktartásra kötelezett az intézmény belső ügyeit illetően. 

- Intézményünk keresztény szellemisége miatt tartsa szem előtt, hogy emberi magatartása,  
  megjelenése, személyisége példaként szolgál a gyerekek előtt. 
- Beszédstílusa, hangneme, türelme kifogástalan legyen. 

- Saját maga is vallását aktívan gyakorló legyen, hiszen hitre csak az tud nevelni, akinek ez  
   belső énjéből fakad. 

 

 

5. A pedagógusok 

 

Minden pedagógus tudatában legyen annak, hogy élete példájával nevel. Ez igaz az iskola és 
az iskolán kívüli magatartására is. Az iskola tanulóitól illetve azok szüleitől jogtalan előnyt 
nem fogadhat el. A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója köteles. Az iskola 
egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és keresztény kibontakozását.  

 

Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról nem szabad megfeledkeznie. 
Feladatainak ellátásában esetleges akadályoztatását időben jelezze! Óra elhagyását csak 
komoly indok alapján, az igazgató beleegyezésével tegye. 
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Munkaköri kötelességei: 
- kötelező óraszámban képességeiknek megfelelő oktatás 

- hatékony nevelési és oktatási módszerek alkalmazása a sikeres munka érdekében 

- gyenge tanulók korrepetálása, a tehetségek gondozása 

- rendszeres önképzés és továbbképzés a jobb munka érdekében 

- rendszeres kapcsolat a szülőkkel és osztályfőnökökkel 
- tanévi munkájukhoz vagy központilag kiadott és a saját osztályára átformált 

tanmeneteket, vagy a terv anyagát egyénileg elkészített tanmenetben feldolgozva 
használnak 

- a tanulók dolgozatait, feleleteit értékelik, az érdemjegyet közlik a tanulóval 
- az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, táborok megszervezése. 

 

A munkaidő heti 40 óra. Ebből annyit kell az iskolában töltenie, amennyi a munkája 
hiánytalan elvégzéséhez szükséges. Év végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg 

szabadságukat, ha munkájukat befejezve az iratokat az igazgatónak hiánytalanul leadták. 

VI. 

Vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 
 

Az igazgató köteles gondoskodni a helyettesítéséről bármilyen akadályoztatása esetén. 
Az iskola nem maradhat vezető nélkül. 
Első számú helyettesítésre az igazgatóhelyettes köteles. Ha mindkét vezető akadályoztatva 
van, akkor helyettesítésre a munkaközösség vezetők közül kell kijelölni egy személyt. 
 

VII. 

A helyettesítő közalkalmazott felelősségének, 
intézkedésének terjedelme 

 
Feladata: 

 

- Az intézményben addig tartózkodik, amíg ott gyermeket foglalkoztatnak. 
- A munkaközösség vezetők akadályoztatása esetén a diákönkormányzatot segítő 

tanárra hárul a helyettesítés. A valóságos helyettesítéskor ügyeleti díjban részesülnek a 
kötelező óráin felüli benntartózkodás esetén. 

- Folyamatosan helyettesítési munkakör vállalásakor pótlékra jogosult. 
- Mindezért a kijelölt közalkalmazott felel az intézmény működéséért. Felelőssége 

kiterjed a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 
döntést igénylő ügyekre. 
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VIII. 

A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás 
formája 

R.4.§(1.) bekezdés g pont 
 

Az igazgató tájékoztatja a szülőket az iskola egész életéről, éves munkatervéről, az aktuális 
feladatokról.  

- A vezető a szülői közösség ülésén évente 2 alkalommal (szeptember és január vége), 
- írásban alkalmanként, 
- hirdető táblán kihelyezett információ formájában. 

 

Szülők joga:  

 

- A fogadó órákon, szülői értekezleteken tájékozódhat gyermeke tanulmányi 
előmeneteléről, magatartásáról az osztályfőnököktől. 

- A fogadó órák, és szülői értekezletek időpontját az éves munkaterv tartalmazza havi 
lebontásban. 

 

 

Ugyanezt megteheti az osztályfőnökkel vagy szaktanárral megbeszélt időpontban is. 
Tájékozódhat az iskolai dokumentumok tartalmáról az iskola WEB lapján, könyvtárában a 
fenntartónál az igazgatói irodában, az iskola irattárában (Pedagógiai Program, Szervezeti és 
Működési Szabályzat, Házirend, Esélyegyenlőségi terv). 
A Házirend egy példányát az iskolába beiratkozó tanulók szüleinek át kell adni. 
 

 

IX. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 
a feladatok ellátásával kapcsolatos rendelkezések 

 

1. A nevelőtestület működése 

 

A nevelőtestület tagja az iskola és az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő 
alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint a nevelő oktató munkát közvetlenül 
segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. 
 

A nevelőtestület jogellátását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Közoktatási 
Törvény 56-57.§-a,valamint a Vhr. Utasítás határozza meg. Az iskola életével, hivatalos 
ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták – a tájékoztató anyagok kivételével – szolgálati 
titkok, ezt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. 
A nevelőtestület döntéseit értekezleten nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a külön 
jogszabályban, illetőleg rendeletben meghatározott esetek. A nevelőtestület döntéseit, 
javaslatait és véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja 
ki.  
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A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. 
A nevelőtestület rendszeres értekezletei: - tanévnyitó 

      - tanévzáró 

      - félév végi és év végi osztályozó 

      - nevelési 2 alkalommal (őszi, tavaszi) 
A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és 
időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
összehívásáról a napirend legkésőbb három nappal történő kihirdetésével intézkedik.  
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint a tárgy megjelölése szükséges. Az 
értekezletet a tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell 
összehívni. 
 

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület írásos 
előterjesztés alapján tárgyalja és dönt a következőkben: (KT 57.§) 
- Szervezeti és Működési Szabályzat, 
- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- munkaterv, a tanév rendje (tanévnyitó értekezlet) 
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

- a tanulók fegyelmi ügyében, osztályvizsgára bocsátás 

- osztályozó vizsgákkal kapcsolatban 

- a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása 

- az iskolai munkára irányuló beszámoló, elemzés elfogadása 

- nevelőtestületi jogkörök átruházása. 

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési 
jogot gyakorol. Az értekezletre a szülői munkaközösség képviselőjét is meg kell hívni. A 
nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató látja el. A nevelőtestületi 
értekezletről a jegyzőkönyvet a testület erre felkért tagja vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésével 
két nevelőt kell megbízni. 
A nevelőtestületi döntéseket határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat 
nyilvántartásba kell venni, és sorszámmal kell ellátni. A nevelőtestület akkor határozatképes, 
ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. 

 

2. Szakmai munkaközösségek 

 

Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik, egy alsó tagozatos, és egy osztályfőnöki 
munkaközösség. Mivel minden évfolyamban egy osztály működik, a Pedagógiai Programban 
a további évekre is csak ennyit tartunk szükségesnek. 
A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény Pedagógiai Programja és 
Éves Munkaterve irányozza elő. 
 

A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 
- Javítják az intézményben folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalát, minőségét. 
- Fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 
- Kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 
ismeretszintjét. 
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- Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 
felhasználására.  

- Figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 
- A pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvétel megszervezése. 

- A javító, illetve osztályozó vizsgák kikérdezéseinek összeállítása, értékelése. 

 

Együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje: 
 

 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség vezető irányítja. Munkájukat a 
munkaköri leírás alapján végzik. A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg a 
munkaközösség véleménye alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A 
munkaközösségek az iskolai munkaterv és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján 
összeállított éves munkatervek szerint tevékenykednek.  
A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 
- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
- továbbképzési programokról, 
- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 
 

A szakmai munkaközösség szakterületét érintően véleményezi a nevelési-oktatási 
intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére.  
A szakmai munkaközösség véleményét, szakterületét érintően be kell szerezni  

- a pedagógiai program elfogadásához, 
- a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához. 
 

Az iskolai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 
 

1. az iskolavezetés 

Az igazgatóhelyettes az alsós és a felsős munkaközösségek kapcsolattartásáért felel. Az 
igazgatóhelyettes a munkavégzéshez szükséges információkat átadja  a munkaközösség 
vezetőknek, melyet a továbbítanak a munkaközösség tagjainak.  
A munkaközösség vezetők ellenőrzik és aláírják a tanmeneteket.  
 

2. a munkaközösség vezetők kapcsolattartás rendje 

 

A munkaközösség vezetők elkészítik az éves munkaterveket az iskolai éves munkaterv 
alapján, és leadják az igazgatóhelyettesnek.  
A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti 
kapcsolattartásért a munkaközösség vezetők felelnek. 
A tanévzáró értekezleten szóban vagy előzetesen írásban beszámolnak a munkaközösség elért 
eredményeiről, elvégzett munkájáról és a feladatok teljesítéséről.  
 

Kapcsolattartásáért 
felelősek 

Kapcsolattartás 
módja 

Kapcsolattartás 
gyakorisága 

Értékelés Dokumentálás 
módja 

Munkaközösség 
vezetők 

Szervezett 

megbeszéléseken 
és napi 
munkakapcsolatban 

Munkaközösség 
vezetők 
megbeszélése 
napi 

gyakorlatban 

folyamatosan 

Igazgatóhelyettes 
értékelés szóban 
és írásban az 
éves pedagógiai 
értékelésnél 

Feljegyzés, 
jelenléti ív 
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X. 

Szülői szervezet egyetértési és véleményezési jogának 
szabályozása 

(KT 59.§) 
 

1. Szülői közösségek 

 

A szülők jogainak érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében szülői közösség működik 
iskolánkban. 
Az osztályok szülői közösségét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztály 
szülői közösségei tisztségviselőket választanak: elnököt, elnökhelyettest, gazdasági felelőst. 

Az iskolai szülői közösségek vezetőségei a szülők javaslatai alapján megválasztják az iskolai 
szülői közösség tisztségviselőit: elnököt, elnökhelyettest és pénztárost. 
 

Az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával a véleményüket azokban a kérdésekben, 
amelyben a jogszabály véleményezési jogot biztosít.  
A szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett pontjának 
tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülői közössége részére az igazgató tanévenként 
két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény működéséről. Az osztályok szülői közösségével 
az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. 
 

A szülői közösségnek véleményezési joga van: 
- Szervezeti és Működési Szabályzatnak a szülőket érintő kérdéseiben, 
- a Házirend megállapításában, 

- a szülőket anyagiakban is érintő kérdésekben, 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az iskola és család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

- az iskola Pedagógiai Programjában, 

- a Minőségirányítási Program elfogadásában. 

 

XI. 

A Szülői Szervezet számára további jogok megállapítása 

 
- A pedagógiai munka véleményezésén kívül javaslatot tehet a tanulók szabad idejének 

eltöltésére. 

- A tanulmányi kirándulásokon saját költségén részt vehet. 
- Kezdeményezhet gyűjtést, rendezvény megtartását az iskola javára. 

- Lehet kapcsolattartó az óvoda és iskola között. 
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XII. 

A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, a 
diákönkormányzat  működéséhez szükséges feltételek 

 

1.  A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 
 

A közoktatási törvény 62.,63.,64- §-a rendelkezik a tanulóközösségek és a 
diákönkormányzatot érintő kérdésekben. 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. 
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 
el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.  
Az intézmény diákönkormányzatának szervezeti és működési rendje a Szervezeti és 
Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
Ez a szervezeti és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, 
javaslattevő és véleményezési jogkörét.  
A tantestület választott tagjai a diákönkormányzatot segítő tanár. 
A diákönkormányzat gyűjtéseihez önálló helyiséget biztosítunk, csak egy zenei óra működik a 
teremben. Dokumentációjának tárolására szekrény, íróasztal, szék és egy számítógép áll 
rendelkezésre. Az évközi papírgyűjtéssel is növelik anyagi bevételeiket.  
 

2. A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolattartása 

 

A diákönkormányzati gyűlések meghívottja az igazgató, ha az iskolát érintő kérdéseket 
tárgyalnak. Rendezvények, műsorok, egyéb programok megvalósításakor az iskolavezetés 
bevonása az előzetes tervkészítésbe. 
 

 

XIII. 

Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 
 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 
 

Kapcsolatok: 

Püspökkari Konferencia, Püspökkari Titkárság 

Római Katolikus Püspökség Kaposvár, mint fenntartó 

A városi és vidéki önkormányzatok 

Tab Város Jegyzője 

Katolikus Óvoda 

Művelődési Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat (Tab, Petőfi S. u. 4.) 
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (Budapest, Városligeti fasor 42.) 
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Helyi oktatási intézmények 

Egészségügyi Szolgálat 
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Tagintézményének Rudnay Gyula 
Szakképzője  (Tab, Virág u. 12-14.) 

Takáts Gyula Többcélú Intézmény 

Városi Könyvtár 
Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete (Kaposvár, Bajcsy Zs. 
10.) 

 

A fenntartó:  
 

- Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pedagógiai Programot, az 
Intézményi Minőségirányítási Programot, a Házirendet, az Esélyegyenlőségi Tervet és 
az intézményi szabályzatokat.  

- Működteti az iskolát. 
- Jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését. 
- Megbízza az igazgatót. 
- Felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület 

döntései felett. 
- Az éves munkatervet és az éves beszámolókat jóváhagyja. 

 

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és 
minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni. 
 

Iskolánkban a gyermekvédelem körében felmerülő problémák jelzése minden pedagógus 
feladata. Az osztályfőnökök jelzik a problémát az igazgató felé, aki kapcsolatot tart a 
Gyermekjóléti Szolgálattal. Az osztályfőnökök rendszeresen beszámolnak 

formanyomtatványon a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott tanulók tanulmányi 
előrehaladásáról, folyamatos és akkut problémáiról. Tájékoztatják az új segítségre szorulókat. 
A Gyermekjóléti Szolgálat meghívja értekezleteire az igazgatót. 

 

XIV. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

Az iskolai egészségügyi ellátás folyamatos. A tanulók felvilágosításába a védőnők éves 
terveik szerint kapcsolódnak be. Rendszeres egészségügyi és tisztasági vizsgálatot tartanak.  
 

Az iskolaorvossal kötött megállapodás értelmében az iskola tanulóinak egészségügyi 
felügyeletét köteles ellátni. A kötelező vizsgálatokat, a védőoltásokat, a szűréseket elvégzi 
tanulóinknál. 
 

Balesetnél azonnali orvosi ellátásban kell részesíteni a tanulót és arról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyvet az igazgatónak és a munkavédelmi felelősnek alá kell írni, s azt a 
törvény szerinti hatóságokhoz továbbítani. 
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XV. 

Hiányzások, távolmaradások 

 
1. A tanulói távolmaradások igazolása 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett foglalkozásokról való 
távolmaradását a szülővel vagy orvossal igazoltatni. Az igazolás módját a házirend 
tartalmazza. A szülő tanévenként három tanítási napról adhat igazolást. A tanuló számára 
előzetes igazolást a szülő szóban is kérhet. Az engedély megadásáról három nap időtartamig 
az osztályfőnök, azon túl, az igazgató dönthet.  
 

 

A döntést az osztályfőnökkel való megbeszélés után hozza meg, mérlegelve a tanuló 
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásának mennyiségét és okát. 
A tanuló hiányzását a haladási naplóba kell bejegyezni, a hiányzások havi összesítését az 
osztályfőnök végzi.  
 

2. Távolmaradási-, távozási engedélyek 

 

A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az iskolát a hiányzás okáról és 
várható időtartamáról.  
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első 
osztályfőnöki órán.  
A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell 
tekinteni.  

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola 

tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesíteni kell. 
A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti.  
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.  
Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás 
bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 
igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 
megkeresi a gyermek szülőjét, lakhely szerinti jegyzőjét.  
 

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a 
magatartásjegynek is tükröznie kell: 
 

- 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás jegy maximum négyes lehet, 
- 8 óra esetén osztályfőnöki intés, a magatartás jegy maximum hármas lehet,  
- 12 óra esetén igazgatói intés, a magatartás jegy maximum kettes lehet, 
- 20 óra esetén - fegyelmi tárgyalás lefolytatása után - tantestületi büntetés. 

 

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az iskola ajánlott levélben köteles a szülőt 
értesíteni.  
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Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a 
lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni a tankötelezettség teljesítése érdekében A 

nevelőtestület az osztályvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 
mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanítási órát. Egy tanévben a tanulónak igazolt és 
igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet 

mulasztott, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – 

dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.  
 

 

XVI. 

Ünnepek és hagyományok ápolása, megemlékezések 
rendje 

 
Ø Az iskola zászlójának őrzése 

Ø A nemzeti ünnepségek, megemlékezések, rendezvények iskolai megszervezése: 
- Október 6. osztályszinten (osztályfőnöki, illetve alsó tagozaton olvasás órán) 
- Október 23. iskolai szinten 

- Március 15. iskolai illetve városi szintű koszorúzás a Petőfi u. 6-12-ben 

-  Június 04.a nemzeti összetartozás ünnepe. 
 

Ø Egyházi ünnepeink: 
- Adventi gyertyagyújtás 

- Karácsonyi műsorok osztályszinten 

- Húsvét 
 

Ø Egyházi ünnepek, amelyeken az egész iskola szentmisén vesz részt: 
- Kisboldogasszony (Szűz Mária születése) szeptember 8. 

- Szent Gellért (A katolikus iskolák védőszentje, iskolánk névadója) szeptember 

24. 

- Szeplőtelen fogantatás (Szűz Mária fogantatás) 
- Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2.  
- Veni Sancte, Te Deum 

 

Ø Az iskolai élet ünnepségei: 
- Farsangi bál 
- Sportnap- gyermeknap 

- Ballagás 

A nemzeti ünnepeken és a ballagáson diákjaink ünneplő öltözetben jelennek meg. 
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XVII. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

 

a) A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokra 
terjed ki. 

 

b) A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért az igazgató felel. Az 
ellenőrzés ütemét, idejét és tartalmát az ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési 
tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzésekről, 
annak lefolytatásáról az igazgató dönt. 

 

c) Az iskola belső ellenőrzés feladatai: 
 

- Biztosítsa az intézmény törvényes működését. 
- Elősegítse a hatékony, eredményes nevelő-oktató munkát. 
- A dolgozók teljesítményértékeléséhez megfelelő információt nyújtson. 

- Az iskolai önértékelés és átfogó intézményi ellenőrzéshez adatokat 
szolgáltasson. 

 

d) Belső ellenőrzésre jogosultak: 
 

- igazgató 

- igazgatóhelyettes 

- munkaközösség-vezetők 

- minőségirányítási csoport vezetője 

- Püspökség megbízottja 

- Az igazgató az iskolában folyó minden tevékenységet ellenőrizhet. 
 

e) Az ellenőrzés módszereiről évente tervet készít: 
 

- tanórák látogatása 

- írásos dokumentumok vizsgálata 

- tanulói munkák vizsgálata 

- beszámoltatás szóban és írásban 

 

f) Ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 
 

1. Tanítás-tanulás: 1.1. Felkészülés a tanórára 

    1.2. Munkaformák 

    1.3. Módszerek 

    1.4 Hatékonyság 

 

2. Munkafegyelem, adminisztráció: 
 

    2.1. A munkaköri kötelességek teljesítése. 

    2.2  A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása. 

    2.3. Az ügyeleti munka pontos ellátása. 
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    2.4. A pontos adminisztráció. 

    2.5. A tanterem rendezettsége, dekorációja, tisztasága. 

 

3. Személyes példamutatás: 
 

    3.1. Együttműködés a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal. 
    3.2. A keresztény értékrendnek megfelelő életvitel. 
 

4. Tanórán kívüli tevékenységek: 
 

    4.1. Szabadidős programok szervezése. 

4.2. Iskolai rendezvények, ünnepségek, évfordulók 
megrendezése. 
4.3.Lelki programunkon való részvétel, azok szervezése. 

 

5. Tehetséges tanulók gondozása, felzárkóztatás: 

 

    5.1. Versenyekre való felkészítés. 

    5.2  Lemaradó tanulók segítése. 

    5.3. Felkészítés javítóvizsgára. 

 

 

g) Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógussal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 
tagjaival meg kell beszélni. Az általános tapasztalatokat tantestületi értekezleten 
összegezni és értékelni kell.  
 

 

XVIII. 

Az  intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló és 
gyermekbalesetek megelőzésében 

 

1. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladati közé tartozik, hogy a tanulók részére 
az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha 
észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 

2. Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével 
kapcsolatban: 

- Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat, 
valamint a tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

- A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 
rendszabályokat és viselkedési formákat. 

- A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési 
szabályokat a tanulókkal betartatni. 
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- Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órán a tanulókkal ismertetni kell az 
egészségük és a testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 
magatartásformákat. 

 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 
szabályokkal a következő esetekben: 
 

- a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell: 
a) Az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat. 
b) A házirend balesetvédelmi előírásait. 
c) A rendkívüli esemény (baleset, bombariadó, tűzriadó, természeti katasztrófa, stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét. 
d) A tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

e) A tanulmányi kirándulások, túrák előtt. 
f) A közhasznú munkavégzés megelőzése előtt. 
g) A rendkívüli események után. 

h) A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire fel kell hívni a tanulók figyelmét. 
- A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a balesti veszélyforrásokra, a 
kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
követendő magatartásra. 

- A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie 
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a 
gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait a munkavédelmi 
szabályzat tartalmazza. 

- Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 
ellenőrzések tanévenkénti időpontját, rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozók nevét 
a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

- Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület 
kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó terv előírásai szerint kell 
elvégezni. 

 

A tűzriadó tervben meg kell határozni: 
 

a) A rendkívüli esemény jelzésének módjait. 
b) A dolgozók, tanulók riasztásának rendjét. 
c) A dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, 
rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, tűzoltóság – értesítése, fogadásuk 
előkészítése, biztonsági berendezések kezelése). 

d) Az iskola helyszínrajzát: 
-  Az építmények szintenkénti alaprajzát (menekülési útvonalakkal, a vízszerzési 

helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály 
feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival) 

- A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanuk ki kell 
vizsgálni és e balesetekről az elírt nyomtatványokon jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
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jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak (kiskor esetén a szülőnek.). A 

jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 
- A súlyos baleseteket azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személyt 
kell bevonni. 

- Az iskola igény esetén biztosítja a szülői közösség és az iskolai Diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

3. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat 
a Munkavédelmi Szabályzat szabályozza. 

XIX. 

Katasztrófa védelem, tűzvédelem, polgári védelem 
szervezeti és végrehajtási rendje 

 
- Az intézmény vezetője irányítja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakban. 

- A védekezés és felkészülés gyakorlati lebonyolítását a gazdasági vezető átruházott 
feladataként végzi. 

- A főbb közös helyiségekben kifüggesztett rajz szerinti menekülési útvonalakat a 

tanulók előtt próbariadóval teszi világossá és érthetővé. 
- A tanulókkal ismertetett hang hallatán fegyelmezetten hagyják el az épületet. 

 

XX. 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges 
teendők 

 

Bombariadó terv 

 

A terv tartalmazza a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola valamennyi dolgozó 
bombariadó esetén adódó feladatait. 
 

Az iskola területén előforduló bombariadó esetén a következők szerint kell eljárni: 
 

1.) A bombát észlelő vagy annak létéről értesülő személy az eseményt a 107 
telefonszámon azonnal jelezze a rendőrségnek. Ezután az iskola dolgozóit a megfelelő 
kongató eszközzel riasztani kell. 
Az osztályokban tartózkodó pedagógusok a tanulókat a legrövidebb időn belül a 
gyülekezési helyre vezetik. 
Az épületekben tartózkodó személyek gyülekezési helye: az iskola előtti tér. 
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2.) A bombariadóról szóló jelzés a következőket tartalmazza: 
A bomba pontos helyét: város, utca, házszám, (megközelítési útvonal) a bomba külső 
leírását, milyen módon értesült a bomba jelenlétéről, ki jelezte a bomba fellelését és 
milyen telefonszámról. 
 

A rendőrség megérkezéséig a helyszínt változatlanul kell hagyni. 
 

Bármilyen időpontban keletkezett bombariadóról a rendőrség riasztása után azonnal 
értesíteni kell:  
a) az iskola igazgatóját 
b) a gazdasági vezetőt 

 

 

XXI. 

A tanítás, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások 
szervezeti formája és rendje 

 

1. A tanítási képzési idő 

 

A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon – a közoktatási törvény 57.§-ában 
meghatározott tanítási napból áll. 
Intézményünkben öt napos munkarendben folyik az oktatás. 
 

 

 

2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája, rendje 

 

Az iskola megszervezi a tanórán kívüli foglalkozásokat is. Ezeket naplóban rögzíti. A 
foglalkozások anyagát a nevelő tanmenetben felosztva beírja a szakköri naplóba. 

A tanórán kívüli foglalkozások iskolánkban: 
- napközi otthon 

- énekkar 
- szakkörök 

- reggeli áhítat 
- szentmise (minden héten egyszer) 
- kulturális versenyek 

- tantárgyi versenyek 

- iskolák közötti sportverseny 

 

a) Napközi otthon 

 

Iskolánkban napközi otthonos foglalkozás van. A szülők igénylik, hogy gyermekeik ebben a 
formában tanuljanak. Az étkeztetést egész napos formában igénylik. Semmilyen 
lemorzsolódás nem történik ezen a téren. 
A nyári szünetekben az iskolában igény szerint van június hónapban napközis ellátás. 
 

 



 

34 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei: 
A napközi otthon és a tanulószobai foglalkozásokra az adott tanév előtti május 20-ig kell 

jelentkezni. Az első évfolyamos tanulók esetében a beiratkozáskor kell jelentkezni a délutáni 
foglalkozásra. A tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.  
A napközibe és a tanulószobai foglalkozásokon minden jelentkező tanulót fel kell venni.  
Ha a jelentkezők száma meghaladja a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételnél 
előnyt éveznek azok a tanulók: 

- akiknek a napközbeni felügyelete nem megoldott,  
- akiknek a szülei dolgoznak,  
- állami gondozottak,  
- akiknek a szociális körülményei indokolják, 
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,  
- a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba szerepelnek. 

 

Térítési díj befizetése, visszafizetése: 
Iskolánk saját konyhával rendelkezik. Tanulóinknak lehetősége van háromszori étkezés 
igénybevételére. Az igény határideje az előző tanév május 20-a. Módosításra a tanév első 
hetében van lehetőség. 
Az oktatással összefüggő térítési díjat mértékéről és az esetleges kedvezményekről 
tanévenként az iskola igazgatója dönt.  
A döntés előtt ki kell kérni a nevelőtestület és a Szülők Közösségének véleményét. A térítési 
díjat minden hónap 15. napjáig előre kell kifizetni és iskola pénztárosánál. A szülő írásos 
kérelmére indokolt esetben a befizetési határidőtől el lehet térni az igazgató engedélye 
alapján. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola pénztárosa gondoskodik,  

- ha a tanuló jogviszonya megszűnik,  
- ha a tanuló a szolgáltatást nem veszi igénybe, 
- túlfizetésként a következő hónapra elszámolja. 
 

Ha a szülő ezt a szolgáltatást nem kéri, egy nappal előre köteles bejelenteni. 
  

b) Szakkörök 

 

A szakkörök indítása a szülők és a tanulók kívánságának, valamint az iskola anyagi 
helyzetének ismeretében történik. A végleges döntést az igazgató mondja ki. A szakkörök a 
szorgalmi idő alatt október hónapban kezdődnek, és május 15-ig tartanak. (Kivétel, ha a 
pedagógus kötelező órájában szerepel a szakkör.) A foglalkozások időtartama 45 perc. Az 
éves szakköri programot az igazgató hagyja jóvá. 
 

Iskolánkban működik: 
 

- anyanyelvi szakkör 
- számítástechnika szakkör 
- matematika szakkör 
- sport szakkör 
- kézműves szakkör 
- énekkar 
- sportkör 
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c) Énekkar 

 

A tanár kiválasztja a jó hangú tanulókat. Ha a tanuló is szívesen vesz részt az énekkar 
munkájában, akkor tagja lesz a közösségnek. Az órarendben rögzített időpontban 45 percig 
tart a foglalkozás. Az énekkar az ünnepségek színvonalát hivatott emelni. 

 

d) Iskolai sportkör 

 

A tanulók jelentkezése önkéntes. Mivel a tanulók életkora a játékos sportfoglalkozások 
tartására alkalmas, ezért csak az egészséges életre nevelés célját szolgálja a foglalkozás. 
 

e) Versenyek 

 

A tanulmányi és kulturális versenyeken való részvételt az éves munkaterv tartalmazza. A 

területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti 
a tanítási órákon való részvétel alól. Az igazgató gondoskodjon róla, hogy az eredményesen 
szerepelt tanuló elismerést kapjon az iskolai közösség előtt. 
A tanulók részt vehetnek iskolán kívüli szakköri foglalkozásokon is, de azt az igazgatónak be 
kell jelenteni. 

 

XXII. 

A felnőttoktatás formái 
 

Intézményünkben felnőttoktatás nem folyik. 
 

XXIIII. 

Állami nyelvvizsga –bizonyítvány beszámítására vonatkozó 
rendeletek 

 

Ha valamely tanulónk rendelkezik középfokú idegennyelvtudást igazoló okirattal, akkor 
ennek a nyelvnek a tanórái alól felmentést kap. 
 

 

XXIV. 

Az iskolai könyvtár működési rendje 

 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik. 
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Az iskolai könyvtár feladata: 
- A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, 

nyilvántartása, őrzése, gondozása. 
- A dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése.  
- Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez 
be.  

Ezeket a rászoruló tanulók egy tanévre kölcsönzik ki. 
 

Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros tanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi 
könyvtárakkal: 

- Kaposvári Egyetem CSVM Ped.Főisk.Kar Pedagógiai Intézete Könyvtára 

- KPSZTI könyvtára 

- Somogyi TISZK Rudnay Gyula Középiskola Könyvtára Tab, Virág u. 14. 
- Takáts Gyula Többcélú Intézmény Tab, Petőfi u. 6-12. 

- Városi Könyvtár Tab, Ady u.  
 

Az iskolai könyvtár működéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros 
tanár a felelős. A könyvtáros tanár részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a Szervezeti és Működési Szabályzat 
mellékletében található Gyűjtőköri Szabályzat alapján a nevelők és a szakmai 
munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 
 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

- könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 

A könyvtár szolgáltatásait ingyen igénybe vehetik az iskola dolgozói és tanulói, akik az 
iskolával jogviszonyban állnak. A beiratkozás alapja a tanulói nyilvántartás.  
 

Az iskolai könyvtár tanítási napokon a könyvtáros által javasolt időpontban tart nyitva napi 1 
órát, amelyet a tanév elején szeptember 1-ig az igazgató határoz meg és hoz nyilvánosságra. 
 

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások 
körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral 
egyeztetniük kell. 
 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt 
segédkönyvek kivételével) 2 hét időtartamra lehet kölcsönözni. A kölcsönzési idő 1 
alkalommal meghosszabbítható. 
 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 
- Kézikönyvek 

- Számítógépes szoftverek 
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A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 
okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött 

dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt 
módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 
könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 
 

 

 

XXV. 

A mindennapi testedzés, iskolai sportkör és az iskolavezetés 
kapcsolattartása 

 

Heti 3 óra délelőtti testedzés, heti 2 óra iskolai sportkör, illetve a napközis szabadidő alatt 
játékos sportgyakorlatok együttesen biztosítják intézményünkben a mindennapi testedzést.  
 

Az iskolavezetés törekszik arra, hogy a sportkör minél több tanulót összefogjon, ezért 6-10 

éves korig és 10-14 éves korig biztosítja a sportszakkör megtartását. 
 

Feladata: 

a) A sportkör helyiségeinek biztosítása. 

b) A sportkör vezetőjének díjazása. 

c) Az iskola saját mezeket biztosít az őt képviselő versenyzőknek. 

d) A versenyek eredményeinek figyelemmel kísérése. 

e) Az elért jó eredmények értékelése. 
f) Az iskola költségvetéséből a sportszakkör számára anyagi fedezet juttatása. A 

versenyekre való utazási költségeinek biztosítása. 

 

 

 

XXVI. 

A tankönyvrendelés szervezésének és a 
tankönyvtámogatás megállapításának helyi rendje 

 
A „ A Tankönyvellátás Szabályzata” tartalmazza. 
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XXVII. 

A tankönyvrendelés elkészítésének rendeletben nem 
szabályozott kérdései 

 
 

1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezését az iskola tankönyvfelelőse látja el. 
2. Az iskola éves feladattervében rögzíteni kell a felelős dolgozó (tankönyvfelelős, 

könyvelő) nevét, aki az adott tanévben: 
- elkészíti az iskolai (tankönyvrendelését) tankönyvellátás megszervezésének tervét, 
- részt vesz az iskola tankönyvterjesztésében. 

 

3. A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal 
megállapodást köt.  

4. A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
- a felelős dolgozók feladatait, 
- a szükséges határidőket 
- a tankönyvterjesztés (árusítás) módját 
- a tankönyvfelelős díjazásának módját és mértékét. 

 

5. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a szaktanárok választják ki a  
megrendelésre kerülő könyveket. 

 

XXVIII. 

Reklámtevékenység szabályai intézményünkben 
 

Iskolánkban a Ktv. 122. § (12.) bekezdése alapján csak egészséges életmóddal, tanulással, 
környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, kultúrával összefüggő reklámokat 
helyezünk ki. 
 

 

 

Így engedélyezett: 
- a tanulmányi versenyekre felhívó, 

- az ásványok megismertetését célzó kagylóritkaságokat bemutató, 

- gyermekszínház plakátjait reklámozó szöveg megjelenítése az iskolai faliújságon, 

- zeneiskolai hangversenyek plakátjai, 
- városi rendezvények, 

- iskolán kívüli sporttevékenységek plakátjai. 
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XXIX. 

Tanulói tevékenységért díjazás megállapítása 

 
Ilyen tevékenység nem folyik intézményünkben. 

 

 

XXX. 

Adatkezelési szabályzat 

 
 

A közoktatási információs rendszer tartalmazza a tanulói nyilvántartást. 
 

A tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, 
anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, 
valamint az intézmény adatait, ahol tanulói jogviszonyban áll. 
 

Ebből a nyilvántartásból – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, jogszerű 
igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az 
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a tanulói 
jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha 
ez alatt az idő alatt a tanulót ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

XXXI. 

Tájékoztatáskérés módja az iskolai belső jogi normákról 
 

Az iskola Pedagógiai Programja, a Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, 

Minőségirányítási Programja , Esélyegyenlőségi Terve megtekinthető a nevelők szobájában, 
az igazgatói irodában, az iskolatitkári irodában, könyvtárban, az iskola WEB lapján, az 

óvodábn. 

 

Munkanapokon: 8 órától délután 4 óráig. 
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XXXII. 

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
közzétételi rendje 

 
A 32/2008.(XI.24.) OKM rendelet szerint a következő adatokat nyilvánosságra hozzuk az 
intézményünkben és az iskola honlapján. 
 

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 
- Házirend, 
- Intézményi Minőségirányítási Program, 

- Pedagógiai Program,  
- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv 

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

szakképzettsége. 
- Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. 
- Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. 
- Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik, kilencedik évfolyamon elért 

eredményei, évenként feltüntetve középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók. 
- Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége. 
- Az iskolai tanév helyi rendje. 
- Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanuló létszám. 
-  

XXXIII. 

Keresetkiegészítés feltételei 

 
A rendkívüli munkavégzésért keresetkiegészítés járhat. 
Rendkívülinek számít: 

- pedagógiai fejlesztő tevékenység, 

 - a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munka. 

 

A keresetkiegészítés megállapítható egy alkalomra, illetve meghatározott időre, amely nem 
lehet hosszabb 1 évnél, de többször is meghosszabbítható. 
 

Kifizetése ez utóbbiaknak havi rendszerességgel történik. 
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I. 

Az óvoda meghatározása 

1. Az intézmény alapvető céljai  
 

Az óvodai nevelés országos Alapprogramjához igazodva szeretnénk megfelelni az iskolai 
alkalmasság követelményeinek. 
Óvodánk a római katolikus vallás iránt elkötelezett intézményként működik. Ezért csak olyan 

személy kérheti felvételét, aki a római katolikus vallás iránt elkötelezett és vallását 
rendszeresen gyakorolja. 

Óvodai nevelésünk feladata: az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 
valláserkölcsön alapuló keresztény neveléssel. 
 

Bevezetés a keresztény hit és élet világába. 
 - Jézus megismertetése és megszerettetése. 
 - A teremtett világra való rácsodálkozás. 

- A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása. 
 

2. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint  

 

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint olyan óvodai nevelés, amely 3-6-7 

éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését segíti elő, kiegészítő feladata az SNI-s 

gyermekek egyéni fejlesztése, nevelése, és ezzel együtt biztosítja az iskolába járáshoz 
szükséges fejlettségi szint elérését.  
A hitéleti és valláserkölcsi nevelés elindítása és segítése a családokkal együttműködve. 
 

3. Az intézmény felelős vezetője  
 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője az intézményegység-vezető (óvodavezető), akit 

az igazgató választ.  
 

Vezetői tevékenységét az igazgató irányításával és az óvodatitkár közreműködésével látja el. 
Az óvodavezető távollétében a vezető által megbízott óvónő, illetve az óvodatitkár képviseli 
az óvodát. 
Az óvoda működésért való felelősségvállalás az óvodavezető által megbízott óvónőt terheli. 
Az óvodavezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos 
intézkedésben az általános iskola igazgatója ad felhatalmazást 
Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási 
programjának működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, 
ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 
gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak 
megszervezéséért. 
Továbbá a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése, és ellenőrzése. 
Rendkívüli szünetet rendelhet el, ha időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 
elháríthatatlan ok miatt az óvoda működése nem biztosítható. 
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Képviseli az intézményt és kapcsolatokat tart hivatalos személyekkel. 
Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. 
Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban az ellenőrzés biztosítva legyen. 
Az óvoda alkalmazottainak felvételénél egyetértési jogot gyakorol.  
 

 

Feladatkörébe tartozik különösen:   
 

· az intézmény katolikus (keresztény) szellemiségének megőrzése, 
· az óvoda éves munkatervének elkészítése, annak értékelése, 
· az SZMSZ és a nevelési program, minőségirányítási program, egyéb szabályzatok 

elkészítése, azok átdolgozása, 
· minőségirányítási program működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása 

(irányítás, ellenőrzések, értékelések) 
· a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
· a házirendben szükséges módosítások elvégzése,  
· a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása, 
· a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, 
· a nevelési év beosztásának meghatározása, szünetek, kirándulások megtervezése, 

engedélyezése, 
· a továbbképzések (beiskolázások) megszervezése és lebonyolítása, 
· jutalmazási és fegyelmi kérdésekben az igazgatóval való egyeztetés utáni döntés, 
· csoportlátogatások végzése, 
· a nevelőtestület tagjai számára évenkénti lelkigyakorlaton való részvétel 

biztosítása, 
· a gyermekek felvételével kapcsolatos kérdésekben az igazgatóval való egyeztetés 

utáni döntés, határozathozatal 

· szabadság, rendkívüli szabadság ügyekben döntés, 
· felelős az óvodai és a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséért, 
· feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések 

előkészítése 

· javaslattevés kitüntetések adományozására, 
· az óvoda életével kapcsolatos sajtóügyek és publikációk engedélyezése az 

igazgatóval való megbeszélés után, 

· a karbantartási és beruházási terv elkészítése, 
· a MIP-el kapcsolatos feladatok elvégzése; a nevelési év elején működési szabályzat 

elkészítése (irányítás, ellenőrzések, értékelések) 

 

II. 

Az intézmény működése és munkarendje 

 
Az óvodavezetés a működtetésnél figyelembe veszi az otthon vallásos életmódját, illetve 
nevelését. Ebből indulnak ki az óvodai nevelési feladatok.  
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Kiemelt feladat az óvoda keresztény légkörének kialakítása, a nevelőtestület és a technikai 
személyzet példamutató magatartása, világnézeti azonossága, elkötelezettsége, mely 
meghatározza a gyermekhez való viszonyukat. 
 

1. Etikai előírások:  
Az óvoda vallásos jellege megkívánja a következőket: 
 

· a dolgozók gyakorolják vallásukat 
· példamutató életvitelt tanúsítsanak szóban és tettben 

· mindenkit kötelez a diszkréció, az óvodai életről és személyekről 
· együttműködési képesség 

· a kultúrált beszéd az óvodában mindenkire nézve kötelező 

 

3. Az óvodavezető feladatai területi csoportosítás szerint  

· pedagógiai 
· tanügyigazgatási     

 

3. Az óvodavezető további feladatai:  
 

Kapcsolattartás, koordináló tevékenység a következő intézményekkel, szervezetekkel: 
 

· Takáts Gyula Integrált Nevelési Központ logopédia,   Tab  

· Gyermekjóléti Szolgálat  Tab 

· Társintézmények 

· Római Katolikus Általános Iskola    Tab 

· Katolikus Óvodák  (Kaposvári, Pécsi, Veszprémi, Pápai) 
· Szülői Szervezet  (közösség) 
· K.P.SZ.T.I  

· Kaposvári Egyetem Továbbképző és Szolgáltató Intézet (szakmai működtetéshez 
szükséges a kapcsolattartás) 

 

4. Az intézményvezető közvetlen munkatársai   
 

Az óvodavezető feladatait, közvetlen munkatársai: az óvodatitkár, valamint az óvónők 
közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet 
munkaköri leírásuk és jelen szabályzat tartalmaz. 
 

5. A nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletekre vonatkozó külön szabályok   
 

Az óvodavezető munkáját, az óvoda zavartalan működését segíti a nevelőtestület. Tagja az 
óvoda valamennyi óvónője. A nevelőtestület olyan közösség, amely az intézmény 
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület az óvoda egészét érintő 
nevelési kérdésekben az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyébként pedig 
véleményezési és javaslattevői jogkörrel rendelkezik. 
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A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

· a nevelési program és módosításának elfogadása 

· az SZMSZ és módosításának elfogadása 

· a nevelési intézmény éves munkatervének elkészítése 

· a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések elfogadása 

· a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

· a házirend, az intézményi minőségirányítási program elfogadása 

· az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 
szakmai vélemény kialakítása 

A nevelőtestület javaslattevő jogköre kiterjed az óvodai élettel kapcsolatos minden kérdésre. 
Értekezleteket az óvodai munkatervben meghatározott időben és programban kell tartani. 
A nevelőtestület döntéseit értekezleteken nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
A nevelőtestület határozatképes, ha valamennyi óvodapedagógus jelen van. Egyenlő számú 
szavazat esetén az óvodavezető dönt. 

Az értekezleten készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a tanácskozás célját, idejét, helyét, a 
napirendi pontokat. Ellenvélemény esetén a képviselők kérhetik írásban foglalt külön 
véleményük jegyzőkönyvhöz való csatolását. 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának kezdeményezéséhez az 
óvodapedagógusok egyharmadának aláírása, valamint tárgy megjelölése szükséges. 
A nevelőtestületi értekezletet az óvoda vezetője készíti elő. 
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló 
szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. 
A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető látja el. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 
A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. 
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az óvodavezető készíti el. 
 

Az óvoda alkalmazotti közössége az intézmény valamennyi dolgozóját magában foglalja. 
Az óvoda Minőségirányítási Programját az alkalmazotti közösség fogadja el. 
Az alkalmazotti közösség az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben 
javaslatot tehet. 

Az alkalmazotti értekezleteken: a szavazást igénylő kérdések eldöntése nyílt szavazással, 
szótöbbséggel történik. Az  értekezlet akkor határozatképes, ha a dolgozói létszám 2/3-a jelen 

van. 

Az értekezletről a jegyzőkönyvet az óvodavezető készíti el, amelyet két dolgozó, illetve a 
szülőket érintő kérdések esetén a Szülői Szervezet (közösség) két tagja hitelesít. 
Személyi ügyekkel kapcsolatos döntésekben fegyelmi felelősség kötelezi a hivatali titkok 
megőrzésére, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség minden tagját. 
 

6. Óvodatitkár 

 

Adminisztrációs munkálatai 
 

· a vezető utasítása szerint nyilvántartást készít a dolgozók napi munkarendjéről, 
szabadságolásáról, betegszabadságáról, illetve táppénzes napjairól, 

· nyilvántartást készít a dolgozók igénybe vett munkaruházatáról, illetve 
selejtezéséről, 

· a gazdasági vezető által elkészített bérjegyzéket dolgozónként aláíratja; egy 
példányt átad minden dolgozónak, egy példányt pedig lefűz, 
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· az óvodavezető irányítása szerint levelezéseket bonyolít, iktatásra,postázásra 
átküldi az iskolába, 

· havonta egyszer összeszedi a szülőktől, a dolgozóktól a térítési díjakat, 
· bonyolítja az óvoda telefonjait az óvodavezető kérése és saját belátása szerint 
· az óvodavezetővel együtt vezeti az óvodai törzskönyvet, 
· a selejtezési és leltározási szabályzatban leírtak szerint részt vesz azok 

munkálataiban, 
· a hivatalos leveleket számítógépen, írógéppel készíti el, valamint elvégez olyan 

adminisztrációs munkálatokat, amelyek alkalomszerűen adódnak 

· elkészíti az éves állami normatíva igényléséhez, és elszámolásához az óvodai 
anyagot, 

· a HACCP minőségbiztosítási rendszer megfelelősségét ellenőrzi, adminisztráció 
vezetése, vezetésének ellenőrzése 

 

7. Óvodapedagógusok 

 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, munkaidő beosztását a felügyeleti és a 
helyettesítési rendet az óvodavezető állapítja meg. 
Minden óvónő munkaidő beosztása szerint köteles az óvodában pontosan megjelenni. 
A munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az 
adott munkanapon reggel 1/2 8 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, hogy 
helyettesítéséről intézkedhessen. 
A dolgozó távolmaradását köteles igazolni. 
Ünnepélyeken az óvónők alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg.  
Óvodán kívüli, szervezett programokhoz, kirándulásokhoz minden 10 gyerekhez legalább 1 
felnőtt kísérő szükséges (óvónő, dajka) 
  

Munkaköri kötelességeik: 
 

· a kötelező óraszámban tartandó nevelés, foglalkoztatás, amelyek az óvoda 
pedagógusok szakértelmét igénylik, 

· nevelőmunkájukhoz azokat a módszereket választják ki, melyek tevékenységüket 
leginkább hatékonnyá és eredményessé teszik, 

· legyen külön gondjuk a gyengébb képességű gyermekekre, és segítsék elő a 
tehetségesebb gyermekek hatékonyabb fejlődését,  

· rendszeres önképzéssel, a továbbképzéseken való részvétellel fejlesszék szakmai és 
általános műveltségüket, 

· rendszeres kapcsolatot tartsanak az óvodavezetővel és a szülőkkel, 
· foglalkozás terveiket éves tervben tervezzék meg, 
· segítsék az óvodán kívüli programok, kirándulások, túrák lebonyolítását.  

 

A munkaidőt a Munka Törvénykönyve szabályozza. 
A heti munkaidő 40 óra. 
Az óvodapedagógusoknak annyit kell a teljes munkaidejéből az óvodában eltölteni, amennyi a 

munkája hiánytalan és igényes elvégzéséhez szükséges. 
Az érvényes jogszabály a kötelezően előírt óraszámban az óvónő csak a gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozással töltheti idejét (napi 6,4 óra). 
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Nem köteles kötelező óraszámon felüli teljes munkaidejében az óvodában tartózkodni. 
Ilyenek : felkészülés a fejlesztő-nevelő munkára, szemléltető eszközök készítése. 

 

Óvodában ellátandó egyéb feladatok: 
· nevelőtestületi értekezleteken való részvétel, 
· ünnepélyeken való részvétel, 
· alkalmazotti értekezleten való részvétel,  
· szülői értekezleteken való részvétel, 

 

Óvodán kívüli feladatok: 
· családlátogatások, 
· szervezett programok, kirándulások, 
· a gyermekek orvosi vizsgálatra kísérése,  

 

Az óvodapedagógusok kötelesek munkaidejükön belül munkára készen állni, ha munkájára 
igényt tart az óvoda (pl. helyettesítés címén) 
 

Tartalmi munka kérdései 
 

Az óvodában folyó nevelőmunkát az óvoda vezetője segíti és irányítja. 
A nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus személyét titkos szavazással 
döntöttük el. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az óvoda 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

Nevelőtestületi értekezletek  
 

· tanévnyitó, 
· tanévzáró, 
· őszi nevelőtestületi értekezlet (választott téma szerint), 
· tavaszi nevelőtestületi értekezlet (választott téma szerint), 

 

Alkalmazotti értekezletek 

 

Az óvoda zavartalan működését biztosítva szükség szerint tartunk alkalmazotti értekezletet. 
Az értekezletek témáit Helyi Nevelési Programunk cél és feladatrendszere, a törvényi 
változások ismertetése és azok végrehajtásának megvalósítása határozza meg. 
Az értekezletek irányítója az óvodavezető, de egy-egy témában az óvodapedagógusok is 
felkészülnek. 
Rendkívüli értekezletet igény szerint tartunk, az érdekelteket kellő időben értesítjük. 
 

Továbbképzések  
 

A továbbképzések idejét, témáit, évenkénti ütemezését a továbbképzési, illetve a beiskolázási 
tervben rögzítjük. 
A továbbképzési, beiskolázási tervet az óvoda vezetője készíti el. 
A továbbképzések témáit, idejét a munkatervben határozzuk meg.  
A 7 évenkénti kötelező 120 órás továbbképzést minden óvónő köteles elvégezni. 
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A helyettesítés rendje  
 

Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén – azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 
hatáskörében, valamint jogkörében tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az 
óvodavezető által megbízott óvónő helyettesíti. 
 

Az óvodavezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott 
hatásköröket is. 
Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét.  
 

8. Óvodánk házirendje  

 

Házirendünk tartalmazza az óvoda belső életének, rendjének részletes szabályozását. 
A rendszabályok betartása kötelező, szülőkre, óvónőkre, óvodásokra és valamennyi dolgozóra 
vonatkoztatva egyaránt.  
A házirendet az óvodavezető készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Véleményezési jogot 
gyakorolnak a szülői szervezet képviselői. 
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
A házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. 
 

9. A nevelési év helyi rendje  
 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év ünnepélyes 
VENI SANCTE-val kezdődik és TE DEUMMAL, hálaadó szentmisével ér véget. 
Nevelési év végén az óvónők csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha munkájukat 
befejezvén az óvodavezetőnek a csoport életével kapcsolatos dokumentációkat rendben 
leadták. 
A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó 
értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek. A nevelési év nyitó értekezletén döntenek a 
nevelőmunka lényeges tartalmi változásairól, óvodai szintű rendezvények, ünnepélyek, 
nevelőtestületi értekezletek tartalmáról és időpontjáról, nevelésnélküli munkanapok 
időpontjáról, valamint programjáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. 
A nevelési év helyi rendjét, az intézmény rendszabályait az óvónők az első szülői értekezleten 
ismertetik a szülőkkel. 
 

10. Az intézményben tartózkodás rendje    

 

Az óvoda reggel ½ 7 órától ügyeletet tart és fogadja azokat a gyerekeket, akiket szüleik 
munkahelyi kötelezettségeik miatt – már ilyen korán behoznak az óvodába. 
Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt ½ 7 óra és ½ 5 óra között óvodapedagógusok 
foglalkoznak a gyerekekkel. 

A nyitvatartási idő alatt az óvodavezetőnek vagy az általa megbízott óvónőnek az óvodában 
kell tartózkodnia. 
Az óvodavezető akadályoztatása esetén az intézményben amíg ott gyermek tartózkodik, 
biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását. A vezető által megbízott óvónő személyének 
jelenléte a jelenléti íven ellenőrizhető. 
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Az intézményben párt, vagy párthoz tartozó szervezet nem működhet.   

Az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére, 
szünetek, részleges nyitvatartások ideje alatt az óvodatitkár, illetve az óvodavezető hivatott. 
Szülők az óvodában a reggeli érkezés és a délutáni esetleg ebéd utáni távozás alkalmából 
tartózkodhatnak. 
Kivételt képez a beszoktatás ideje (kiscsoportban), egyéb rendkívüli alkalmak. (pl. a gyermek 
megbetegedése, nyílt napok beíratás előtt)  

11. Létesítmények használata 

 

Az óvoda létesítményeit, helységeit rendeltetésüknek megfelelően, az állag megóvása szem 
előtt tartásával kell használni. 
Az óvoda helységeinek használati rendjét a házirend tartalmazza. 
Az óvoda minden dolgozója és gyermeke felelős a közösségi tulajdon védelméért, és 
állagának megőrzéséért, valamint a tűz-és balesetvédelmi szabályok megtartásáért, a 
munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 

A helységek vagy létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az óvodavezető 
engedélyével és átvételi elismervény ellenében lehet elvinni. Külsők az óvodavezető 
engedélyével és a megállapodás szerinti időben használhatják a helységeket. A 
berendezésekért kártérítési felelősséggel tartoznak. 

12. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje   

 

A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendjét, munkaidő beosztását a Munka 
Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel összhangban az óvodavezető állapítja meg az 
intézmény zavartalan működése érdekében. 
Az óvodapedagógusok munkáját segítő és egyéb feladatokat látnak el az óvoda fizikai 
dolgozói (a dajkák, a fűtő-karbantartó, a takarítónő),- valamint az óvodatitkár és a gazdasági 
vezető. 
Munkaköri feladatukat, a munkaköri leírások tartalmazzák.  
Munkaidő beosztásukat személyre szóló dokumentum tartalmazza összhangban a jelenléti 
ívvel. 
A dolgozók kötelesek munkahelyükön olyan időben megjelenni, hogy munkaidejének 
kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljanak. 
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt megkezdeni nem tudja, távolmaradását jelentse az 
óvoda vezetőjének – lehetőleg l nappal előbb – hogy a helyettesről gondoskodhasson. 
Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatják el az óvodát. 
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II. 

Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás formái és rendje 

 

1. A szülői szervezet (közösség) 
 

A közoktatási törvény 59.,60.,61. §-a rendelkezik a szülők közösségéről, valamint az 
óvodaszékről. 
Ennek alapján: a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése 
érdekében munkaközösségeket hozhatnak létre. 
A szülői munkaközösség dönt saját működéséről. 
Azokban a kérdésekben, amelyben a jogszabály véleményezési jogot biztosít – az 

óvodavezető kéri meg véleményüket. 
A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett 
pontjának tárgyalásához meg kell kérni. Az intézmény szülői munkaközössége részére az 
óvodavezető nevelési évenként legalább két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény 
működéséről. A csoportok szülői munkaközösségeivel az óvónők tartanak kapcsolatot. 
A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van. 

· a Működési Szabályzat szülőket is érintő rendelkezéseiben, 
· a házirend szülőket érintő pontjainak megállapításaiban, 
· a Minőségirányítási Program és a Helyi Nevelési Program szülőket is érintő részeit 

illetően 

· a szülőket anyagiakban is érintő ügyekben, 
· a szülői értekezletek témáinak meghatározásában, 
· óvoda és család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

 

2. Kapcsolattartás a szülőkkel   

 

A szülők számára az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  helyi nevelési 
programjáról és az intézményi minőségirányítási programjáról az óvodavezetővel való 
egyeztetés útján lehet tájékoztatást kérni. 
Szükséges, hogy a szülők ismerjék az óvoda nevelési törekvéseit és konkrét programjait. 
Az óvoda a nevelési programját és az intézményi minőségirányítási programját a gazdasági 
irodában elhelyezve tartja. 

Szülői kérésre ezek a programok megtekinthetők, illetve az óvodavezető köteles róluk 
tájékoztatást adni. A tájékoztatás szülői értekezletek alkalmával, illetve időpont egyeztetés 
után történik. 
Az óvodai nevelési év rendjének meghatározásakor ki kell kérni a szülői szervezet (közösség)  
véleményét. 
A szülők jogos igénye, hogy gyermekük magatartásáról, viselkedéséről, nevelőmunkában 
tanúsított hozzáállásáról tájékoztatást kapjanak. 
Mindezek érdekében a nevelési év során szülői értekezleteket tartunk a szülők számára. 
Amennyiben a szülő ezeken az időpontokon kívül is szeretne információt kapni gyermekéről 
jelezze az óvónőknek. 
A szülők az óvoda kulturális programjairól tájékoztatást kapnak. 
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A beiratkozás alkalmával tájékoztatni kell a szülőket óvodánk keresztény szellemiségéről, 
óvodánk életének tudnivalóiról. 
A kapcsolattartás, a gyerekek megismerésének legalkalmasabb eszköze a családlátogatás. 
 

3. Az intézmény külső kapcsolatai   
 

Az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, 
Katolikus Iskolával, Bölcsődével. 
A kapcsolattartás szóban, telefonon, és írásbeli formában történik. 
 

4. Az óvodai hagyományok ápolása, ünnepek rendjének meghatározása 

 

Az óvoda hagyományainak kialakítása és ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda jó 
hírnevének megőrzése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Segítsük elő 
az advent, húsvéti előkészületek és a helyi vallásos hagyományok ápolását, a vasárnapi 
szentmiséken való részvételt és az egyházi ünnepek megünneplését. 
Az ünnepélyekre, megemlékezésekre vonatkozó időpontokat és a felelősök nevét az éves 
munkaterv tartalmazza. 

 

Ünnepélyek, megemlékezések rendje  
 

Vallási eredetű ünnepek: 

 

· Mindenszentek ünnepe 

· Mikulás ünnepe  (Szent Miklós ünnepére) 
· Karácsony    (Jézus születésének ünnepe) 
· Húsvét  (Jézus feltámadásának ünnepe) 
· Pünkösd   (Szentlélek eljövetelének ünnepe) 
· Szent István királyunk ünnepe (aug. 20.) 

 

Nemzeti  ünnepeink: 

· március l5. 

· október 23.  
 

A gyermek életének hagyományos ünnepei: 
· anyák napja megünneplése  (a legszentebb édesanya, Szűz Mária példáját 

kiemelve) 

· a gyermekek születésnapjának megünneplése 

· gyermeknap 

· farsangi mulatság 

· évzáró és ballagás 

· őszi hálaadó nap  
· Luca napi vásár 

 

Az anyák napja (mindhárom csoportban), a karácsonyi ünnepély, a farsang (középső és nagy 
csoportban) és az évzáró nyilvános, ezekre meghívjuk a szülőket is. Nyilvános továbbá az 
őszi hálaadó napunk, a Luca napi vásár és a húsvétváró játszóházi programunk. Egyéb 
ünnepélyeken csak az óvoda dolgozói vesznek részt. 
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Az ünnepélyekre az alkalomhoz illően kilobogózzuk az óvoda épületét, kidíszítjük a 
csoportszobákat. Virágokkal díszítjük alkalomhoz illő dekorációval a korlátokat, a 
tornatermet. 

Az egyes ünnepélyek előkészítéséért az óvónők felelősek, lebonyolításában az óvoda 

valamennyi dolgozója részt vesz. 
A vallási eredetű ünnepek közül a karácsonyt, a hagyományos ünnepek közül az őszi hálaadó 
napot, a Luca napi vásárt, gyermeknapot, a nagy csoportosok ballagását, a három csoport 
együtt ünnepli. Pünkösd ünnepéről csak a nagy csoportban emlékezünk meg. 
Az anyák napját, a farsangot, a gyermekek születésnapjának megünneplését, a nemzeti 
ünnepekről, Mikulás és Húsvét ünnepéről való megemlékezést a csoportok külön ünneplik. 
(életkorukra való tekintettel) 
Nyugdíjba vonult dolgozóinkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, az ünnepélyeken 
szívesen látjuk őket. 
 

A hagyományápolás külsőségei: 
· az intézménynek saját címere és saját zászlaja nincs  

 

Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok 

· szakmai napok szervezése 

· továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

· dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról 
· pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozó köszöntése, segítése 

· a távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása 

 

III. 

Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók 
 

1. Óvodai felvétel  
 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés módját minden évben a 
beiratkozást megelőzően a szülők tudomására hozzuk. 
A felvételi döntésről szóban kapnak a szülők felvilágosítást az óvoda vezetőjétől, illetve a 
felvételről az óvodavezető írásbeli határozatot is készít a szülők számára. 
Óvodába az a gyermek vehető fel, aki két és fél évet az adott év december 31-ig betölti és ezt 
az óvodai férőhelyek lehetővé teszik. 
Az új gyermekek fogadása szeptember 1-jétől folyamatosan történik. 
Az óvodába gyermeket a nevelési év megkezdését követően is fel lehet venni. Az óvodába 
felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, az óvónők véleményének 
és a szülők kéréseinek figyelembe vételével. 
Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, szükség 
esetén és indokolt esetben 7 éves kor után is nevelő intézmény. 
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2. Tankötelezettség   

 

Az óvodás gyerek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől 
válik tankötelessé, amelyben hatodik életévét május 31-ig betölti. A szülő kérésére a gyermek 
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. 
A szülő köteles a tanköteles gyermekét a lakóhely szerint illetékes általános iskola első 
évfolyamába beíratni. 
A katolikus óvodába járó gyermekek szüleitől elvárjuk, hogy intézményünkben folytassák 
jogviszonyukat.  

 

3. Mulasztások igazolása   

 

Az óvodából való távolmaradást, az igazolás módját a HÁZIREND tartalmazza. 

El kell tiltani az óvoda látogatásától az orvos által javasolt időtartamra azt a gyermeket, aki 
fertőző betegségben szenved, vagy akinél gyanúja áll fenn, illetőleg másokat megfertőzhet. 
 

Törölni kell az óvoda nyilvántartásából azt a gyermeket, akit a szülő, felszólítás ellenére nem 
visz óvodába, tíznél több napot van igazolatlanul távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt 
legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 
(11/1994. (VI.8.) MKM rend. 20.§. (4) bek., 28.§.) 
 

Az óvodáskorú gyermekről nyilvántartást kell vezetni, a felvételi és mulasztási naplóban. 
 

A szülő engedélyt kérhet az óvoda vezetőjétől, a gyermek hosszabb távú távolmaradása miatt. 
Indokolt esetben a leghosszabb idő egy év. Betegségből fakadó hiányzásnál csak orvosi 
igazolással jöhetnek a gyerekek óvodába. Az igazolást a csoportban dolgozó óvónőnek kell 
átadni. A nevelési év elején ismertetni kell a szülőkkel a hiányzások bejelentésének módját. 
 

A csoportban dolgozó óvónők kötelesek meggyőződni arról, hogy minden szülő tudomására 
jutott-e a hiányzás,- a bejelentés,- az igazolás rendje. A mulasztást a gyermekek 
megérkezésekor kötelesek igazolni a szülők. Több napos hiányzás után, óvodába jövés előtt 
egy nappal jelenteni kell a szülőnek, ha a gyermek újra óvodába jön, és étkezésben kíván 
részesülni. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, ha az étkezést lemondja a szülő. 
 

A gyermekek hiányzásáról az igazolások nyilvántartása csoportadminisztrációs feladatok 
közé tartozik, az óvónők végzik. 
A gyermekek hiányzását igazoló okmányokat az ügyrendben meghatározott határidőig köteles 
az óvoda megőrizni. 
 

 

4. Térítési díjak   
 

A térítési díjat a szülők igényét is figyelembe véve meghatározott napon kell szedni. Ennek 
időpontját legalább egy héttel korábban közöljük a szülőkkel. A térítési díjakat az óvodatitkár 
az óvodavezető által jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be. 
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményt a törvény, illetve az illetékes 
önkormányzatok állapítják meg, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságról szóló határozat alapján. 
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5. Egészségügyi felügyelet, egészségvédelmi szabályok, környezetvédelem   

 

Az iskolaorvos a gyermekek fizikai állapotának vizsgálatát évi két alkalommal köteles 
elvégezni. (nevelési év elején és végén) 
Baleset esetén a sérültet azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni, és a balesetről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A jegyzőkönyvet az óvodavezetőnek és a munkavédelmi felelősnek át kell adni, aki a törvény 
szerint a megfelelő hatósághoz továbbítja. 
 

Az intézmény helyiségeinek használati rendje: 
 

1. Az óvodában szeszes italt fogyasztani tilos. 
2. Az óvónők, a gyerekek, a dajkák a működés alatt a csoportszobában és a kiszolgáló 

helységekben tartózkodhatnak. 
3. Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 
4. Az óvoda dolgozóinak érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkezniük, alkalmazni 

csak munkaegészségügyi vizsgálaton részt vett dolgozót lehet. 
5. A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (nyílt nap, 

ünnepélyek, stb.). 
6. Az óvoda egész területén  TILOS A DOHÁNYZÁS.  
7. Az óvodának külön környezetvédelmi programja nincs.  
 

A módosított HNP szerint óvodai nevelésünk személyiségfejlesztési területén megfogalmazott 
feladatok: 

 

Az egészséges életmód alakításához hozzátartozik : 
- a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

- önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása 

 

A külső világ tevékeny megismerése szerint: 
- a környezettel való ismerkedés, annak védelme az óvodai nevelés egészében 
érvényesülő folyamat 
- fontosnak tartjuk az őket közvetlenül és a tágabb természeti, társadalmi környezetről 
való tapasztalatszerzést 
- a környezet csodáinak megfigyelésében mintául szolgál az óvodapedagógus 

- a természet szépségeire való rácsodálkozást a Teremtő dicsőítése és a hálaadás 
lelkülete hatja át 
- a csoportszobákban élő természetsarok, és az udvari virágoskert kialakítása 
(megtanulják rendszeres gondozásukat) 
- udvarrendezés, segítségnyújtás a karbantartónak: környezetük tisztaságának, 
szépségének megőrzése 
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6. Óvodai gyermekvédelem 

 

Intézményünkben kiemelt feladatként kezeljük gyermekvédelmi tevékenységünket, a 
gondoskodást az e törvényben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen 
alapuló ellátás és védelem érdekében. 
 

A gyermekvédelmi felelős (óvodavezető) nyilvántartást vezet a hátrányos, a halmozottan 
hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekekről. Munkáját szoros együttműködésben 
végzi a csoportokban dolgozó óvónőkkel. 
 

Az óvoda vezetőjével együtt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Családsegítő Központ munkatársaival. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
meghatározza a gyermekjóléti alapellátások keretében a Gyermekjóléti Szolgálat működését. 
 

A törvény 17.§-a előírja, hogy az intézmények és a személyek kötelesek jelzéssel élni a 
gyermek veszélyeztetettsége esetén a 40.§-ban meghatározott Gyermekjóléti Szolgálatnál. 
 

A gyermekvédelmi felelős az illetékes szülők számára köteles tájékoztatást adni gyermeke 
érdekében tett intézkedésekről, a továbblépés lehetőségeiről. 
A tájékoztatás időpontját egyeztetnie kell a szülőkkel. 
 

7. Intézményi védő-óvó előírások   
 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 
Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 
rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet 
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Ezért: 

· Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben 
szükség szerint minden óvodai csoportban - a gyermekek életkorának megfelelően - 
ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 
veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 

· Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 
figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a 
játékszert a szerint alkalmazni. 

 

8. Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok 

 

Az intézménynél ellátandó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat megbízott felelős végzi. 
Gondoskodik az intézmény területén a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységek 
szervezéséről, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres 
ellenőrzéséről. Az intézményvezető feladata, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős a 
hatáskörébe tartozó feladatait a mindenkori jogszabályban előírtaknak megfelelően ellássa, 
eleget tegyen az ilyen irányú továbbképzéseknek. 
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9. Gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 

 

A gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 
Három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket ki kell vizsgálni. 
Fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 
 

A gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége az intézményegység-vezető (óvodavezető) 
feladata. A balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, és a kivizsgálás 
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig annak egy-egy példányát a 

fenntartónak meg kell küldeni, valamint át kell adni az érintett szülőnek. A jegyzőkönyv egy 
példányát az intézmény őrzi meg. 
 

Súlyos baleset (halál, érzékszerv elvesztése, életveszélyes sérülés, csonkulás) esetén telefonon 
vagy személyesen azonnal be kell jelenteni az intézmény fenntartójának. 
 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személyt kell bevonni. 
Lehetővé kell tenni a szülői szervezet (közösség) képviselőjének részvételét a 
gyermekbalesetek kivizsgálásában. 
 

A nem önkormányzati intézményfenntartók kötelesek nyolc napon belül továbbítani a 
részükre elküldött jegyzőkönyvet a nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét kiállító 
jegyzőnek, főjegyzőnek is. 
 

Végül - de nem utolsósorban - minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges 
intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. 
 

10. Bombariadó 

 

Bombariadó estén szükséges teendők: 
 

· Az épületet haladéktalanul ki kell üríteni, majd a 107-es rendőrségi ügyeleten keresztül a 
rendőrséget és a tűzszerészeket értesíteni kell. 

· A kiürítésben az óvoda teljes alkalmazotti köre részt vesz a menekülési útvonal szerint, 
amely a csoportok öltöző folyosóján van kifüggesztve. 

· A gyermekeket ideiglenesen el kell helyezni. 

· Az épület kiürítése után a vizsgáló szervek megérkezéséig az épület őrzéséről, 
biztosításáról az intézmény vezetője, dolgozói gondoskodnak. 

· Vagyon és személybiztonságért, valamint az értesítésért felelős személy az óvoda vezetője, 
távollétében az általa megbízott munkatárs. 

 

11. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga 

 

A pedagógus továbbképzésről és szakvizsgáról a Kormány a közoktatásról szóló - 

többszörösen módosított - 1993. évi LXXXIX. törvény 94.§.(3). Bekezdésének (f) pontja és a 
277/1997. (XII.22.) kormányrendelet rendelkezik. 
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A pedagógus a szakvizsga leteltét követő 7. év szeptember hónap első napjától addig az évig, 
amelyben az ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó napjáig vesz részt 
továbbképzésben. 
 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek, készségeknek a megújítására, bővítésére, 
fejlesztésére szolgál, amelyre szükség van a nevelő-oktató munka, illetve az intézmény 
vezetési feladatainak ellátásához. 
 

Legalább 120 órai foglalkozáson való részvétel számít 7 évenkénti továbbképzésnek. Csak 
akkreditált továbbképzésen való részvétel fogadható el. 
 

Az intézmény vezetője beiskolázási tervet készít, melyet a nevelőtestület fogad el és a 
fenntartó hagy jóvá. 
Szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a 
pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 3 év 
pedagógusi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 
 

12. Pedagógus minőségi munkavégzéséért járó kereset kiegészítés 

 

A támogatás összegét a költségvetési törvény tartalmazza. 
A támogatást a fenntartó az intézményben pedagógus munkakörben engedélyezett teljes 
munkaidőre számított létszám után adja meg. 
A minőségi munkavégzésért adható kereset kiegészítés megszerzésének feltételeit írásban 
rögzíteni kell.  
 

13. Minőségi bérpótlék elosztásának szempontjai 

 

1. Kiemelkedő szakmai munka a nevelés, oktatás terén. 
2. Aktív részvétel a nevelőtestület munkájában.  
3. A gyermekek érdekében külön feladatok vállalása: pl. színházlátogatások, kiállítás, 

múzeum, kirándulások. 
4. Minimum egy éves munkaviszony az intézménynél. 
5. Részvétel lelki gyakorlatokon, hitéletünket fejlesztő előadásokon, továbbképzéseken, 

vasárnapi szentmiséken. 
6. Részvétel szakmai-pedagógiai jellegű továbbképzéseken. 
7. Helyes kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal (hatékony szülői értekezletek szervezése, 

családlátogatások). 
8. Hátrányos helyzetű gyermekek sorsának figyelemmel kísérése, gondozása. 
9. Szemléltető eszközök készítése, csoportszoba esztétikus dekorálása, faliújság készítés. 
10.Példaként kell, hogy álljon embersége, szakmai tudása, keresztény katolikus élete alapján 

az óvoda dolgozói, a szülők közössége előtt. 
 

Kizáró okok: 
 

1. Fegyelmi büntetés. 
2. Igazolatlan távollét, késés. 
3. Sorozatos fegyelmezési gondok. 
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14. A működés rendje   

 

Az óvoda szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 1/2 7 órától  1/2 5 óráig tart nyitva. 
A heti foglalkozások rendjét a csoportok hetirendje rögzíti. 
A foglalkozások tervét a csoportnapló megfelelő rovataiban készítik el az óvónők. 
 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év május 31-ig tart. Az óvoda nyári 
időszakban a takarítási, felújítási munkálatokhoz szükséges idő figyelembevételével a 
fenntartó engedélyével tartható zárva. 
 

A takarítási szünet időpontját minden év február 15-ig a szülők tudomására hozzuk. 
 

Az óvoda kapuját reggel 6 órakor a karbantartó nyitja ki.  
A gyermekek fogadása reggel 1/2 7-től folyamatosa biztosított 1/2 9-ig. A reggeli gyülekezés 
összevontan történik, 1/2 7, illetve 1/2 8 órától  ½ 5 – ig óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. 
Reggel 1/2 8 órától óvónőjükkel saját csoportjukban gyülekeznek a gyerekek. 
 

A gyermekcsoportokban kialakított napirend szerint folyik a nevelés. Nyári időszakban a 
csoportok nyári munkaterve alapján, a nyári napirend szerint. 
 

Alacsony gyermeklétszám esetén összevont csoporttal működik az óvoda. 
 

Az óvodai napirend kialakítása biztosítja, hogy a szülők gyermekeiket az óvodai tevékenység 
zavarása nélkül délután 1/2 4-től folyamatosan hazavihessék. Az óvodai munkával összefüggő 
értekezleteket, továbbképzéseket a gyerekek délutáni pihenése alatt tartjuk, illetve nevelés 
nélküli munkanapokon. 

 

Szülőket érintő rendezvényeket ½ 4, vagy 4 órától tartjuk. 
Séták, kirándulások biztonságos lebonyolításához 10 óvodás mellé 1 felnőtt kísérőt kell 
biztosítani. 
 

A foglalkozások védelme mindenkinek kötelessége. A foglalkozást zavarni nem lehet. 
A nevelési év rendjét a munkaterv rögzíti. 
 

Az óvodát szombaton és vasárnap, valamint munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 
 

Az óvodában a csoportokban folyó nevelő munka ideje alatt látogatók vagy szülők csak az 
óvodavezető engedélyével tartózkodhatnak. 
 

A nyári szünet és egyéb szünetek ügyeleti rendjét az óvodavezető határozza meg. 
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15. A működés általános szabályai 

 

 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 

A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt 
vesznek az óvodapedagógusok, a szülők, illetőleg a képviselőik a jogszabályban 
meghatározottak szerint. Ktv. 39.§ (l)-(2). 

Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a Ktv. 1. sz. melléklete szerint kell 
meghatározni. 
A Ktv. 3. sz. melléklete alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő. 

 

IV. 

Helyi Nevelési Program 

 
A nevelőtestület által elfogadott helyi nevelési program képezi az intézményben folyó 
nevelőmunka tartalmi, szakmai alapjait. 
Az óvoda helyi nevelési programja meghatározza: 

· az óvodában folyó nevelés céljait, feladatait, megvalósításának módozatait 
· a katolikus óvodai nevelés tartalmát, a nevelés fejlesztési területeit 
· a megvalósítás személyi és tárgyi feltételeit 
· az óvoda kapcsolatrendszerét 
· a katolikus óvoda sajátos arculatát 

 

V. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

Az óvodavezető az óvónők munkáját értékeli a HNP és a MIP-ben meghatározott Vezetői 
ellenőrzési terv  szerint. Segíti az óvónőket, a gyermekeket az eredmények elérésében. 
Szükség esetén útmutatást ad a további feladatokhoz. Ellenőrzi a csoportnaplókat, mulasztási 
naplókat, tájékozódik a gyermekekről készített feljegyzésekről. 
Az ellenőrzések időpontját a munkatervben határozza meg. 
 

Az ellenőrzés módja: 
 

· látogatás során felmérés meghatározott szempontok szerint 
· a teljesítmény értékelése; évente teljesítményértékeléssel, 2 évente minősítéssel 
· egyéni megbeszélés 
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Az ellenőrzés kiterjed: 
 

· a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

· és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

 

A nevelési év során az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli legalább egy 
alkalommal. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell. 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetve az ellenőrzés általános 
tapasztalatait a záró nevelési értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges 
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
 

Október hónapban:  csoportnaplók, mulasztási naplók megnyitása, tartalmának 
ellenőrzése 

 

November hónapban:  tájékozódó látogatás a csoportokban 

 

December hónapban:  csoportlátogatások  (ünnepi készülődések) 
 

Május hónapban:  csoportlátogatások (honnan indultunk  és hová jutottunk el?)        
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Záró rendelkezések 

 

 
Az SZMSZ-t az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 
A szülői szervezetet (közösséget) tájékoztatni kell a szülőket is érintő rendelkezésekre 
vonatkozóan. 
Az SZMSZ elfogadásakor véleményezési jogot gyakorol a szülői szervezet. 
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
A hatályba lépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 
Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a 
felterjesztéstől számított 31. napja. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a jogszabályok változása esetén módosítani kell. 
 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. az iratkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait 
szabályzatok tartalmazzák. 
 

A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ változása nélkül is módosíthatók, 

amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény 
felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.  
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a 
fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik: 
 

- az intézmény Házirendje 

- a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, 
- Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat 
- Munkaügyi Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Leltározási Szabályzat 
- Selejtezési Szabályzat  
- Bizonylati Szabályzat, 
- Számviteli Szabályzat, 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi Szabályzat 
- A könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata 

- Esélyegyenlőségi Terv 

- Minőségirányítási Szabályzat 
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Záradék 
 

Az SZMSZ-t a nevelőtestület 2011. augusztus 25-i ülésén nyilvános szavazással 100%-ban 

elfogadta. 

 

Tab, 2011. év  augusztus  hó  25. nap 

 

 

 

 

Weiszné Illés Anikó 

        Igazgató 

 

 

 

A szülői szervezet az SZMSZ-t 2011. augusztus 25-i ülésén nyilvános szavazással 100%-ban 

elfogadta. 

 

 

Tab, 2011. év  augusztus hó 25. nap 

 

 

 

 

Darázs Petronella      Tóthné Schell Krisztina 

Szülői közösség vezető     Szülői közösség vezető 

 

 

 

 

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát  
 

Jóváhagyom: 
 

Kaposvár, 2011. év   ………………. hó …….. nap 

 

 

 

        Balás Béla 

        fenntartó 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, azokkal 
egyetértek: 

 

 

 

 

Ambrusné Babodi Erika  tanár   ………………………………. 
Antalné Trunk Tünde   óvónő   ………………………………. 
Benyes Józsefné   tanító   ………………………………. 
Bognár Józsefné   tanár   ………………………………. 
Csató Lászlóné   tanár   ………………………………. 
Csontosné Teleki Andrea  tanár   ………………………………. 
Diósiné Tóth Andrea   takarító  ………………………………. 
Dobos Józsefné   élelmezésvezető ………………………………. 
Erbárné Pásztler Anikó  tanár   ………………………………. 
Fajtai Lászlóné   tanító   ………………………………. 
Farkasné Pulai Katalin  iskolatitkár  ………………………………. 
Dr. Farkasné Somogyi Katalin tanár   ………………………………. 
Gasparics Zsolt   karbantartó  ………………………………. 
Hajdu Jolán    tanító   ………………………………. 
Horváth Zsolt    tanár   ………………………………. 
Illés Lászlóné    konyhalány  ………………………………. 
Kadlicskó Lászlóné   konyhalány  ………………………………. 
Kiss Józsefné    szakács  ………………………………. 
Kiss Mónika    takarító  ………………………………. 
Kovácsné Kiss Andrea  dajka   ………………………………. 
Krammer Lajos   karbantartó  ………………………………. 
Miaveczné Pongrácz Ibolya  tanító   ………………………………. 
Nemestóthyné Varga Eszter  óvónő   ………………………………. 
Nyulné Németh Erika   tanító   ………………………………. 
Olach Jánosné    dajka   ………………………………. 
Papp Cecília    tanító   ………………………………. 
Pál Lászlóné    könyvelő  ………………………………. 
Pécsi Roberta    óvónő   ………………………………. 
Princz Gábor    tanár   ………………………………. 
Rapai Ernőné    óvodatitkár - dajka ………………………………. 
Ruzsáné Szili Julianna  óvónő   ……………………………. 
Sárközi Jánosné   takarító  ………………………………. 
Specker Józsefné   konyhalány  ………………………………. 
Szabó Zoltánné   konyhalány  ………………………………. 
Tóth Istvánné    tanító   ………………………………. 
Tóth Tímea    óvónő   ………………………………. 
Varga Ottó    gazdasági vezető ………………………………. 
 

 

 

Tab, 2011. augusztus 25. 

 

      Weiszné Illés Anikó 

       igazgató 


