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1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

1.1 Az intézmény alapadatai

Megnevezése
Hivatalos neve: Karancssági I. István Általános Iskola

Feladatellátási helye
Székhelye: 3163 Karancsság, Kossuth út 27.

Alapító es a fenntartó neve es székhelye
• Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

• Alapítói jogkor gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere

• Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

• Fenntartó neve: Salgótarjáni Tankerületi Központ

• Fenntartó székhelye: 3100 Salgótarján Rákóczi út 36.

Típusa: Általános iskola

OM azonosító: 032241

Köznevelési és egyéb alapfeladata
3163 Karancsság, Kossuth út 27.

Általános iskolai nevelés-oktatás
• nappali rendszerű iskolai oktatás

• alsó tagozat, felső tagozat

• sajátos nevelési igenyű tanulok integrált nevelése-

oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,

egyéb pszichés

• fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhén

értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási

fogyatékos,

• érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
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• nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű

roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar))

• integrációs felkészítés

• képesség kibontakoztató felkészítés

Egyéb köznevelési foglalkozás: napközi, tanulószoba
Iskola maximális létszáma: 224 fő
Iskolai könyvtár együttműködésben: Karancsság Község

Önkormányzatával

A feladatellátást szolgáló vagyon es a felette való rendelkezés és használat joga
• Intézmény címe: 3163 Karancsság, Kossuth út 27.
• Helyrajzi száma: 184.
• Hasznos alapterülete: 2700 nm
• Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
• Salgótarjáni Tankerületi Központ jogköre: vagyonkezelői jog

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

1.2 Az intézmény igazgatósága.

Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársa alkotják. Az

igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes.

Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályi előírások, a fenntartó,

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a

jogszabályokban rögzített módon és időtartamra történik.

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

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal

más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményei-re

vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség

megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai

munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka
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egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek meg-

előzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét

esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az igazgatóhelyettesre átruházhatja.

Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend:

Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az

intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az

igazgatóhelyettesre, vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben

írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását.

Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést kívánó

ügyekben a munkaközösség vezetők, a nevelőtestület tagjai vagy az iskolatitkár hozhatnak döntést.

Megbízatásuk a működéssel kapcsolatos, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával

összefüggő, illetve az azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A megbízást a dolgozók

tudomására kell hozni.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az

intézményvezető és az igazgatóhelyettes minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri

leírásában szereplő ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe,

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti.

Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató

javasolja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.

Az igazgatóhelyettesi megbízás a jogszabályban meghatározott időre szól. Az

igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírása (1. sz. melléklet), valamint az igazgató

közvetlen irányítása alapján végzi.
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a) Feladatmegosztás

Általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül

Intézményvezető részére meghatározott feladat-és
hatáskörök

Az átadott feladat- és hatáskör
új címzettje

a) az alapdokumentumokkal összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

b) a minőségirányítással összefüggő feladatok közül
átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

c) adat nyilvántartással, kezeléssel összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

d) a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

____

e) a továbbképzéssel, képzéssel összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

f) a gyermek, tanuló veszélyeztetettséggel
összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök

gyermek és ifjúságvédelmi felelős

g) a munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

h) gazdálkodással összefüggő feladatok közül
átadott feladat- és hatáskörök

____

i) egyéb átadott feladat- és hatáskörök ------

A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül

Intézményvezető részére meghatározott feladat-és
hatáskörök

Az átadott feladat-és hatáskör
új címzettje

a) a pedagógiai programmal összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

b) a munkatervvel összefüggő feladatok közül
átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

c) a nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösséggel, a
szakmai munkaközösséggel összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes
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d) az iskolában működő egyéb szervezetekkel
összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök

____

e) a tanulói jogviszony keletkezésével és
megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott
feladat- és hatáskörök

____

f) az oktatás megszervezésével összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

g) a szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök

____

h) a tankönyvekkel, taneszközökkel összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

____

i) a pedagógus és diákigazolványokkal összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök

igazgatóhelyettes

j) egyéb átadott feladat- és hatáskörök -----

b) A kiadmányozás és a képviselet szabályai

Kiadmányozásra az intézményvezető jogosult, aláírási és céges aláírási joga van, melyet

rendkívüli esetekben átruházhat az igazgatóhelyettesre.

A kiadmányozás és a képviselet szabályait a Salgótarjáni Tankerületi Központ érvénybe lépő

szabályzatai, rendelkezései és utasításai tartalmazzák, amelyek az iskola titkárságán

megtekinthetők.

Az intézményvezető kiadmányozza:

• a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása,

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos

munkáltatói intézkedések iratait;

• a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben

helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló

munkáltatói intézkedést;
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• az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez

kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;

• az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat,

megkereséseket, egyéb leveleket;

• az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek

kiadmányozási jogát a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója nem tartotta fenn;

• a közbenső intézkedéseket;

• a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó

iratokat, a központi illetve a területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.

Az intézményvezetőt kinevezett/megbízott helyettese, távolléte vagy akadályoztatása, illetve a

vezető-helyettesi tisztség betöltetlensége esetén az intézmény belső szabályzatában kijelölt

személy, ennek hiányában az illetékes tankerület igazgatója által megbízott közalkalmazott

helyettesíti. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az utasítás, ügyrend, más belső szabályzat, munkaköri leírás vagy írásbeli kijelölés alapján

helyettesítést ellátó személyt e minőségében megilleti a kiadmányozás joga.

Az iskola képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben

átruházhatja más személyre, szervezetre. Az iskola pedagógusait, a pedagógiai munkát

közvetlenül segítőket, iskolatitkárt a jogszabályok előírásai alapján megállapított

munkakörökre a fenntartó nevezi ki, továbbiakban az intézményvezető irányítja, feladatukat

munkaköri leírásaik alapján végzik. A technikai dolgozók közvetlen munkahelyi irányítását az

intézményvezető végzi. Munkaidejükről, benntartózkodásuk rendjéről az iskola igénye

alapján az intézmény vezetője dönt. Jelenléti ívet vezetnek, szabadságuk nyilvántartása az

intézményben is vezetésre kerül. Az SZMSZ-ben a dolgozókra, iskolahasználókra vonatkozó

valamennyi szabály vonatkozik, kötelező érvényű.

Az igazgatóság munkatársa az iskolatitkár. Feladatait a munkaköri leírása (2. sz. melléklet)

illetve az igazgató utasításai alapján látja el.

Az igazgatóság rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság

megbeszéléseit az igazgató vezeti.
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1.3 Az intézmény vezetősége.

Az intézmény vezetőségének tagjai az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösségek

vezetői és a szakszervezeti titkár.

Az intézmény vezetősége az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és

javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézmény vezetősége rendszeresen, félévente

legalább 2 alkalommal tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban

emlékeztető készülhet. Az intézmény vezetőségének a megbeszéléseit az igazgató készíti elő

és vezeti.

1.4. Az intézmény dolgozói.

Az intézmény dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a

fenntartó által engedélyezett létszámban az igazgató alkalmazza. Az intézmény dolgozói

munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. (2. számú melléklet)

1.5 Az intézmény szervezeti egységei.

• alsó tagozat

• felső tagozat

• napközi otthon, tanulószoba

A szervezeti egységek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak:

• alsó tagozat: alsós munkaközösség vezető

• felső tagozat: felsős munkaközösség vezető
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2. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA
EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL.

2. 1. Az intézmény közösségei.

Az intézmény közösségét az intézmény dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják. E

közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az következőkben felsorolt közösségeken

keresztül érvényesíthetik.

2. 1. 1. Az intézmény alkalmazottainak /közalkalmazottak/ közössége.

Az intézmény alkalmazottainak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.

Jogaikat, kötelességeiket, juttatásaikat, valamint az intézményen belüli érdekérvényesítési

lehetőségeiket jogszabályok rögzítik.

2.2 A nevelőtestület.

A nevelőtestületnek tagja az intézmény valamennyi, pedagógus munkakört betöltő

alkalmazottja. A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét.

A nevelőtestület jogszabályokban megfogalmazott véleményezési, egyetértési és döntési

jogkörökkel rendelkezik.

A nevelőtestület feladatkörének részleges ellátását állandó munkacsoportokra, szükség esetén

alkalmi munkacsoportokra ruházza át.

A nevelőtestület a tanév, illetve nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:

• tanévnyitó értekezlet

• tanévzáró értekezlet

• félévi értekezlet

• rendszeres munkatársi értekezletek

• nevelési értekezletek félévente 1 alkalommal.
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 1/3-a

kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy az intézmény vezetősége ezt indokoltnak tartja.

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen

van. A nevelőtestület döntéseit –ha erről jogszabály, illetve a szervezeti és működési

szabályzat másként nem rendelkezik- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A

nevelőtestület személyi kérdésekben –a nevelőtestület többségének kérésére- titkos

szavazással is dönthet. A nevelőtestület értekezletéről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell

vezetni.

A nevelőtestület dönt:

• a pedagógiai program elfogadásáról,

• az SZMSZ elfogadásáról,

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,

• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,

beszámolók elfogadásáról,

• a továbbképzési program elfogadásáról,

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,

• a házirend elfogadásáról,

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók

osztályozóvizsgára bocsátásáról,

• a tanulók fegyelmi ügyeiben,

• az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,

• az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerekről

• jogszabályban meghatározott más ügyekben

Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni

• a nevelőtestület tagjai egyharmadának,
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• az iskolaszék, az intézményi tanács, az iskolai, szülői szervezet, az iskolai

diákönkormányzat kezdeményezésére.

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni

• az iskolai felvételi követelmények meghatározásához,

• a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt,

• az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során,

• az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt,

• külön jogszabályban meghatározott ügyekben.

2.2.1 A nevelők szakmai munkaközösségei.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 118. § alapján az intézményben az alábbi
munkaközösségek működnek:

• alsós munkaközösség, tagjai az alsós tanítók

• felsős munkaközösség, tagjai a felső tagozaton tanító nevelők

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség

vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A

munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai – pedagógiai területen belül:

• a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése

• egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos

ellenőrzése, mérése, értékelése,

• pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, segítése,

• a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,

• az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,

• a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,

• a munkaközösség vezetőjének megválasztása,

• segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez,
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• a szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben

akkor is részt vehet, ha nem szerepel az országos szakértői névjegyzékben,

• részt vesznek a pedagógusteljesítmény – értékelési rendszer működtetésével

kapcsolatos feladatok ellátásában,

• vezetői az igazgató megbízására a pedagógus teljesítmény – értékelés rendszerében

szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végeznek, tapasztalataikról

beszámolnak az intézmény vezetésének,

• vezetői a gyorsabb információáramlás érdekében rendszeres megbeszéléseket tartanak,

• vezetői félévente beszámolnak a tantestületi értekezleteken a munkaközösség

tevékenységéről,

• véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázatait.

A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre átruházott jogai:

• a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,

• a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, a tankönyvrendelés szakmai

szempontjainak kialakítása,

• a tantárgyfelosztás elfogadás előtti és a pedagógusok külön megbízásaival

kapcsolatos véleményezési jog,

• jutalmazásra, kitüntetésre, minőségi pótlék odaítélésére való javaslattétel,

• a határozott időre kinevezett pedagógus munkájának véleményezése,

• a szakmai munkaközösség-vezető munkájának véleményezése,

• a fejlesztésekre, beszerzésekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása,

A nevelőtestület osztályozó, pót - és különbözeti vizsgát lebonyolító bizottságára
átruházott joga:

• az adott tanuló magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
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Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoport tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az

igazgató bízza meg.

2.3. A szülői szervezet.

Az intézményben a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében

egy szülői szervezet működik.

A szülői szervezet

- aktívan részt vesznek az iskola ünnepségeinek, rendezvényeinek szervezésében,

lebonyolításában,

- megválasztja elnökét,

- tagjai kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályfőnökök segítségével

juttatják el az intézmény vezetőségéhez,

- üléseit az intézmény igazgatójának, tanévenként, nevelési évenként legalább 2

alkalommal össze kell hívnia és ezeken tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól,

tevékenységéről,

- működése egyéb kérdéseiben saját hatáskörükön belül döntenek,

- működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja.

Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési és egyetértési jogok

illetik meg:

• megválasztja saját tisztségviselőit

• megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe

• kialakítja saját működési rendjét

• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét

• képviseli a szülőket az köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik

érvényesítésében

• véleményezi az iskola munkatervét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a

szülőkkel, illetve tanulókkal kapcsolatosak

• véleményt nyilváníthat a választható tantárgyakkal kapcsolatban, javaslattal élhet

a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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A fenntartó

- a köznevelési intézmény megszüntetésével,

- átszervezésével,

- feladatának megváltoztatásával,

- nevének megállapításával,

- vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával

- összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a szülői szervezet

véleményét.

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő

tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az

iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról

is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv

tartalmazza. Megtekinthető az iskola honlapján is.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,

nevelőtestületével vagy az Iskolai Szülői Munkaközösséggel.

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

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon

kérhetnek tájékoztatást.

Az iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, minden

érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A Pedagógia Program egy-egy példánya a

következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg:

• az iskola fenntartójánál (Salgótarjáni Tankerületi Központ),

• az iskola irattárában,

• az iskola könyvtárában,
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• az iskola honlapján.

2.4 Az osztályközösség.

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt

ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket

munkaköri leírásuk alapján végzik.

Az osztályközösség saját tagjaiból 1 fő képviselőt delegál az iskolai diákönkormányzat

vezetőségébe

2.5 Az iskolai diákönkormányzat.

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő

érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési

jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének

véleményét.

Az iskolai diákönkormányzat a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési

szabályzata szerint alakítja.

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg. Az intézmény

igazgatója félévente legalább 1 alkalommal illetve a DÖK nagyobb rendezvénye előtt

egyeztető megbeszélést tart a DÖK vezetőségével és a DÖK munkáját segítő nevelővel.

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola

igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az

iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője

kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.

A DÖK titkára félévkor és a tanév végén beszámol a tantestületnek a DÖK tevékenységéről,

valamint megbeszélik az előttük álló feladatokat.

A DÖK az intézmény helyiségeit és berendezéseit térítésmentesen használhatja. Az intézmény

és alapítványa (Karancssági Új Iskoláért Alapítvány)– anyagi lehetőségeinek függvényében
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támogatja a diákönkormányzatot. A diákönkormányzat rendezvényeiből, akcióiból származó

bevétel teljes egészében a diákönkormányzatot illeti.

3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK
KAPCSOLATARTÁSA, KAPCSOLATAI

3.1 Az igazgatóság és a nevelőtestület.

A nevelőtestület különböző közösségek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott

pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg.

A kapcsolattartás fórumai:

• az intézményvezetőség ülései,

• a különböző értekezletek,

• megbeszélések

Ezen fórumok időpontját az iskolai, munkatervek határozzák meg.

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.

Az intézményvezetőség tagjai kötelesek:

• az intézményvezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk aló tartozó

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,

• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait

közvetíteni az igazgatóság, az intézményvezetőség felé.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az

intézmény vezetőségével.

3.2 A nevelők és a tanulók.

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az

igazgató

• az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén félévente 1 alkalommal,

• a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,

• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,
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• a diákönkormányzatot segítő nevelő a DÖK ülésein tájékoztatják.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.

3.3 A nevelők és a szülők.

A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális

feladatokról az intézmény igazgatója valamint a pedagógusok

• a szülői szervezet (munkaközösség) választmányi ülésén,

• az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal,

• a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,

• fogadóórákon iskolában tanévenként legalább két alkalommal,

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi

lehetőségek szolgálnak.

• családlátogatások,

• a szülői értekezletek,

• a nevelők fogadó órái.

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával,

nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel.

A szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési

szabályzatáról és házirendjéről az intézmény igazgatójától, igazgatóhelyettesétől az

intézményi munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.

Az intézmény pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata valamint házirendje

nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető az intézmény honlapján.
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3.4 Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai.

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény

igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

• Az intézmény fenntartójával: Salgótarjáni Tankerületi Központtal

• A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestületekkel és polgármesteri

hivatalaival: Karancsság és Szalmatercs községek hivatalaival

• POK Salgótarján, Pedagógiai Oktatási Központ

• A területileg illetékes nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres

munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:

• Az iskolát támogató Karancssági Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumával.

• Karancsság és Szalmatercs RNÖ

• Tehetségsegítő Tanács

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős.

A gyerekek egészségi állapotának megóvásáért az intézmény igazgatósága rendszeres

kapcsolatot tart fenn a háziorvossal, fogorvossal és a védőnővel, segítségükkel megszervezi a

gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse

rendszeres kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal.

A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.

3.5 Az IPR sikeres megvalósítása érdekében az alábbi külső partnerekkel működünk
együtt évente megújított együttműködési megállapodás alapján.

• Karancssági Új Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

• RNÖ Karancsság, Szalmatercs
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• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

• Helyi egészségügyi szolgálatok (háziorvos, fogorvos, védőnő)

• Partner oktatási – nevelési intézmények

• Szülői Szervezet

Az intézményben párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

4. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

4. 1 Az iskola nyitva tartása.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:30-tól 17 óráig tart nyitva. Az

iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban,

illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 755óra és délután

1600óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

Az iskola nevelői az első tanítási órájuk megkezdése előtt kötelesek 10 perccel az

intézményben megjelenni és ezt a jelenléti íven rögzíteni. Amennyiben érintett, köteles

benntartózkodni a tanórán kívüli rendezvényeken, foglalkozásokon, illetve abban az esetben,

ha azt az intézmény vezetője elrendeli.

A délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola

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

megtételére.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.10 óra és 1530óra között kell

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc. A 3. 4. 7. óraközi szünetek hossza 10 perc,

kivéve a 15 perces tízórai szünetet valamint az 1. és az 5. óra utáni szünetet, amelyek 5

percesek. A 6. óra utáni szünet 25 perc.

A napközis csoport és a tanulószoba munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 1600 óráig tart.
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Az iskolában reggel 755 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok

betartását ellenőrizni.

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

(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában az

iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

A tanórán kívüli foglalkozásokat az órarendhez igazodva kell megszervezni. Ettől eltérni csak

az igazgató beleegyezésével lehet.

Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában

történik 8.00 óra és 15.00 óra között.

Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint

nyitva tart. Az ügyeleti rendről az intézmény tájékoztatja a szülőket, nevelőket. A nyári

szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.

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

Szülő gyermekét reggel az auláig kísérheti, órák után ott várhatja. Az elsős tanulókat szüleik

az első 2 hétben felkísérhetik az osztályterembe. Gyermekével kapcsolatos ügyintézését

előzetes egyeztetés alapján az iskolatitkárral, pedagógusokkal az iskola nyitvatartási ideje

alatt intézheti. Szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai rendezvények alkalmával

indokoltan tartózkodhat az intézményben. Az iskolába érkező vendégeket, a portás vagy a

takarító kíséri fel a tanári szobához vagy az iskolatitkári irodához.

Szülő, vendég az intézmény oktató-nevelő munkájának a rendjét magatartásával,

tevékenységével nem zavarhatja.
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4.3 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása.

A Nevelési Programban, illetve az éves munkatervekben meghatározott ünnepélyeken,

megemlékezéseken, iskolai hagyományaink körébe tartozó rendezvényeken való részvétel

tanulóink és nevelőink számára –az alkalomnak megfelelő öltözetben – kötelező.

4.4 Az intézmény épületeinek, helyiségeinek használati rendje.

Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek:

• az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,

• az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

• a tűz-és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

• az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben

megfogalmazott előírások betartásáért.

A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével

használhatják. Ez alól csak az intézmény igazgatója adhat felmentést.

Az intézmény épületeiben az ott dolgozókon kívül és a gyermekeken kívül csak a hivatalos

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától, valamint a

fenntartótól engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén).

Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az intézmény épületeiből elvinni csak az

igazgató engedélyével lehet.

Az intézmény helyiségei – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási

szünetekben – külső igénylőknek a fenntartó engedélye bérbe adhatóak, ha ez a

foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az intézmény helyiségeit használó külső

igénybe vevők az intézmény épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és

helyiségekben tartózkodhatnak.
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4.5 A tanórán kívüli foglalkozások.

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

rendszeres foglalkozások működnek:

• napközi otthon,

• tanulószoba,

• szakkörök,

• tehetséggondozás

• felzárkóztatás

4.6 A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok.

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

szabályzat előírásai alapján.

A napközi otthon működésének rendjét az iskola vezetősége állapítja meg a szervezeti és

működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A

napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi.

4.7 Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok.

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A foglalkozásokra történő

jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.

A foglakozások megszervezését (a foglalkozások megszervezését, heti óraszámát, a vezető

nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell

rögzíteni. A tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe

kell venni.

A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján

végzik. Foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében

évente 1 alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott hónapban osztályaik számára

tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki
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munkatervben rögzíteni kell. Az intézmény nevelői, illetve a gyermekek szülei az igazgató

előzetes engedélyével a gyermekek számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók

felkészítéséért a munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik.

Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek.

A hit- és vallásoktatáson való részvétel a gyermekek számára önkéntes. Az intézmény a

foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A gyermekek hit- és

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

5. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI

ELJÁRÁS SZABÁLYAI.

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés q) pontja alapján

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval

szemben lefolytatásra kerülő fegyelemi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes

szabályait.

A fegyelmi eljárás lefolytatását egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti

meg. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a

jelen SZMSZ határozza meg.

5.1 Az egyeztető eljárás célja

Az egyeztető eljárás célja:

• a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,

• a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

A fegyelmi ügy lefolytatása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás lefolytatásának

lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e:
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a) a sérelmet elszenvedő fél:

- a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,

- a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő,

b) a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló:

- a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és

- a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő.

5.2 Az egyeztető eljárás lefolytatásának kérése

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló,

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

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.

Ebben az értesítésben kell már tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető

személyre vonatkozó javaslatról, valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e

feladatra.

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon

belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás

alkalmazását elutasíthatja.

5.3 Nincs helye egyeztető eljárásnak

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha:

- az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha

- a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt

napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.

5.4 Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban

A fegyelmi jogkör gyakorlója:

- felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,

- az eljárás lefolyatása érdekében javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető

személyre.
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Az intézmény igazgatója:

- biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket,

ezen belül különösen:

- rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget,

termet,

- felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,

- az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók

közreműködésével segíti az egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait.

5.5 Az egyeztető személye

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél,

mind a kötelességszegő tanuló elfogad.

E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az érintetteknek, illetve kéri

javaslatukat. Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a

fegyelmi eljárásról szóló értesítésben kell már közölni az érintettekkel.

A mindkét fél által elfogadott személyt az intézmény igazgatója, illetve az általa

felhatalmazott személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést az egyeztetési

eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell tenni.

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja.

5.6 Az egyeztető eljárás lefolytatása

Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy:

- megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat,

- külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,

- tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével,

- szükség esetén szakértőt vehet igénybe.

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban értesíti:

- a sérelmet szenvedő felet, valamint

- a kötelezettségszegő felet

arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást kíván tartani.
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Az értesítésben meg kell adni az eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartalmát.

Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az érintettek a meghallgatás, tárgyalás előtt

legalább 8 nappal előbb kézhez kapják.

Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet kell

felvenni.

Az egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől számított

15 nap áll rendelkezésre.

Az egyeztető eljárást vezető személy:

- az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve

- legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető

eljárásban nem állapodtak meg.

5.7 Megállapodás az eljárás során

Ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a tárgyaláson megállapodnak a

sérelem orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet az

érintettek és az egyeztető eljárást vezető személy aláírják.

a) A fegyelmi eljárás felfüggesztése

Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- az írásbeli megállapodást - mellékelve,

- a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges

időre a fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerüljön.

- a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot.

A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján legfeljebb a sérelem orvoslásához

szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást

Az eljárás felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi az érintetteknek. A döntésben

tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél,
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kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a

fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

b) A fegyelmi eljárás folytatása

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt - a sérelmet elszenvedő fél kéri,

folytatni kell.

Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.

c) A fegyelmi eljárás megszüntetése

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a felfüggesztés

időtartama lejárt - meg kell szüntetni.

Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.

d) A megállapodás nyilvánossága

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,

- az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá

- az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

5.8 Oktatásügyi közvetítő

Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi közvetítőt.

6. A PEDAGÓGIAI  MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE.

6. 1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai.

• biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti -

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)

működését,

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,

hatékonyságát,
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• az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a

pedagógusok munkavégzéséről,

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

6. 2 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók.

• igazgató,

• igazgatóhelyettes

• munkaközösség-vezetők,

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az intézmény pedagógusai közül

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

6. 3 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során.

• a pedagógusok munkafegyelme.

• a tanórák és a foglalkozások pontos megtartása,

• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,

• a tanterem, rendezettsége, tisztasága, dekorációja,

• gyermek - pedagógus kapcsolat, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,

• a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, foglalkozásokon

• az órára, foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés,

• a tanítási óra, foglalkozás felépítése és szervezése,

• a tanítási órán, foglalkozáson alkalmazott módszerek,

• a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a

tanítási órán, foglalkozáson

• a foglalkozás eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,

• (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a munkaközösségek javaslata

alapján az iskola vezetősége határozza meg.)
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• a tanórán, foglalkozáson kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a

közösségformálás

7. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE.

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése

érdekében iskolai könyvtár működik.

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának

biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.

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

melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.

A könyvtár 2009. március 1-től a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

mozgókönyvtári szolgáltatói helye, amely a megyei könyvtár mozgókönyvtári állományából kap

dokumentumokat letéti ellátás formájában.

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros

tanár a felelős.

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat

mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a munkaközösségek

javaslatának figyelembe vételével történik.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és

azok csoportjai.

7. 1 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai.

• tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

• könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

• könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
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• tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól,

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

A könyvtár szolgáltatásait csak az a iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai

könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre

szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy

tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia.

Az iskolai könyvtár tanítási napokon 7.50 órától 15 óráig tart nyitva. Ezen belül a könyvtári

dokumentumok 13.30 órától 15 óráig kölcsönözhetőek.

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 kikölcsönözni. A kölcsönzési idő

egy alkalommal meghosszabbítható.

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:

• kézikönyvek,

• számítógépes szoftverek,

• videokazetták

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.

8. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI.

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a helyi tanterv óratervében meghatározott

kötelező tanórai testnevelés órákon, valamint a szabadon választható délutáni

sportfoglalkozásokon biztosítja.
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9. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI  FELÜGYELETE ÉS
ELLÁTÁSA.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet mellékletei sorolják
fel az ellátandó feladatokat.

• a gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

fogászat: évente 2 alkalommal,

belgyógyászati vizsgálat: kétévente,

szemészet: kétévente,

• a gyermekek fizikai állapotának mérését kétévente,

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,

• a gyermekeknek a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát

évente 3 alkalommal,

A szűrővizsgálatok idejére az intézmény felügyeletet biztosít.

Részletes leírást az intézmény Pedagógiai Programjában, Egészségnevelési program című

fejezetben találunk.

10. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS
GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET

ESETÉN

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére

az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,

hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket

megtegye.

10.1 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan.

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az intézményi munkabiztonsági

(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
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Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának

és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési

formákat.

A intézmény dolgozói a különböző foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt

kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni.

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható

magatartásformákat.

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló

szabályokkal a következő esetekben:

• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,

- a házirend balesetvédelmi előírásait,

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa

stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a

menekülés rendjét,

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt.

• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

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

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a

tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
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A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, valamint

a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági

(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.

Az intézmény igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi

szemlék időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

10. 2 Az intézmény dolgozóinak feladatai gyermekbalesetek esetén.

A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,

• ha szükséges orvost kell hívnia,

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

• a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény igazgatójának.

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi dolgozó is köteles részt

venni.

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetésének ki kell

vizsgálnia és a tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a

hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
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10. 3 A gyermekbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok

A gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni

és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv, egy

példányt át kell adni a szülőnek, egy példány az intézmény irattárában marad.

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a KIR rendszeren keresztül az oktatási hivatalnak. A

súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező

személyt kell bevonni.

Az intézménynek igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat

képviselőjének részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában.

Az intézményi nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére,

a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

11. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK.

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az

intézmény gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény

épületeit, felszereléseit veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

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

- a tűz,

- a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely gyermekének vagy dolgozójának az intézmény épületeit

vagy a bennük tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a

tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, illetve valamely

intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:

- igazgató
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- igazgatóhelyettes

- munkaközösség vezetők

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell

- az intézmény fenntartóját,

- tűz esetén a tűzoltóságot,

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

- személyi sérülés esetén a mentőket,

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek

tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető

utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel, áramszünet estén

kiáltással, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó

terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek részére tanórát vagy

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is

gondolnia kell!

• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület

elhagyásában segíteni kell!

• A foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő

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

valamelyik gyermek az épületben.

• A gyermekeket a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő

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

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi

feladatokról:

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről,

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek

stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény

igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),

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

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,

• az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati

napokon be kell pótolni.

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói

utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv  robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó

terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza.

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
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Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az intézmény

igazgatója a felelős.

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden

gyermekére és dolgozójára kötelező érvényűek.

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi

helyiségeiben kell elhelyezni:

- igazgatói iroda

- gazdasági iroda

12. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON
ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt

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

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi

dokumentumok papír alapú másolatát:

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó

adatbejelentések,

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
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célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott

személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje:

Szöveges értékeléseket, anyakönyveket az osztályfőnök aláírja, az igazgató hitelesíti,

bélyegzővel látja el.

Az iskola számítógépeinek adattartamát évente menteni szükséges, az erre a célra vásárolt

tárolóeszközre. Szükség esetén ez az időszak rövidíthető, illetve indokolt esetben

meghosszabbítható.  Ez az adathordozó az irodai páncélszekrényben őrizendő.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői

szervezetek és a diákönkormányzat véleményével lehetséges.

Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése

szükséges.

A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:

- a fenntartó,

- a nevelőtestület,

- az iskola igazgatója,

- a szülői szervezet vezetősége,

- a diákönkormányzat iskolai vezetősége,

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló

szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az

iskola igazgatója a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja.

Karancsság, 2017. szeptember 1.

Berki Gabriella ig
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Mellékletek:
1. számú melléklet
Munkaköri leírás

Igazgatóhelyettes részére

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Salgótarjáni Tankerületi Központ igazagtója

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: iskolaigazgató

Munkavégzés helye: Karancssági I. István Általános Iskola

Munkaköre: igazgatóhelyettes

Munkaideje: heti 40 óra

Ami áll a tanítási órákra, felkészülésre, ellenőrzésekre, adminisztrációra és a vezetői ügyeletre

fordított időből.

1. A munkakör célja

Az igazgató munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában, egyes

munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való irányítása,

az igazgató távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése.

2. Az igazgatóhelyettes feladatai:

- Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt a

koncepciók kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a

végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és

a demokratikus légkör kialakításához.

- Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, megvalósításában.

- Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.

- Irányítja, segíti és ellenőrzi a munkaközösségek munkáját.
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- Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai

ismeretek elsajátítására.

- Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) és a tanulmányi versenyek

zökkenőmentes lebonyolításáért.

- Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti az intézmény délutáni, tanórán kívüli foglalkozásait.

Tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót.

- Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait közli az intézmény

igazgatójával.

- Elkészíti az iskolai órarendet.

- Feladata az eseti helyettesítések megszervezése, beosztása, dokumentálása a helyettesítési

naplóban.

- Az igazgatóval történő egyeztetés után elvégzi a rendszeres statisztikai célú

adatszolgáltatások összesítését.

- Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga-és egyéb jegyzőkönyvek

pontos vezetését.

- Javaslatival segíti a rendelkezésre álló források takarékos és szakmailag hatékony

felhasználását.

- Javaslatot tesz jutalmazásra.

Szervezeti kapcsolatok:

Iskolán belül:

- Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és

feladatokról.

- Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
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Iskolán kívül:

- A szülőkkel való kapcsolatában: rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket.

- Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és

érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási,

javaslattételi, döntési aláírási jogkörrel)

Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:

- tanulói jogviszony igazolása

- másolatok kiállítása, hitelesítése

- az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása,

- anyagi felelősség az általa kezelt értékekért,

- a tanulók, szülők és dolgozók személyiség jogait érintő információkat, különösen a munkája

során tudomására jutott adatokat a vonatkozó rendelkezések szerint megőrzi.

Kiegészítő információk:

Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek, rendezvények

idején, illetve a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező.

Karancsság,       év         hó      nap

------------------------------------

igazgató
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A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.

Karancsság, év          hó                  nap

--------------------------------------

igazgatóhelyettes
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2. számú melléklet

Munkaköri leírás

iskolatitkár részére

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Salgótarjáni Tankerületi Központ igazagtója

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: iskolaigazgató

Munkavégzés helye: Karancssági I. István Általános Iskola

Munkakör pontos megnevezése: iskolatitkár

Munkarend: 730-tól 1600 óráig

Heti munkaideje: 40 óra, napi 8 óra

Az iskolatitkár munkaköri feladatainak összefoglalása

• Kezeli az iskola ellátmányát. Az ellátmányból vásárlást csak az iskola igazgatója,

igazgatóhelyettese engedélyével végezhet. Havonta elvégzi a szükséges zárlati

feladatokat a könyvviteli szabályoknak megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik az

ellátmány összegéért, felhasználásáért.

• A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás

bizonylatolásáról.

• Hó végét követően legkésőbb a következő hónap 6. napjáig a pénztárbizonylatokat

megküldi a fenntartó részére könyvelés céljából.

• Az intézmény bevételeiről számlát állít ki.

• A befolyt bevételt bevételezi, befizeti a fenntartó folyószámlájára.

• Tartós távollét esetén az ellátmány összegét jegyzőkönyv alapján adja át.

• Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát.

Munkaügyi feladatai részeként:

o új felvétel esetén kiállítja az adatfelvételi lapot, eljuttatja a tankerület részére a

szükséges igazolásokat a kinevezési dokumentumok elkészítéséhez, gondoskodik

arról, hogy a bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti

bejelentéshez, bérszámfejtéshez,

o elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok,

dokumentumok előkészítéséről
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o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket,

majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére

o folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,

o az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb.

elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére

o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról

• Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék

hasznosításának lebonyolításában.

• Előkészíti a megrendelést, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket.

2. Járandóság

• a kinevezésben meghatározott munkabér,

• a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített

védőeszközök

• az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési

támogatás

3. Titoktartás:

Tevékenysége folyamán tudomására jutott információt nem adhat tovább. Köteles a munkája
során szerzett értesüléseket a munkáltatóra, illetve annak tevékenységére vonatkozó alapvető
információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel vagy
személyekkel olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével megtud, és melynek
közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros következménnyel járna.
Munkáját felettesei, illetve annak helyettese bármikor ellenőrizhetik. Munkaidő alatt
munkaterületét csak felettese engedélyével hagyhatja el.
Az iskola felszereléseiben, berendezési tárgyaiban esett rongálásokról az intézmény
vezetőjének tesz jelentést.

Karancsság,

igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, egy példányát átvettem a benne foglaltakat
elfogadom.

Karancsság,.

munkavállaló
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3. számú melléklet

Munkaköri leírás
tanító/tanár

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: iskolaigazgató

Munkavégzés helye: Karancssági I. István Általános Iskola

Munkakör pontos megnevezése:

Munkaideje: Heti 40 óra

A munkakör célja:

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott

rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.

Alapvető felelősségek és feladatok:

- A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját.

- Nevelő-oktatómunkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek

és taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában

rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai

koncepciója alapján, a tanuló adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet.

- Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a

képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít.

- Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat

szakszerűen és pontosan betartja.

- Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális

szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra,

hogy az írásbeli és szóbeli gyakorlati számonkérés egyensúlyban legyen.

- Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó gyerekek

számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet.
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-A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához.

- Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló eszközöket.

- Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a

szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal az eszköz-állomány fejlesztésében.

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – szabadidős

programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal.

- Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazható feladatokat

(pl.: szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat segítője).

- Szükség szerint helyettesítést végez.

- Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát, pontosan vezeti az

osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja vagy beíratja az ellenőrző könyvükbe, megírja a

javító- és osztályozó vizsga jegyzőkönyveit.

- Egyéni fogadóórát tart. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók

előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat.

- A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken,

megbeszéléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni.

- Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken.

-A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya

körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések

körébe való tájékozódás.

- Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb taneszköz

szükségletet.

- Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a

foglalkozások helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés

szakszerűségéhez.

- Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival

önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt vesz

a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösség vezető felkérésére továbbképzési célú

előadást tart.

- Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való

fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete.
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Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében

együttműködik kollégáival.

A teljesítményértékelés módszere:

- az iskolavezetés óralátogatásai;

- a tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei, vizsga- és

versenyeredményei;

- évenként írásbeli vagy szóbeli beszámoló a munkaközösség vezető, illetve az iskolavezetés

által megadott szempontok alapján.

Fentieken túl ellát minden olyan feladatot, amellyel az igazgató megbízza, illetve az SZMSZ

ráruházza.

Karancsság,

igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, egy példányát átvettem a benne foglaltakat
elfogadom.

Karancsság,

munkavállaló
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4. számú melléklet

Kiürítési terv

Tűzriadó esetén elsődleges feladat az életmentés Ezért tanulóink szervezett és pánikmentes

kimentése az alábbiak szerint történik:

1. A riadó elhangzásakor tanulóink felállnak, a nevelő a terem kijáratából irányítja az

azonnali és folyamatos kivonulást.

2. A nevelő utolsónak hagyja el a termet, miután meggyőződött arról, hogy minden

tanuló elhagyta azt.

3. A FÖLDSZINTI termekben tartózkodók:

hagyják el az iskola épületét.

4. Az EMELETI termekben tartózkodók:

AZ IGAZGATÓI IRODA
MELLETTI

LÉPCSŐLEJÁRÓN
A FŐBEJÁRATON

A TÖRTÉNELEM TEREM
MELETTI

LÉPCSŐLEJÁRÓN
A HÁTSÓ KIRÁTON

1. osztályos terem Irodalom szakterem

2. osztályos terem Számítástechnika terem

3. osztályos terem Történelem és Földrajz terem

4. osztályos terem
Matematika terem

Természet-tudományi előadó

hagyják el az iskola épületét.

HÁTSÓKIJÁRAT FŐBEJÁRAT TORNATERMI
KIJÁRAT

Rajzterem Nyelvi labor

TornateremNapközis terem Fejlesztő terem

Technika terem
Könyvtár és olvasó

Ének szakterem
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5. A fiú és lányöltözőket a testnevelést tartó tanár, a betegszobát valamint a fiú és lány
WC-ket az ügyeletes nevelők ellenőrzik.

6. Az iskola épületének teljes kiürítése után – önkéntességi alapon – vagyontárgyak
mentését kell megkezdeni.

Karancsság, 2016. szeptember 1.

igazgató
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5. számú melléklet

Könyvtár gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtés dokumentum típusai

Írásos, nyomtatott dokumentumok

- könyvek

- periodikák

Audiovizuális ismerethordozók

- Hangzó dokumentumok (CD lemezek)

- Hangos – képes dokumentumok:(hangos filmek DVD-n)

- Elektronikus (számítógépes) dokumentumok: (CD-ROM-ok)

A könyvtári állományrészben gyűjtött dokumentumtípusok tartalom szerint

Könyvek

Szépirodalom

 a magyar irodalom klasszikusai / válogatva

 a világirodalom klasszikusai / válogatva

 kortárs magyar szerzők művei / válogatva

 kortárs külföldi szerzők művei / erősen válogatva

 lírai, prózai, drámai antológiák / válogatva

 tematikus antológiák / válogatva

 életrajzok, történelmi regények / válogatva, versek

 gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések / válogatva

 általános- és középiskolai kötelező ajánlott olvasmányok / válogatva

 nemzetiségi és etnikai gyermek- és ifjúsági irodalom / válogatva

 népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei

Szakirodalom

 kis- közép- és nagyméretű, alapszintű általános lexikonok, enciklopédiák /

válogatva
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 a tudományok, a kultúra, a hazai, és az egyetemes művelődéstörténet kis-

közép- és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói/

válogatva

 az adott településre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok/

teljességre törekedve

 az adott tájegységre, megyére vonatkozó kiadványok/ válogatva

 a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatók, felvételi

követelményeket tartalmazó kiadványok / válogatva

 adattárak/ erősen válogatva

 a településen gazdálkodással, mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos

alap és középszintű szakirodalom / válogatva

 a tananyaghoz kapcsolódó segédkönyvek, történeti összefoglalók,

ismeretközlő művek

 az intézmény történetével, névadójával kapcsolatos anyagok / válogatva

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó kézikönyvek / erősen válogatva

 pszichológai művek, gyermek és ifjúkor lélektana / erősen válogatva

Periodikumok

 ismeretterjesztő folyóiratok / erősen válogatva

 gyermek-és ifjúsági lapok / válogatva
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