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I. rész
1. Hatályos jogszabályok
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 4. §
217/1998. (XII. 30) kormányrendelet 10. §, 145/A-B §
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. Törvény
2012. évi Alaptörvény
1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve
1992. évi XXXIII. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
138/1992-es Kormányrendelet (a Kjt. végrehajtásáról)
217/1998-as Kormányrendelet az Államháztartás működési rendjéről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
44/2007-es OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről
2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya
2.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége
az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak.
A SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik
kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg
igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések
megtartása mindenkinek kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a.) az
alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben
eljárva - hozhat intézkedést. b.) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg
fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. c.) a szülőt vagy más nem az iskolában
dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban
foglaltakról, kérve annak megtartását és, ha ez nem vezet eredményre az igazgatót, vagy az
ügyeletes vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét.
2.2. Területi hatálya
Az intézmény működési területe: Szigetszentmiklós Város közigazgatási területe
2.3 Időbeli hatálya Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának, a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2014. ……………….. napján történt
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jóváhagyásával lép életbe. Ezzel az előző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné
válik.
2.4 Megismerésének lehetősége
Jelen dokumentum nyilvános minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A Szervezési és Működési Szabályzat megtalálási helye :
 a Kardos István Általános- és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára és honlapja
 az iskola igazgatójánál
 az igazgató-helyetteseknél
 az iskola fenntartójánál.
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3. Az intézmény általános jellemzői (szakmai alapdokumentum alapján)
A köznevelési intézmény
Megnevezései
Hivatalos neve

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági
Szakközépiskola

Feladatellátási helyei
Székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye
Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó neve:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Fenntartó székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 12.

Típusa:

összetett iskola

OM azonosító: 100527
Köznevelési és egyéb alapfeladata
2310 Szigetszentmiklós Tököli út 30/a
általános iskolai nevelés-oktatás
nappali rendszerű iskolai oktatás
alsó tagozat, felső tagozat
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos –hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)
sajátos nevelési igényű, érzékszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) és látási fogyatékos (gyengén látó) tanulók integrált nevelése-oktatása
szakközépiskolai nevelés-oktatás
nappali rendszerű iskolai oktatás
évfolyamok: négy, öt
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)
nyelvi előkészítő
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érettségire felkészítő négy évfolyam
sajátos nevelési igényű, érzékszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) és látási fogyatékos (gyengén látó) tanulók integrált nevelése-oktatása
szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakágazat: közgazdaság)
szakmai orientáció gazdasági szolgáltatási szakterületre és szakmacsoportos
alapozó oktatás közgazdaság szakmacsoportban
Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai képzésben
A
Szakképzés megnevezése

1.

B

C

Szakképzés

Szakközépiskolai

azonosítószáma

ágazat

5434402

XXIV. Közgazdaság

Vállalkozási és
bérügyintézői szakképzés

D

E
OKJ rendelet szerinti

Szakma csoport

szakképző évfolyamok
száma

15. Közgazdaság

egyéb köznevelési foglalkozás
tanulószoba, iskolaotthon, egész napos iskola, napköziotthonos ellátás
iskolai könyvtár saját szervezeti egységei
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a.
Helyrajzi száma:

3832/1; 3831

Hasznos alapterülete:

4402 m2

Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

Működtető neve:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Működtető székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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4.

Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény működtetésével kapcsolatban az igazgató a felelős a működtető
önkormányzat által meghatározott költségvetésen belül a felelős gazdálkodásért.

II. rész
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők
közötti feladat megosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
1. Az intézmény szervezeti felépítése
Tagozatok:
Alsótagozat
Felsőtagozat
Középiskolai tagozat
Alkalmazottak:
Igazgató
Igazgató-helyettesek
Munkaközösség vezetők
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Tanítók
Tanárok
Napközis nevelők
Könyvtáros
Szabadidő szervező
Pedagógiai asszisztens
Rendszergazda
Iskolatitkár
Gazdasági ügyintéző
Adminisztrátor
Technikai dolgozók
Konyhai dolgozók
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Az általános iskolában és a középiskolában a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat minden
tagozaton 1-1 kolléga külön feladatként végzi. A diákok érdekképviseletét a DÖK, a
dolgozókét a Közalkalmazotti Tanács látja el. – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény alapján az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg, melyet az intézmény vezetője készít el. - A Munka
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján az intézményben Közalkalmazotti
Tanácsot /KT/ kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közalkalmazotti Tanács Elnöke készít el.
1.1. Igazgató feladata
Az iskola felső vezetője az igazgató, aki munkáját a Nkt. 68 §. – a, és a 20/2012. EMMI
rendelet 11-14. – a alapján végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
módon és időtartamra történik. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával
megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak
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az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti döntési jogkörét, valamint
feladatait a 2011. évi CXC. Törvény állapítja meg.
Az igazgató ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem
ruházott – feladatokat:
 az intézmény szakszerű és törvényes működtetése éves munkaterv szerint -az
intézményben dolgozók munkájának irányítása, szervezése,
 a dolgozók belső ellenőrzésének, beszámoltatásának szervezése, értékelésük,
 a dolgozók továbbképzésének megtervezése, feltételeinek megteremtése,
 a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatának biztosítása,
 az intézményben folyó oktató- nevelő munka nyilvánosságának biztosítása
 az intézmény szabályzatainak karbantartása
 az oktató-nevelő munka színvonalas teljesítésének megszervezése, tárgyi és
személyi feltételeinek megteremtése,
 dönt a tanulók felvételéről vagy átvételéről,
 dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján,
 az intézmény gyermekkel kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, szülővel,
 a Pedagógiai Program, Szervezeti Működési Szabályzat, házirend fejlesztésének
biztosítása, módosításának előkészítése a fenntartó és működtető koncepcióival
egyeztetve
 a gazdálkodás és a tartalmi munka összehangolása,
 az intézményi vagyon ésszerű és takarékos működtetése a szakmai program
megvalósítása érdekében,
 kapcsolattartás az intézmény szervezeteivel, dolgozóival,
 döntéseinek előkészítésébe és meghozatalába a jogszabályokban feljogosított
testületek bevonása.
Az intézmény vezetője:
 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért és gazdálkodásáért.
 Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe.
1.2. Igazgatóhelyettesek feladata
1.2.1. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket
az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi
viszonyban látják el.
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1.2.2. az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: - szakközépiskolai
képzésért felelős igazgatóhelyettes - általános iskolai felső tagozatvezető igazgatóhelyettes
- alsó tagozat képzéséért felelős igazgatóhelyettes
1.2.3. Az igazgatóhelyettes/ek/ megbízását a tantestület véleményének kikérésével az
igazgató adja.
1.2.4. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.
Az igazgatóhelyettesi megbízás határozott időre szól.
1.2.5. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozók munkájukat
munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.
1.2.6. A szakközépiskolai képzésért felelős igazgatóhelyettes szervezi, irányítja:
 szakképzési tagozat éves munkaterv szerinti működését,
 az érettségire való felkészülést és a felsőfokú továbbtanulást,
 a tanulók továbbtanulásával és pályaválasztásával kapcsolatos feladatok ellátását
 a tanórán kívüli foglalkozások vitelét,
 a tanári és tanulói pályázati tevékenységet,
 az iskolai ügyeletek munkáját.
 a helyettesítéseket
 a gyermek és ifjúságvédelmi munkát iskolai szinten,
 a tankönyv és taneszköz ellátással kapcsolatos iskolai feladatok ellátását,
 az iskolai ügyviteli munkát, ellenőrzi a szakmai és adminisztrációs munkát.
 Közvetlenül ellátja az igazgató által rábízott munkaközösségek felügyeletét.
Kapcsolatot tart:
 a megyei pedagógiai intézettel,
 a közművelődési intézményekkel és a sajtóval.
1.2.7. A felső tagozatért felelős igazgatóhelyettes szervezi, irányítja:
 a felső tagozat éves munkaterv szerinti működését,
 a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai munkát,
 a tanórán kívüli foglalkozások vitelét,
 a tanulók továbbtanulásával és pályaválasztásával kapcsolatos feladatok ellátását
 a tanári és tanulói pályázati tevékenységet,
 az iskolai ügyeletek munkáját
 a helyettesítéseket
 a gyermek és ifjúságvédelmi munkát iskolai szinten,
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 a tankönyv és taneszköz ellátással kapcsolatos iskolai feladatok ellátását,
 az iskolai ügyviteli munkát, ellenőrzi a szakmai és adminisztrációs munkát.
 Közvetlenül ellátja az igazgató által rábízott munkaközösségek felügyeletét.
 Kapcsolatot tart:
 a megyei pedagógiai intézettel,
 a közművelődési intézményekkel és a sajtóval,
 a felső tagozat szülői munkaközösségével,
 a középfokú iskolákkal.
1.2.8. Az alsó tagozatért felelős igazgató-helyettes szervezi és irányítja:
 az alsó tagozat éves munkaterv szerinti működését,
 a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai munkát
 a tanórán kívüli foglalkozások vitelét,
 a tanári és tanulói pályázati tevékenységet,
 az első osztályos beiskolázást,
 az iskolai ügyeletek munkáját,
 a helyettesítéseket,
 a gyermek és ifjúságvédelmi munkát,
 a tankönyv- és taneszköz ellátással kapcsolatos feladatokat,
 az iskolai ügyviteli munkát,
 ellenőrzi a szakmai és adminisztrációs munkát.
 Közvetlenül irányítja az igazgató által rábízott munkaközösségek felügyeletét.
 Kapcsolatot tart:
 az óvodákkal,
 közművelődési intézményekkel,
 a tankönyvkiadókkal és a sajtóval.
1.3. A szakmai munkaközösségek feladatai
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási
intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A
szakmai munkaközösségek vezetői szervezik a pedagógusok szakmai irányítását.
Véleményezési joga van:
 pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásában
 a nevelést-oktatást segítő taneszközök, tankönyvek kiválasztásában
 felvételi követelmények meghatározásában
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 tanulmányok alatti vizsgák meghatározásában.
Javaslattételi joga van:
 a munkaközösség-vezető személyére
 tanórán kívüli foglalkozások
 szervezésére szakmai előirányzatok felhasználásában.
Döntési joga van:
 a munkaközösség működési rendjéről és munkaprogramjáról
 az iskolai tanulmányi versenyek szervezéséről -a munkaközösségen belüli felmérésekről.
 A munkaközösségek éves munkaterv alapján dolgoznak.
Az iskolában működő szakmai munkaközösségek:
alsó tagozatos munkaközösség
„napközis”munkaközösség
felsős reál munkaközösség
felsős humán munkaközösség
felsős osztályfőnöki munkaközösség
testnevelés munkaközösség
középiskolai reál munkaközösség
középiskolai humán munkaközösség
középiskolai osztályfőnöki munkaközösség
1.4. A nevelőtestület
A nevelőtestület az intézmény tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelőtestület tagja a
nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja.
Döntési, véleményező és javaslattevő jogköre van a KJT 57. §-ának 1. pontjában
felsoroltakban:
 a nevelési és pedagógiai program és módosításának elfogadása
 a SZMSZ és módosításának elfogadása
 az éves munkaterv elkészítése
 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása
 a házirend elfogadása
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása
 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása

13

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása.
Véleményezési joga van:
a nevelési-oktatási intézménnyel kapcsolatos valamennyi kérdésben. Véleményt nyilvánít: a
tantárgyfelosztásban, az egyes pedagógusok megbízásának elosztásában.
A nevelőtestület tagjai jogait a Knt 63. § 1. bekezdése alapján gyakorolhatja.
1.5. Alkalmazotti közösség
Az intézmény minden dolgozója. A nevelőtestület tagjai, a technikai alkalmazottak (irodai
dolgozók, konyhai dolgozók, takarítók, kertész …) Véleményezési joggal rendelkeznek az
intézményvezető személyének megválasztásánál.
1.6. Szülői szervezetek
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet eljárhat az iskola valamennyi szülőjének a
képviseletében. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének
elfogadásáról. Figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését. Iskolaszék:
tagjai – a szülőkből, nevelőtestület valamint a DÖK azonos számú képviselőiből tevődik
össze. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartozik működési rendjének és munkaprogramjának
elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása, továbbá azok az ügyek, melyben a
nevelőtestület az iskolaszékre átruházza a döntési jogkört.
1.6.1. A szülői szervezetek jogai
Egyetértési jogot gyakorol: - a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor - a házirend
elfogadásakor,
Véleményezési jogot gyakorol: - a pedagógiai program elfogadásában - az intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Javaslattevő jogköre van: - az intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, - az intézmény irányítását, a vezető
személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
1.7. Diákönkormányzat (Lásd 4. pont)
1.8. A vezetők közötti kapcsolattartás rendje
A szűkebb vezetőség tagjai: igazgató és igazgató-helyettesek. A kibővített vezetőség tagjai:
szűkebb vezetőség és a munkaközösség-vezetők, szabadidő szervező, KJT vezetője.
Az összejövetelek fajtái:
 rendszeres értekezlet a szűkebb vezetőség körében
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 rendszeres összejövetel a kibővített vezetőség körében
 időközi összejövetelek operatív feladatellátás végett.
1.8.1. Vezetői értekezlet
Szűkebb vezetőség havonta egy alkalommal a hónap utolsó hétfőjén tart értekezletet,
valamint napi megbeszéléseket tart.

A kibővített vezetőségi értekezlet: havonta egy

alkalommal.
1.9. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
1.9.1. Értekezletek
Alakuló értekezlet, tanév eleji értekezlet, valamint baleset- és munkavédelmi
oktatás: augusztus hónap végén.
Nevelőtestületi munkaértekezletek: havi egy alkalommal minden hónap első hétfőjén.
Nevelési értekezlet: évi két alkalommal az I. illetve a II. félévben.
Osztályozó értekezletek: évi két alkalommal a félév és a tanév zárásakor.
Operatív feladatellátás esetén értekezlet egyéb időpontokban is összehívható.
1.9.2. Munkaközösségekkel való együttműködés
A munkaközösségek havi rendszerességgel tartanak értekezletet, melyre az iskola
vezetősége is hivatalos. Az operatív feladatellátás napi rendszerességgel történik.
1.9.3. Alkalmazotti értekezlet
Évente egy alkalommal baleset- és munkavédelmi oktatással egybekötve. Rendkívüli
értekezlet intézményvezetői pályázat esetén. (Tanév eleji, félévi és tanév végi értekezlet is
ideszámít.)
2. Az intézményvezető vagy helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az igazgató helyettesítése:
Az igazgatót akadályoztatása esetén - általános helyettesítési jogkörrel – a felső tagozatért
felelős igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés - az igazgató
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket beleértve - általános jellegű. Ha a felső tagozatért
felelős igazgatóhelyettes is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a
helyettesítési feladatokat a szakközépiskolai tagozatért felelős igazgatóhelyettes, az ő
távolléte esetén pedig az alsó tagozatért felelős igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató tartós
távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást.
3. A vezetők, valamint a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje:
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A szülői munkaközösség iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy
jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos
anyagok átadásával. A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet
véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény
szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább 2 alkalommal
tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az
osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.
3.1. Szülői értekezlet
A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza.
3.2. Családlátogatás
Újbelépő (első osztályos ) tanulók valamint a problémás tanulók családi hátterének
megismerése.
3. 3. Nyílt nap
Alsótagozaton

félévente

egyszer,

felsőtagozaton

évente

legalább

egyszer,

szakközépiskolában az újbelépők részére évente egyszer az éves munkatervben
meghatározott időpontban.
3.4. Fogadó óra
Alsótagozaton, felsőtagozaton és a szakközépiskolában félévente egy alkalommal, melyet az
éves munkaterv tartalmaz.
3.5. Szülői választmányi értekezlet
Minden tagozaton évente egyszer.
4. Diákönkormányzat
A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A
diákönkormányzatnak az iskola valamennyi tanulója tagja.
Véleményezési jogkörrel rendelkeznek a következő területeken:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
 a tanulási szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
 a házirend elfogadása előtt.
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A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Félévente legalább két alaklommal
ülésezik. A diákönkormányzatba osztályonként két tanuló delegálható. Közülük egy tanuló a
DÖK elnöke. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust az iskola vezetője bízza meg
5 év időtartamra.
4.1. Diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás
Diákképviselőnek az iskola minden tanulója választható. A tanév elején az osztályközösség
szavazza meg, azt a két tanulót, aki az adott osztályt képviseli. A diákképviselők közül
választják meg a DÖK vezetőjét.
Feladataik:
 a tanulók érdekeinek képviselete
 javaslattétel a tanulókat érintő kérdésekben
 kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel
 programok szervezése az iskolavezetéssel egyeztetve.
4.2. Diákönkormányzati szerv valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás
A DÖK kapcsolatot tart az igazgatóval, az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel, a
szülői munkaközösséggel, más diákönkormányzatokkal, ifjúsági fórumokkal,
szervezetekkel, a fenntartó képviselőivel. A kapcsolattartásért a DÖK elnöke felel. A
DÖK a Diákparlament évi közgyűlésére meghívja az iskolavezetőségét.
4. 3. Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása
4. 3. 1. Helyiség, berendezések használata
Az iskola helyiségeit az igazgatóval történt egyeztetés alapján ingyen használhatja,
felelősséget vállalva a helyiség rendjéért és berendezéseiért.
5. A belső ellenőrzés rendje, területei
Az iskolai nevelő-oktató munka belső ellenőrzése
Feladata: A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktatói munka egészét.
Egyrészt biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen,
másrészt fokozza a munka hatékonyságát.
Az ellenőrzés területei:
 Pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése
 Időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések
 Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése, ,
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 Írásos dokumentumok ellenőrzése
 Tanulói produktumok ellenőrzése
 Mérések, értékelések.
5. 1. A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje, célja
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója
felelős. Ezen belül az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga
területén. Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők ütemezik a pedagógiai
program és az éves munkatervek alapján, belső ellenőrzési tervet készítenek. A terv elején
előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát
előkészíthessék, segíthessenek. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az
ellenőrzés természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre. Az
iskola belső ellenőrzésével szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
 segítse az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését, az eredményes
oktató-nevelő munka érdekében is.
 az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az
eredményeket a pedagógustól
 segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb
ellátását, továbbá a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét. - legyen fegyelmezett
munka megvalósításának eszköze.
 támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az intézmény
működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedésekre,
tévedésekre, hibákra, hiányosságokra is. - segítse a vezetői utasítások végrehajtását. járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási
fegyelem és a gazdálkodás javításához.
 az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival meg kell beszélni.
 az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
5.2. A pedagógiai munka ellenőrzésének formái
 Óraellenőrzés
 Foglalkozások ellenőrzése
 Beszámoltatás
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 Eredményvizsgálatok, felmérések, értékelések
 Helyszíni ellenőrzések
5.3. Az ellenőrzésre jogosultak
Az ellenőrzést végzik:
 Az intézmény vezetője
 Az igazgató-helyettesek
 Munkaközösség-vezetők
 Munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál a munkamegosztás alapján
 Osztályfőnök saját szaktárgyaikon, illetve osztályukon belül
 Gyermekvédelmi felelősök .
 A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben
jelentési és beszámolási kötelezettségük is a tagozatvezető igazgatóhelyettesek és az
igazgató felé.
6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje
6. 1. Szakmai munkaközösségekre átruházott feladatok, beszámoltatás rendje.
A szakmai munkaközösségek vezetői ellenőrzik a munkaközösségeket, valamint javaslatot
tesznek a jutalmazásra. (Lásd 1.4 pont!)
7. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
a) a fenntartóval: Klebersberg Intézményfenntartó Központtal
b) a működtetővel: Városi Önkormányzattal
c) a város jegyzőjével és a járási hivatallal
d) a megyei pedagógiai intézettel
e) helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel - Óvodák - Általános Iskolák
- Középiskolák
f) a helyi pedagógiai szakszolgálattal
g) a helyi gyermekjóléti szolgálattal
h) helyi médiával
i) ifjúsági és civil szervezetekkel
j) kisebbségi önkormányzatokkal
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k) egyházak képviselőivel
7. 1. Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat formája, módja
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősei
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a szigetszentmiklósi Családsegítő- és Gyermekjóléti
szolgálattal. Lásd.:Melléklet.
7. 2. Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolat formája, módja.
A Nevelési Tanácsadó fejlesztő és szinten tartó munkát végez a tanulási (dislexia, disgráfia,
discalculia…) és beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál.
7. 3. Egészségügyi szolgálattal való kapcsolat formája, módja
Egészségügyi alapellátás

A tanuló egészségi állapotának megóvásáért – törvényi

előírásoknak megfelelő - szakmai követése érdekében iskolánkban iskola egészségügyi
szolgálat működik. Az iskolaorvos heti 2 napon, a védőnő a hét minden munkanapján látja el
feladatát.

Az iskolaorvos és a védőnő a 26/1997. (IX.3.)NM rendelet alapján végzi

egészségügyi tevékenységét.
7.4. Gyámhivatallal való kapcsolat formája, módja
Felmérve a gyermek családi hátterét, szükség esetén felvesszük a kapcsolatot
a Gyámhivatallal.
7.5. Intézményi védő, óvó előírások
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai 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 fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.
7.5.1. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében
a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv
rendelkezéseit. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni
kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos
ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
b) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti
beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan
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figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat
a tanulókkal betartatni.
c) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
foglalkozásokkal együtt

járó

veszélyforrásokat,

a tilos

és

az

elvárható

magatartásformákat.
d) Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését
szolgáló szabályokkal a következő esetekben: A tanév megkezdésekor az első
osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat),
 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.
e.) A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika)
a nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk és a
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
f.) Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A
munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az
ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi)
szabályzata tartalmazza.
7.5.2. Az intézmény dolgozóinak feladata a tanulóbalesetek esetén
a) A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, - a
balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi
nevelőnek is részt kell vennie.
b) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
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annyit tehet, 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.
c) Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia. 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.
d) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:
 A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át
kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy
példányát az iskola őrzi meg.
 A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.
 Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az iskolai nevelő és
oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézményi
munkabiztonsági munkavédelmi szabályzat szabályozza.
7.6. Rendkívüli esemény esetén a szükséges teendők
Rendkívüli események
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
 a tűz, a robbantással történő fenyegetés.
Az intézkedésre jogosult felelős feladata rendkívüli esemény és bombariadó esetén
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Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
 igazgató
 ügyeletes vezető
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
 a fenntartót,
 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 iskola igazgatója szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése
után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben
tartózkodó személyeket szaggatott csengőszóval, illetve a hangos bemondón keresztül
értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület
kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó
terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért, biztonságba
helyezéséért, létszámellenőrzésért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a
várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó
pedagógusok a felelősek. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni
a következőkre: - Az épületből minden tanulónak 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 tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a
foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem
maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A tanulókat a tanterem elhagyása
előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell
számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg- felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi
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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 iskola igazgatójának
vagy az

általa

kijelölt

dolgozónak tájékoztatnia

kell.

A rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további
biztonsági intézkedésekről.
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
teendőket a "Tűzriadó terv" tartalmazza.
A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendőket a bombariadó terv"
tartalmazza. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a
dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény
igazgatója a felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben
szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat
megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. A felnőtt dolgozóknak 2 évente munka
alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A új belépőknek a belépésük után is!
7. 7. További külső kapcsolatok és azokkal való kapcsolat formája, módja
Az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn az Önkormányzat jegyzőjével.
Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával.
Az alapítvány neve: Alapítvány a jövőnemzedékért
A folyamatos kapcsolattartásért, megszervezéséért felelős: az igazgató Szervezetekkel,
gazdálkodókkal
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Az eredményes oktató és nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:


Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 Működtető: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
 EGOMIR
 Nemzetiségi Önkormányzatok (német, bolgár, roma)
 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
 Pedagógiai Szakszolgálat
 Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
 Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat
 Járási Gyámhivatal
 Vöröskereszt
 Városi Könyvtár és Közösségi Ház
 Städtisches Gymnasium - Steinheim
 Helyi általános iskolák
 Helyi óvodák
 Ádám Jenő Zeneiskola
 Városban működő civilszervezetek
 Gazdasági vállalkozások
 Sportszervezetek
 Médiumok
 Egyházak
 Alapítvány

25

III. rész A működés rendje
Az SzMSz- ben található fenntartói többletfinanszírozást igénylő tevékenységek és
programok megvalósítása a mindenkori éves költségvetésben foglaltak szerint történik.
1. A működés rendje, a tanulók fogadásának a vezetők intézményben
való benntartózkodásának rendje
1.1. A tanulók fogadása, az iskola nyitva tartása, a tanulók felügyelete
Az intézmény 6-18 óráig van nyitva.
A tanulókat ½ 7 órától fogadjuk. Az ügyeletet a pedagógiai asszisztens látja el ½ 8 óráig,
majd a tanulók a tantermükben tartózkodhatnak. ½ 8 órától az ügyeletet a beosztott
pedagógus látja el.
Közalkalmazottak munkarendje
Külön szabályzatban, a Munka Törvénykönyve alapján. A közoktatásban alkalmazottak
körét az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a Köznevelési Törvény
rögzíti.
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a megfelelő
jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan
működése érdekében. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes
részlegvezetők (igazgatóhelyettesek) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt
kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.

A nem

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje
 pedagógiai asszisztens 6:45 órától-15:15 óráig
 A takarítók rugalmas munkaidőben dolgoznak 6 órától 18 óráig
1.2. A tanév helyi rendje A tanév a felelős miniszter által előírt időpontok alapján kezdődik
és ér véget. A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon – a köznevelési törvény alapján
– 183 tanítási napból áll.
A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik
be.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves
munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: a nevelőoktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program módosításáról, az új tanév
feladatairól), az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, a
26

tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, a tanév tanórán kívüli
foglalkozásairól, az éves munkaterv jóváhagyásáról, a házirend módosításáról.
Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való
megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára
egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon.
Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben.
A tanítási órák, foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik
pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben.
A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után
szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc.
Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik.
Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden
egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató
tehet.
A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon
történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják.
1.3. A vezetők az intézményben való benntartózkodásának rendje
Az iskola vezetői 8 órától 16 óráig tartózkodnak az intézményben. Az igazgató
intézményben való elérhetősége: hétköznapokon 8 órától 16 óráig. A megjelölt időpont előtt
és után kijelölt tanár végzi az ügyeletes munkát.
Az igazgató távolléte esetén meghatározott rendben a helyettesek végzik a munkát.
1. felsős helyettes, 2. szakközépiskola helyettese, 3. alsós helyettes.
1.4 Az intézmény épületének, helyiségeinek használati rendje
Az iskola épülete munkanapokon 6-órától 18-óráig van nyitva, kivéve a tornaterem. Az
iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva
kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt – eseti
kérelmek, szerződések alapján.
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság
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címerével kell ellátni.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, állagának
megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással
való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok
betartásáért. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi
felügyelettel használhatják.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. A
tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló tájékoztató
füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá.
Az egyes helyiségek létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az
üresen hagyott termeket zárni kell.
Az iskolához tartozó udvaron, és sportpályákon csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a
tanulók. Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja meghatározott nyitvatartási időben.
Az iskola ebédlőjében csak az ebédelős tanulók tartózkodhatnak (kivétel ünnepélyek,
versenyek, stb.).
1.4.1.Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje
Az intézmény a helyiségeit a működtető önkormányzat (Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata) engedélyével adhatja bérbe.
1. 5. Tanórán kívüli foglalkozások rendje, formái
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje :
Az intézményekben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:
 egyéb foglalkozások, (napközis foglalkozások, tanulószoba)
 szakkörök, önképzőkörök,
 énekkar,
 tömegsport,
 tanfolyamok,
 korrepetálások,
 tanulmányi és sportversenyek,
 tanulmányi kirándulások,
 kulturális rendezvények.
Az egyéb foglalkozások (napközis foglalkozások, tanulószoba) a tanórákra való felkészülés,
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a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.

Működésének rendjét

„napközis” munkaközösség dolgozza ki és rögzíti a házirendben. A napközis
foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján
történhet a napközis nevelő engedélyével.
Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek
figyelembevételével a munkaközösség-vezetők javaslata és az igazgató döntése alapján
indítunk. A szakkör aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.
A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika
alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.

A

szakkörök térítésmentesek.
Az önképzőkörök a művészetek a természettudományok és a technika területén teszik
lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás melletti
tehetséggondozását. Az önképzőkör munkája során, nagymértékben hagyatkozik a kreatív
tanuló aktivitására és önfejlesztő tevékenységére. Az önképzőköröket az intézmény a
tanulók érdeklődésétől függően indítja kimagasló tudású pedagógusok és az intézménnyel
szerződéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével.
Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkarba
való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az énekkarból való kilépést a
szülőírásban, a kilépés indoklásával kórusvezetőtől kérheti.
Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődése, valamint a szükséges tárgyi és személyi
feltételek megléte esetén indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a
szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért előre, térítési
díj fizetendő.
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. Az alsó tagozaton a korrepetálás órarendbe illesztett időpontban az
osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történik. A felső tagozaton a korrepetálás
egyes tanulókra, vagy az egész osztályra kötelező jelleggel tantárgyanként legfeljebb heti 1
órában történhet. A korrepetálások heti óraszáma ugyanazon osztályban heti 3 óránál
többre nem emelhető.
A korrepetálás ingyenes.
A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. Tanulók az intézmény, a település és az országos meghirdetésű
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versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.
Tanulmányi kirándulások
Az osztályfőnökök a tantervi követelményeket figyelembe véve, a nevelőmunka
elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola, éves munkatervében
meghatározott időpontban osztályaik számára az iskola nevelési programjával
összhangban, tanulmányi kirándulást szerveznek. Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei
az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára a pedagógiai programban szereplő
túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.
A hit- és vallásoktatásokon való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az intézmény
együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Megfelelő létszámú
foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény tanítási rendjéhez igazodva. A fiatalok hités vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi.
Szakkörök, sportfoglalkozások, nem iskolai rendezvény szervezésére használt
helyiségek rendje
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt. A tanulók a szakköri foglalkozások időbeosztásának
megfelelően érkeznek az iskolába. Az arra kijelölt tanterem előtt gyülekeznek, majd a
szakkört tartó szaktanár felügyeli őket. Sportfoglalkozás esetén a tanulók az öltözők előtt
gyülekeznek. Edző vagy testnevelő tanár felügyelete alatt tartózkodnak a tornacsarnokban.
2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
iskolával
Az iskola épületébe az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak. Az ügyet intéző személyt a portaszolgálatot teljesítő dolgozó kíséri az adott
helyiségbe.
A tanulót a szülő csak az iskola bejáratáig kísérheti. Kivétel: szülők az új belépő első
osztályos tanulókat csak október elsejéig kísérhetik be az iskola épületébe.
A tanítás és a délutáni foglalkozások befejezése után a szülők gyermekeiket az iskola előtt
várhatják.
Az iskola helyiségeit a nyitvatartási időn túl külső igénylőknek lehet átengedni. A külső
igénybevevők csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak az
épületben.
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3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok
3.1. Nemzeti ünnepek
A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon méltó ünnepséget szervezünk, melynek
programját az iskola tanulói és pedagógusai adják.
Magyar nemzeti emléknapok:
Október 6. Aradi Vértanúk emléknapja
Október 23. Az 1956-os Forradalom emléknapja
Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 15. Az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc ünnepe
Április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja
Június 4. A nemzeti összetartozás napja
3. 2. A tanulói közösségre vonatkozó ünnepek, megemlékezések formái
Iskolai ünnepségek:
 Tanévnyitó ünnepély
 Ballagás
 Tanévzáró ünnepély
 Évfordulókhoz kapcsolódó emlékünnepségek
3.3. Az intézményi hagyományok
 Farsang
 Kardos hét


Karácsonyi ünnepség

 Diáknap
 Ki mit tud?
 Dalverseny
Középiskolai hagyományok:
 Gólyaavatás
 Szalagavató
Általános iskolai hagyományok:
 Karácsonyi vásár
 Lucázás
 Gergely járás
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 Mikulás ünnepség
 Műsoros est
 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények (éves és havi eseménynaptár szerint)
3.4. Az iskola névadója, emlékének ápolása
Az iskolánk névadójának tiszteletére minden tanévben az éves munkatervben meghatározott
időben és tartalomban, melyhez kapcsolódóan tanulmányi, kulturális, művészeti,
tudományos és sportrendezvényekre kerül sor a tantestület döntésének megfelelően
3.5. Az iskola zászlója
Az iskola zászlaja nemzetiszínű zászló arany sujtással, oldalán a köztársasági címer
található.
 A zászló őrzésének a helye az iskola titkársága
 A zászlóvivő tanulók megbízásának rendje:
a zászlóvivők: egy zászlóvivő fiú, két zászlókísérő leány zászlónként. A zászlóvivőket az
osztályfőnök javaslatára és a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg.
A megbízás feltételei: példamutató magatartás és közösségi munka, és legalább jó
tanulmányi eredmény.
3.6. Az iskolai egyenruha
Lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz
Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, vagy sötét öltöny. Kötelező viseletének alkalmai: iskolai
ünnepségek, versenyek, felvételi, fellépések.
4. Az intézményben a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás rendje
A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53-61. §-a szabályozza.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg.
Célja:
 a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése
 a gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha a sértett (szülője) és a gyanúsított
tanuló (szülője) egyetért. Az egyeztető tárgyalást olyan nagykorú személy vezetheti, akit
mind a két fél elfogad. Az intézmény ez ügyben segítséget kérhet az oktatásügyi közvetítő
szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. A
32

közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető bízza meg írásban, a közvetítő e
tevékenységében nem utasítható. Az egyeztetési eljárás dokumentációját a közvetítő készíti
el. Az egyeztetési eljárás végén a megállapodásnak tartalmaznia kell a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 62.§ (10) bekezdésben foglaltakat.
A fegyelmi eljárás rendje:
A fegyelmi tárgyalást fegyelmi bizottság bonyolítja le. Intézményünkben hét tagból áll a
bizottság. A bizottság levélben értesíti a szülőt a fegyelmi tárgyalásról, legalább 8 nappal a
lebonyolítás előtt. A fegyelmi tárgyaláson a tanulót szülője, illetve törvényes képviselője
képviselheti. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A fegyelmi határozatot
a fegyelmi tárgyaláson szóban kell kihirdetni és indokolni kell. A kihirdetést követően 7
napon belül írásban is meg kell küldeni az érintetteknek.
5. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) r. pontja szerint.
6. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) s. pontja szerint.
7. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének szabályait.
20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 163.§
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MELLÉKLET:
Az Alaptörvény XVI. cikkének (1) bekezdése szerint „Minden gyermeknek joga van a
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”
Gyermek védelmis tevékenység:
Gyvt. 2014. március 15-étől hatályos 6. § (5a) bekezdése, hogy a gyermeknek joga van
ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek – különösen a gyermek
bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében – egységes elvek és módszertan
alkalmazásával járjanak el.

A Gyvt. 11. § (1a) bekezdése szerint

pedig a

gyermekbántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében az
illetékes szervek és személyek a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által
jóváhagyott egységes elvek és módszertan alkalmazásával járnak el.
Figyelemmel a Gyvt. 11. § (1) bekezdésére, amely szerint a gyermeki jogok védelme minden
természetes és jogi személy kötelessége, - aki a gyermek nevelésével, oktatásával,
ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik, - a
szülői alapjogok a gyermek jogaira tekintettel korlátozhatóak.
A Gyvt. 17. § (2) bekezdése is utal arra, hogy jelzéssel és kezdeményezéssel bármely
személy és társadalmi szervezet is élhet, járnak el törvényi felhatalmazásuk alapján a
gyermekek védelmében.
Gyvt. 17. § (1) bekezdésében:
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók,
b) a köznevelési intézmények,
c) a rendőrség, stb
A fentiekben meghatározott intézmények és személyek kötelesek egyrészt jelzéssel élni a
gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, másrészt hatósági eljárást
kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos
veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető
magatartása esetén.
A fent meghatározott személyek, szolgáltatók stb. kötelesek egymással együttműködni és
egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt.
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A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak együttműködése
A gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének folyamata:
 megelőzés,
 gyanú esetén jelzés – a jelzést tevőnek ennek során nem kell mérlegelnie a
veszélyeztetettség súlyosságát;
 cselekvés – a gyermekjóléti szolgálat feltárja a problémát, azokra megoldásokat
dolgoz ki,
 az intézkedésekről visszajelzés
 utánkövetés
A jelzés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermeket érő elhanyagolásra, nem megfelelő
nevelésre, bántalmazásra, vagy „csak” a gyermek magatartásában észlelt jelenségekre,
melyek az előbbiekre engednek következtetni.
A megelőző intézkedések célja, hogy mérsékelje a gyermeket érő káros családi hatásokat,
megelőzze az elhanyagolás, nem megfelelő nevelés vagy súlyosabb esetek (bántalmazás stb.)
kialakulását.
Felmerülő gyanúja esetén a jelzést úgy kell megszövegezniük, hogy abból a gyanú alapja,
oka kiderüljön,
Fontos elem a jelzés megtételének megfontolása közben, hogy a titokvédelem, a gyermek
adatainak védelme ne élvezzen elsőbbséget a jelzést tevő tudatában a gyermek
veszélyeztetésének, bántalmazásának stb. gyanúja esetén, hanem a veszélyeztető okok
elhárítása és a gyermek alapvető jogainak védelme legyen a fókuszban. A jelzést tevő
személy vagy intézményi felelős azt is fel kell tüntesse jelzésében, hogy a gyanú felmerülését
követően, személy szerint ő, vagy az általa képviselt intézmény milyen lépéseket tett már
meg, miket tenne vagy javasolna.
A Gyvt. 135–136/A. §-ában foglalt rendelkezések a jelzőrendszeri tagoknak az
adatkezelésre, beleértve a törvényben meghatározott szervnek, hatóságnak való
továbbítást is, szerint kifejezett felhatalmazást adnak.
Az ilyen, jelzőrendszeri tagok közötti kommunikáció nem minősül az adattal való
visszaélésnek, netán jogosulatlan adatkezelésnek, nyilvánosságra hozatalnak vagy
adattovábbításnak (Infotv. 3. §),
Elhanyagolás, veszélyeztetés vagy bántalmazás esetén a gyermeknek az élethez, emberi
méltósághoz való alapvető joga sérül, amellyel összefüggésben nem ismeretes olyan
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alapvető jog – az adatainak védelme különösen nem ilyen jellegű alapvető jog –, sem
alkotmányos

érték,

amely

azt

háttérbe

szoríthatná.

továbbá,

családvédelmi

koordinációért felelős szervként a járási gyámhivatalt jelöli ki.
Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésében, működtetésében
A jelzőrendszer minden tagja személyes felelősséggel tartozik a jelzés megtételéért.
A jelzőrendszer működésében a jelzés nem választás kérdése, minden a gyermekkel
kapcsolatba kerülő szakember köteles írásban jelezni, ha bármilyen, a gyermeket érintő,
veszélyeztető körülményt észlel, – vagyis nem csak azokat az eseteket, amikor súlyos
veszélyeztetettség áll fenn
A jelzőrendszer működésének, működtetésének különös alapelvei:
Az egyén szakmai felelősségének elve:
minden szereplőnek azonnali feladata elősegíteni a rossz bánásmód megszüntetését.
Együttműködés elve: A gyermekjóléti szolgálat feladata esetkonferenciát összehívni,
Az esetkonferencia célja ilyenkor annak közös végiggondolása, lehet-e a gyermek számára
olyan segítséget nyújtani, amely biztosítja a gyermekkel szembeni rossz bánásmód
megszüntetését.
Felelősség elve: Kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja esetén a gyanút
észlelő feladata hatósághoz is fordulni A járási gyámhivatal feladatai között a Gyár. 8. § (2)
bek. a) pontja külön nevesíti a kiskorú veszélyeztetése miatti feljelentés megtételét.
Kompetenciahatárok betartásának elve: nem feladata a nyomozás! A jelzőrendszer feladata
a feljelentés megtétele.
Írásbeliség elve: A gyermekkel kapcsolatos rossz bánásmód, illetve bántalmazás azonnali
jelzését (telefonos, szóbeli, elektronikus stb.) követően minden esetben elengedhetetlen,
hogy a jelzőrendszeri írásbeli feljegyzést is készítsen, amely a problémát konkrétan és
körültekintően tartalmazza, és azt megküldje a gyermekjóléti szolgálatnak.
A hatósági beavatkozás elve: a hatóság
a) bármilyen módon kapcsolatot tarthat az ügyféllel ,
b) haladéktalanul elkészíti a környezettanulmányt, ha arra van szükség,
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Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja
Jelzés a gyermek veszélyeztetettségéről
Az iskola köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A törvény emellett
a tagok számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő.
A szakmai együttműködés elengedhetetlen.
A jelzés írásban bármilyen formátumban megküldhető, a gyermekjóléti szolgálat
köteles azt elfogadni.
Tartalmaznia kell:
- az érintett gyermek(ek) legfontosabb adatait (név, születési idő, hely, anyja neve,
családtagok felsorolása, állandó lakóhely, tényleges tartózkodási hely),
- a jelzést tevő intézmény megnevezését, címét, a jelzést tevő személy nevét és elérhetőségét,
- a probléma rövid leírását, a jelzést tevő által a gyermek és családja életében,
életkörülményeiben észlelt veszélyeztető okok részletezését, megjelenésének időpontját,
időtartamát, a felmerülésének gyakoriságát,
- a jelzést tevő személy vagy intézmény az általa feltárt veszélyeztető okok megszüntetése
érdekében eddig megtett intézkedéseit, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
érdekében esetleges javaslatait.
Súlyos bántalmazás vagy életet veszélyeztető helyzet, sérülés észlelése esetén
kötelessége hatósági intézkedést kezdeményezni, azaz értesíteni kell a gyámhivatalt
és/vagy a rendőrséget.
Együttműködés, team-munka a jelzést követően
A jelzést követően a jelzőrendszeri tagok és a gyermekjóléti szolgáltató folyamatosan
konzultálnak arról, hogy ki, milyen segítséget tud nyújtani a gyermek, család, számára a
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.
A hatékony beavatkozás érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést hívhat össze.
Szakmaközi megbeszélést keretében az esetmegbeszélésekről minden esetben feljegyzést
kell készíteni.
A jelzőrendszer tagjai a szakmaközi megbeszélések alkalmával a saját területük szakmai
lehetőségeivel a feltárt problémákra (pl. iskolakerülés gyakori előfordulása, droghasználat,
szabadidős tevékenység megszervezésének lehetőségei a településen stb.) közösen
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dolgoznak ki kezelési, megoldási lehetőségeket. Eközben alakítják ki egységes
szemléletüket.

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének folyamata
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Fogalom meghatározások
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód

(gyermekbántalmazás,

elhanyagolás)

megelőzése, felismerése, kezelése a Gyvt.-ben felsorolt személyek, szervek, intézmények
feladata.
A gyermek veszélyeztetése: a gyermek alapvető fizikai és/vagy lelki szükségleteinek tartós
elhanyagolása és/vagy a gyermek bántalmazása.
Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
– állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy
akadályozza.
A rossz bánásmód lehet fizikai, érzelmi, szexuális és egyéb jellegű, és megvalósulhat aktív
(cselekvő) és passzív (elhanyagoló) magatartással, a gyermeket rossz bánásmód érheti
családon belül, illetve családon kívül.
Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása (akár szándékos, akár
tudatlanságból, óvatlanságból, nemtörődömségből ered), amely jelentősen árt a gyermek
egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. Az
elhanyagolás lehet érzelmi, fizikai, oktatási, nevelési elhanyagolás.
Gyermekbántalmazás: ha valaki testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy,
ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja – nem
akadályozza meg, illetve nem jelzi.
Fajtái: érzelmi bántalmazás (pl.: fizikai bántalmazás, szexuális abúzus
A bántalmazás kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorok
Családi körülmények:
erőszak a családban (elfogadott a verbális és fizikai erőszak),
 bűncselekmény(ek) elkövetése családtagok részéről,
 szegénység, hajléktalanság, munkanélküliség,
 a család diszfunkcionális működése,
 zavarok a családi kapcsolatrendszerben,
 szüléskor az anya 18 évesnél fiatalabb, stb
A szülő személyiségével összefüggő problémák:
 közömbös, túlaggódó, intoleráns a gyermekkel,
 éretlen, vagy sérült személyiség, mentális betegség,
 kötődési problémák,
 alkohol-, drogfüggőség, deviáns magatartás,
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 a szülő gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett.
A gyermekkel kapcsolatos tényezők:
 magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek,
 szabálysértés(ek), bűncselekmény(ek) elkövetése a gyermek részéről
Hangsúlyozni kell, hogy több rizikófaktor együttes jelenléte sem vezet szükségszerűen
bántalmazáshoz, elhanyagoláshoz.
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód, a gyermekbántalmazás felismerését segítő
jelek
Elhanyagolás, bántalmazás gyanúját felvető szülői magatartás/pl.:
 italos, drogos állapot, kontrollálatlan magatartás,
 a sérülés nem egyeztethető össze az előadott történettel,
 nagy változás a szülő viselkedésében a különböző találkozások során,

40

A gyermeknél észlelhető
{ltal{nos viselkedési
gyanújelek
b{ntalmaz{s/elhanyagol{s
esetén

Az elhanyagol{s testi
gyanújelei a gyermeknél

Fizikai b{ntalmaz{sra utaló testi
gyanújelek/jelek a gyermeknél

-

-

- a b{ntalmaz{s l{tható jelei,
fojtogat{s, verés nyomai,
- sz{jüregi sérülések keresése,
mely felveti szexu{lis abúzus
gyanúj{t is,
- radiológiai eltérések keresése
orvosi
vizsg{lat
sor{n
(többszörös
bordatörés,
szegycsont
har{nt
ir{nyú
törése,
csont-porc
hat{r
szétv{l{sa,
kulcscsont-,
lapocka-,
gerinctörés,
különböző
idejű
törések,
izol{lt
spir{ltörés
a
combcsonton,
kiterjedt
csontkörüli reakció),
- nem baleseti jellegű sérülések,
égés, forr{z{s nyomai (pl.:
szimmetrikus forr{z{s,
nyomok mindkét farpof{n,
alsó végtagon),
- az előzményben kor{bbi
sérülések, többszörös, a
gyógyul{s különböző
st{diumait mutató zúzód{sok,

-

-

-

-

-

kifejezéstelen arc, üres
tekintet,
szemkontaktus hi{nya,
autóagresszivit{s, pl.
hajtépés,
megretten v{ratlan
érintéskor,
simogat{skor elr{ntja a
fejét,
fél a fizikai érintéstől,
feltűnően
készséges,
túls{gosan
al{zatos,
engedékeny viselkedés,
túls{gosan
éber,
vibr{ló,
v{logat{s
nélkül
figyelmet
követelő,
szokatlanul
félénk,
riadt, túlérzékeny,
bizalmatlan, különösen
a
közel
{llókkal
szemben, fél a szülőtől,
félelem bizonyos
személyektől, vagy
bizonyos típusú

-

-

-

-

alult{pl{lts{g,
leromlott fizikai-lelki
{llapot,
piszkos, az időj{r{si
viszonyoknak
nem
megfelelő ruh{zat,
{polatlan, feltűnően
piszkos
bőr,
elhanyagolt
bőrfertőzések,
rovarcsípések
nyomai,
kor{bbi
sérülések hegei,
túl gyakran történik a
gyermekkel baleset,
sérülés,
ismeretlen
eredetű
eszméletvesztés,
túl gyakran kerül
kórh{zba.

Fizikai/érzelmi
b{ntalmaz{s
viselkedésbeli/pszichés
gyanújelei a
gyermeknél
-

iskolai teljesítmény
roml{sa,
izol{ció, befelé
fordul{s,
agresszivit{s,
depressziós tünetek,
devi{ns magatart{s,
csavarg{s, elszökés,
drogoz{s,
alkoholiz{l{s,
önagresszió,
öngyilkoss{gi
kísérlet

A szexu{lis
b{ntalmaz{s
jelei/gyanújelei

-

-

-

-

-

a gyermek
kor{hoz nem illő
szexualiz{lt
viselkedés,
szóhaszn{lat,
nemi aktus
elj{tsz{sa,
fokozott, az
életkornak nem
megfelelő
érdeklődés a
szexualit{s ir{nt,
alhasi f{jdalom,
a végbél és a nemi
szervek f{jdalma,
v{ladékoz{sa,
viszketése,
f{jdalmas vizelés,
makacs húgyúti
fertőzések.
Specifikus jelek:
a végbél sérülése,
v{ladékoz{sa,
széklettart{si
zavarok,

-

-

emberektől (pl.: férfiak,
katon{k),
alv{szavarok,
evészavarok,
regresszív viselkedés,
regul{ciós zavarok,
enuresis, encopresis,
pszichoszomatikus
tünetek,
gyermekközösségben
kapcsolatteremtési
problém{k, passzivit{s,
izol{lód{s vagy
agresszivit{s,
megv{ltozott gyermeki
magatart{s, be{llítód{s
(pl.: extrovert{ltból
introvert{ltt{ v{lik).

-

-

-

-

-

vérömleny, karmol{s,
1 év alatti gyermek
csonttörése,
spir{lis végtagtörés,
többszörös törések egyidejű
jelenléte, ide tartozik a
megragad{s következtében
létrejövő sorozatos bordatörés,
gyógyul{s különböző
f{zis{ban lévő csonttörések,
nem a megszokott helyeken
l{tható a zúzód{s (térd,
tenyér, könyök, homlok),
hanem pl. tarkó, törzs, fül,
hajas fejbőr,
ellentmond{sos történet a
sérülésről (m{s története van a
sérülésről a gyermeknek,mint
a szülőnek, vagy a gyerek
m{sként meséli a
sérülés körülményeit a
különböző
tal{lkoz{sokkor),
a gyermek szinte szó szerint
ismétli a szülő történetét a
sérülésről,
nem baleseti jellegű mérgezés.
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-

-

a genit{lia makacs
gyullad{sa,
sérülése, a hymen
sérülése,
a kiskorú
terhessége,
a kiskorú nemi
betegsége
sz{jüregben
észlelt sérülések
esetén is gondolni
kell szexu{lis
abúzusra.

6 A jelzőrendszeri tagok feladatai, teendői elhanyagolás,
bántalmazás észlelése esetén
Észlelt problém{k

Teendők

Fenn{llnak
rizikótényezők
enyhébb, időnként
előforduló problém{k
tapasztalhatók,
melyeknek nincs, vagy
csekély hat{suk van a
gyermek fejlődésére,
magatart{s{ra (pl.: a
gyermek személyes
higiéni{ja napi szinten
nem kifog{stalan, de
ell{t{sa kor{nak
megfelelő, fejlődésének
mértéke elfogadható,
{llapota ink{bb a szülő
igénytelenségéből, nem
megfelelő ismereteiből,
vagy a gyermek még
nem diagnosztiz{lt
képességzavar{ból
adódik).

Védőnő csal{dl{togat{s
sor{n segíti a szülőket a
gondoz{si tevékenységek
ell{t{s{ban, tan{csad{st
végez, rendszeresen
l{togatja a csal{dot,
a gyermekorvos a
gyermek nem megfelelő
ütemű fejlődésének
észlelésekor a szakell{t{s
felé tereli a szülőt, az
óvoda, iskola személyes
beszélgetések,
tal{lkoz{sok sor{n segíti a
szülőt gyermeknevelési
tan{csokkal,
képességfejlesztő
foglalkoz{sokat szervez,
biztosít, a megfelelő
szolg{ltat{sok,
ell{t{sokhoz való
hozz{jut{s
megismerésében, pénzbeli
és természetbeni
juttat{sok form{inak
megismerésében segít.
Saj{t hat{skörben a
gyermek ell{t{sa,
gondoz{sa, feljegyzés
készítése, mely a
problém{t, a kezelés
módj{t konkrétan és
körültekintően
tartalmazza.
Nem indokolt a
gyermekjóléti szolg{lat
bevon{sa a probléma
megold{s{ba.

V{rható
következmény

Amennyiben az
együttműködés
kölcsönös, pozitív
ir{nyú v{ltoz{s {llhat
be, vagy az {llapot
nem romlik.
Amennyiben az
együttműködés nem
valósul meg, és
feltételezhető, hogy
külső segítséggel a
gyermek helyzete
pozitív ir{nyba
befoly{solható,
jelzéssel kell élni a
gyermekjóléti
szolg{lat felé.

Kock{zati tényezők

A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember, a
jelzőrendszeri tag nem
észleli a
veszélyeztetettséget.
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember
személyében történő
v{ltoz{s (pl.
helyettesítés,
munkakör {tad{s)
sor{n elmarad az eset
{tad{sa.

Észlelt problém{k
Veszélyeztető
magatart{s: ha
gyakoribb, de nem
veszélyes, közvetlen
k{rokoz{ssal nem
fenyegető magatart{s
(pl.: időnkénti testi
fenyítés, túlzott
elv{r{sok a gyermek
felé, zil{lt csal{di
körülmények,
problém{s
kapcsolattart{s,
alkoholfogyaszt{s a
szülők részéről,
indokolatlan iskolai
mulaszt{s, óvodai
hi{nyz{s) {ll fenn.

V{rható
következmény

Teendők
Jelzés a gyermekjóléti
szolg{lat felé,
kölcsönös
együttműködés a
csal{dgondoz{s sor{n,
a gondoz{si-nevelési
feladatok tervezésében,
végrehajt{s{ban. A
védőnő, gyermekorvos
saj{t hat{skörében
fokozottabb
figyelemmel kíséri a
csal{dot. Az óvoda,
iskola t{jékoztatja a
szülőt az igénybe
vehető
csal{dt{mogat{si
szolg{ltat{sokról,
egyéb, az intézmény,
m{s szervezetek {ltal
nyújtott szolg{ltat{sok
lehetőségéről, a
gyermek fejlődését
fokozottabban
figyelemmel kísérik.
Feljegyzés készítése,
mely a problém{t
konkrétan és
körültekintően
tartalmazza.
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A csal{d gondoz{sba
vétele sor{n a
gyermekekkel napi
kapcsolatban {lló
személyek a
gyermekjóléti
szolg{lattal, szülőkkel
együttműködve
dolgoznak a
veszélyeztetettség
megszüntetése
érdekében.
Esetmegbeszélés sor{n
a feladatok
megoszt{sa,
megtervezése.
Amennyiben a közösen
v{llalt feladatok
hat{s{ra pozitív ir{nyú
v{ltoz{s {ll be, a
csal{dgondoz{s
megszüntetése.
Amennyiben nem
orvosolható a
probléma a szülő
együttműködésének
hi{nya miatt, hatós{gi
intézkedést kell
kezdeményezni.
Hosszú t{vú
csal{dgondoz{st
igényel.

Kock{zati tényezők
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember nem érzi
saj{t felelősségének a
jelzés megtételét,
a jelzőrendszeri tag:
 nem észleli a
veszélyeztetettséget,
 az egyes tüneteket
nem azonosítja be a
h{ttérben
meghúzódó
problém{val,
 alulértékeli a
problém{t és nem
tesz jelzést,
 félreértelmezett
tünetek alapj{n
megtett alaptalan
jelzés
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember személyében
történő v{ltoz{s (pl.
helyettesítés, munkakör
{tad{s) sor{n elmarad az
eset {tad{sa.
A legsúlyosabb
kock{zat a jelzés
elmarad{sa!

V{rható
következmény

Észlelt problém{k

Teendők

Súlyosan veszélyeztető
magatart{s: ha
folyamatos, vagy
gyakori az
elhanyagol{s, mely az
egészséget, fejlődést,
vagy ak{r az életet
súlyosan veszélyezteti.

Azonnali jelzés a
hatós{g (rendőrség,
gy{mhivatal) felé,
azonnali intézkedés
kezdeményezése.
Szükség esetén orvosi
ell{t{s
kezdeményezése. Ezt
követően ír{sbeli
t{jékoztat{s a
gyermekjóléti szolg{lat
felé.

Hatós{gi intézkedés. A
probléma jellegétől és
súly{tól függően
védelembe vétel, vagy
ideiglenes hat{lyú
elhelyezés, nevelésbe
vétel, illetve
csal{dbafogad{s.

Kock{zati tényezők
A gyermekkel
foglalkozó szakember
- nem érzi saj{t
felelősségének a jelzés
megtételét,
- a jelzőrendszeri tag
nem észleli a
veszélyeztetettséget,
- a tüneteket nem
azonosítja a h{ttérben
meghúzódó
problém{val.
Félreértelmezett
tünetek alapj{n megtett
alaptalan jelzés, illetve
félrevezető
inform{ciók miatt meg
nem tett jelzés.
Késedelmes, lassú
ügyintézés (ak{r a
jelzőrendszer, ak{r a
gyermekjóléti
szolg{lat, ak{r a
hatós{g részéről).
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember
személyében történő
v{ltoz{s (pl.
helyettesítés,
munkakör {tad{s)
sor{n elmarad az eset
{tad{sa.
A legsúlyosabb
kock{zat a jelzés
elmarad{sa!
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Észlelt problém{k
Életet veszélyeztető
magatart{s: életet
veszélyeztető
helyzetek, beleértve
amikor az elkövető,
vagy m{s csal{dtag
nem kér segítséget a
sérülések ell{t{s{ra,
kezelésére, hosszú
t{vú, vagy súlyos
lélektani, fizikai
k{rokoz{s.

V{rható
következmény

Teendők
A veszélyeztető,
b{ntalmazó helyzet
azonnali
megszüntetése, a
gyermek kiemelése a
csal{dból. Amennyiben
a gyermekorvos,
védőnő olyan
nyilv{nvalóan
b{ntalmaz{sra utaló
jeleket, sérülést
tapasztal, azonnali
rendőrségi feljelentést
tesz, egyben jelez a
gyermekjóléti szolg{lat
felé, csal{dból való
kiemelésre tesz
javaslatot. Amennyiben
az óvoda, iskola észleli
a b{ntalmaz{st, jelzést
küld a gyermekjóléti
szolg{lat és a
gy{mhivatal részére,
rendőrségi intézkedést
kezdeményez. A
gyermekjóléti szolg{lat
a jelzés nyom{n, vagy
a probléma észlelése
sor{n azonnali
intézkedést
kezdeményez, a
gyermek elhelyezése
érdekében intézkedik.
A rendőrség
intézkedése sor{n
értesíti a gy{mhivatalt,
jelzést küld a
gyermekjóléti szolg{lat
felé.
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A gyermek biztons{gos
környezetben történő
elhelyezése. A tov{bbi
együttműködés sor{n a
gyermekekkel napi
kapcsolatban {lló
jelzőrendszeri tagok, a
gyermekjóléti szolg{lat
a gyermekek tov{bbi
sors{nak megtervezése
érdekében
esetmegbeszélést
szervez.

Kock{zati tényezők
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember nem érzi
saj{t felelősségének a
jelzés megtételét,
a jelzőrendszeri tag
nem ítéli meg
megfelelően a
veszélyeztetettség
mértékét;
a jelek nem
egyértelműek; nincs
megfelelő
kommunik{ció;
nehezen
beazonosítható a
b{ntalmaz{s – döntési
dilemma helyzet.
A gyermekkel napi
kapcsolatban lévő
szakember
személyében történő
v{ltoz{s (pl.
helyettesítés,
munkakör {tad{s)
sor{n elmarad az eset
{tad{sa.
A legsúlyosabb
kock{zat a jelzés
elmarad{sa!

A köznevelésre vonatkozó előírások
A gyermek nevelésében és oktatásában részt vevő pedagógusok szerepe kiemelkedően
fontos a gyermek védelme szempontjából. a törvény célja olyan köznevelési rendszer
megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi
fejlődését,

készségeik,

képességeik,

ismereteik,

jártasságaik,

érzelmi

és

akarati

tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén,
és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel
összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel.
Az Nkt. 42. § (1) bekezdés nevesíti, hogy a pedagógust, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló
felügyeletének az ellátásában, titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről tudomást
szerzett. (A titoktartási kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is,
határidő nélkül fennmarad.)
Kiemeli az Nkt. a 42. § (3) bekezdésében, hogy a köznevelés szereplői a
nevelési-oktatási intézmény vezetője útján kötelesek az illetékes gyermekjóléti
szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélésük szerint a gyermek súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került; és azt is tartalmazza a (3) bekezdés, hogy az ilyen
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, vagy a rendelkezésre jogosult szülő, törvényes
képviselő beleegyezése nem szükséges. (Nkt. 41. § (7))
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója
értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,
tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 247. § alapján, az a szülő vagy
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról
igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el. E szabálysértésről a köznevelés területén tevékenykedő,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok egymást tájékoztatni kötelesek.
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Az ifjúság - egészségügyi gondozásban résztvevő dolgozók alkohol- vagy drogfogyasztás
észlelése esetén a szülőkkel és a pedagógusokkal konzultálni kötelesek, szükség esetén
tanácsadást kell biztosítaniuk vagy egyéb intézkedést kezdeményezhetnek. Ennek érdekében
együttműködnek a közoktatási intézményekkel vagy személyekkel, és szükség esetén
megfelelő [gyermekvédelmi] intézkedést kezdeményeznek. Ezen intézkedések szakszerű
fogadására, a helyzet és a feladatok kezelésére, a gyermek érdekében történő szakmai
együttműködésre a pedagógusoknak és a köznevelés más szereplőinek készen kell állniuk.

Háttérjogszabályok
A köznevelési intézmények részéről közreműködőkre – pedagógus, nevelő, iskolapszichológus,
nevelési tanácsadó stb. – különösen irányadó jogszabályok:
1. Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény)
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
3. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
4. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
5. 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról (Tvtv.)
6. 2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról (Infotv.)
7. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről (Eüak.)
8. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (Nkt. Vhr.)
9. Aktuális módosító rendelkezések
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8. Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület
módosíthatja az Iskolaszék, ennek hiányában a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat a
törvényben meghatározott körben gyakorolt egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. Az SZMSZ három hiteles példányban készült.

9. Legitimációs záradékok
A

közalkalmazotti

tanács

képviseletében

és

felhatalmazása

alapján

aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
során véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

............................................
közalkalmazotti tanács elnöke
Az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet, illetve az iskolai diákönkormányzat
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadáshoz egyetértési jogunkat gyakoroltuk.
.............................................
diákönkormányzat elnöke

............................................
SZMK elnöke

............................................
Igazgató
Szigetszentmiklós, 2014.

PH.
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