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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 

 

 

1. 1.   Az iskola feladata 

 

A Pécsi Sebestyén Ének- Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladata nevelési-oktatási tevékenység az 

iskolai dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. 

 

1. 2.   Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az iskola működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és az intézmény vezetőjének jóváhagyása után 

válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol – jogszabályban meghatározottak szerint 

– az iskola diákönkormányzata, a szülők közössége. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az intézmény 

vezetője biztosítja, egyúttal felelős is érte. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a 

nyilvánosságra hozás felelőse az iskola intézményvezetője. 

 

- 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. EMMI rendelet 

- 326/2012. EMMI rendelet 

- 2011. évi CXCVI törvény 

- 2011. évi CXCV. Törvény 

- 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

- 2007. évi CLII. törvény 

- 2003. évi CXXV. Törvény 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről 

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 1992. évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről 

- 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 

- 229/2012. (VII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelési tv végrehajtásáról 

- 110/2012. (VI.4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptantervről 

- 20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet a nev-okt. intézmények működéséről 

- 3/2012. (VI.8.) a 2012/2013. EMMI rendelet a tanév rendjéről 

- 362/2011. (XII. 31.) Korm. Rend az oktatási igazolványokról 

- 328/2011. (XII. 29.) korm rend a gyv. Alapellátásról 

- 335/2005. (XII.29 ) Korm. Rend. közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről 

- 138/1992. (X.10.) Korm. Rend a KJT végrehajtásáról  

- 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakfeladat-rendről 

- 28/2011. (VIII. 3.)a költségvetési szerveknél belsőellenőrzést végzőkről 

- 370/2011. (XII.31.) Korm. Rend. A belső kontrollrendszerről 

- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól 

- 132/2000. (VII.14.) Korm rend a középületek fellobogózásáról 

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

- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről  

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről 

- 23/2004. (VIII.27. ) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánításról 

- 16/2004. (V.18.) OM-GYISM rendelet az iskolai sporttevékenységről 

- 16/2013 (II.28) EMMI 

- 2013. évi CCXXXII. tv a Tankönyvről 

 

 

 

 



 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

SZMSZ 

5 

 

Az iskola szabályzatai, dokumentumai 

 

 

 

 

Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező 

felülvizsgálat 

Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség 

(megjegyzés) 

 

 

Alapító okirat Köznevelési  törvény 

 

Jogszabályi előírás 

szerint, illetve 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

fenntartó Bejelentési kötelezettség 

(törzskönyvi nyilvántartást vezető 

szervnél, illetve, jegyzőnél, 

főjegyzőnél) 

SZMSZ SZMSZ-ben részletezve 

 

 

 

 Jogszabályi előírás 

szerint, illetve 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra kell 

hozni) 

Intézmény 

vezető 

Szülői közösség 

diákönkormányzat  

Jegyzőkönyvek 

 

Házirend 

 

Köznevelési  törvény  

 

Jogszabályi előírás 

szerint, illetve 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra kell 

hozni) 

 

Nevelő-

testület  

Intézmény 

vezető 

Szülői közösség 

diákönkormányzat  

Jegyzőkönyvek 

Nevelési/peda- 

gógiai program 

(Helyi tanterv, 

egészségnevelési 

és környezeti 

nevelési program) 

Köznevelési törvény  Érvényesség 

lejártakor, illetve 

jogszabályi előírás 

szerint, vagy 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra kell 

hozni) 

Intézmény 

vezető 

Szülői közösség véleményét 

beszerezni. 

Jegyzőkönyvek 

 

Továbbképzési 

program 

 

277/1997. Korm. rendelet 

 

5 évente  

 

Nevelő-

testület 

 

Nevelőtestület véleményének 

beszerzése kötelező 

Beiskolázási terv 

 

277/1997. Korm. rendelet Évente, március 15-ig Intézmény-

vezető 

Nevelőtestület véleményének 

beszerzése kötelező. 

 

Az intézmény 

éves munkaterve 

Köznevelési törvény Évente Nevelő-

testület 

(Kt. 57.§ (d) 

szülői közösség, DÖK, 

véleménye. 

Jegyzőkönyvek 

Munkatervi 

beszámoló 

fenntartó Évente Nevelő-

testület 

(Kt. 57. § (d) 

fenntartó 

Jegyzőkönyv az elfogadásról. 

Kinevezések, 

átsorolások 

 Jogszabályi előírások 

szerint  

Intézmény-

vezető/ 

fenntartó 
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Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező 

felülvizsgálat 

Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség 

(megjegyzés) 

Munkaköri 

leírások 

Jogi előírás nincs, a Munka 

Törvénykönyve alapján 

ajánlott 

Feladatváltozás esetén 

 

Tankerület Átvételét a közalkalmazott nem 

tagadhatja meg, de jogvitát 

kezdeményezhet. 

Közalkalmazotti 

szabályzat 

1992. évi XXXIII. törvény 

a közalkalmazottak 

jogállásáról 

 Közalkal-

mazotti 

tanács 

vezetője, 

intézmény-

vezető 

 

Adatkezelési  

szabályzat 

Közoktatási törvény  Intézmény-

vezető 

Ha nincs iratkezelési szabályzat. 

Egyeztetési kötelezettség: Szülői 

közösség, DÖK 

 

Munkavédelmi 

szabályzat 

 

1993. évi XCIII. törvény a 

munkavédelemről  72.§  

44/2007. OKM rendelet 

 

Feltételek változása 

esetén 

 

Intézmény-

vezető 

 

Megismertetése a dolgozókkal, 

tanulókkal kötelező. 

 

Az oktatásról jegyzőkönyv kell. 

 

Tűzvédelmi 

szabályzat 

 

1996. évi XXXI. törvény a 

tűz elleni védekezésről 

19.§ 

44/2007. OKM rendelet 

 

Feltételek változása 

esetén 

 

(tűzriadó) 

 

Intézmény-

vezető 

 

Megismertetése a dolgozókkal 

(tanulókkal) kötelező. (munkába 

álláskor) 

Oktatásról jegyzőkönyv kell. 

Számítástech-

nikai és szoftver 

védelmi 

szabályzat 

1992. évi LXIII. törvény 

10. § a személyi adatok 

védelméről és a közérdekű 

adatok  

Feltételek változása 

esetén 

Intézmény-

vezető 

Megismerését aláírással kell 

igazolni. 

Tanügyi 

nyilvántartások 

  Intézmény- 

vezető 

 

 

Esélyegyenlő- 

ségi terv 

2003. évi CXXV. törvény 

az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 

 

 

Intézmény-

vezető 

Az ötven főnél többet 

foglalkoztató költségvetési 

szerveknek kötelező 

DÖK SZMSZ Köznevelési törvény  Tanuló- 

közösség  

nevelőtestület 

nevelőtestület 

Iratkezelési, 

elektronikus 

ügyintézési 

szabályzat 

11/1994 (VI. 8.) MKM 

rendelet 4. melléklet 

217/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 145.§ 

335/2005. Korm. rendelet 

Feltételek változása 

esetén 

Intézmény-

vezető 

Megismerését aláírással kell 

igazolni. 

Belső ellenőrzési 

szabályzat 

   Intézmény-

vezető, 

fenntartó 

 

 Pénzkezelési 

szabályzat 

2000. évi C törvény a 

számvitelről, 14. § 

 Intézmény-

vezető, 

gazdasági 

vezető 

Jogszabály módosítás esetén a 

hatálybalépéstől számított 90 

napon belül módosítani 

 

 

Leltározási 

szabályzat 

2000. évi C törvény a 

számvitelről,  

249/2000. (XII. 24.) Korm. 

rendelet. 

Jogszabály módosítás 

esetén a 

hatálybalépéstől 

számított 90 napon 

 

Intézmény-

vezető, 

gazdasági 
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belül módosítani kell vezető 

Selejtezési 

szabályzat 

2000. évi C tv. 

249/2000.(XII. 24.) Korm. 

rendelet 

Jogszabály módosítás 

esetén a 

hatálybalépéstől 

számított 90 napon 

belül módosítani kell 

Intézmény-

vezető, 

gazdasági 

vezető 

 

 

 

1. 3.   A szabályzat hatálya 

 

Az iskolai SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén 

tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az 

iskola által szervezett külső rendezvényekre. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása 

esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni. 

 
1.  4.  Az iskola nyilvános dokumentumai 

Pedagógiai Program,  

Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a 

szülőket, a tanulókat az első tanítási napon. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv 

valamint az osztálynaplók. A dokumentumok az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben 

olvashatók, illetve az iskola honlapján. 

Házirend 

A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozása alkalmával. Megtalálható az 

intézményi honlapon. A házirend legfontosabb –változott- pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői 

értekezleten, osztályfőnöki órán. 

Környezet-és egészségnevelési program  

A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható.. Megvalósításának 

aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. 

Az ügyeleti rend  

Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobában kerül kifüggesztésre. 

 

 

 

Az iskola éves munkaterve 

A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői 

értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv, a tanári szobában és a honlapon kerül 

elhelyezésre. 

 

 

2. Az iskola legfontosabb jellemzői 

 

2.1. Az iskola alapadatai 

 
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított 8 évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás 

ellátása (emelt szintű ének- zeneoktatással) valamint alapfokú művészetoktatás. 

 
Az iskola neve: Pécsi Sebestyén Ének- zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

   
Az iskola címe:  1041 Budapest Lőrinc u. 35-37.  

Az iskola telephelye:  1041 Budapest Lőrinc u. 35-37.      

OM azonosító:  034865   
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Elérhetőségek: 

        Telefon:  06-1-3691-826     

             Fax:  06-1-3892-727   

         E-mail:  suli@pecsisebestyen.hu     

        Honlap:  www.pecsisebestyen.hu   

   

Alapdokumentum kelte és száma:  K11174 , 2017. január 1. 

Az iskola működési területe:  A fenntartó által megállapított felvételi körzet, szabad férőhelyek 

esetén körzeten kívüli tanulók felvétele engedélyezett. 

Az iskola alaptevékenysége:  Általános iskolai oktatás-nevelés 

     Alapfokú művészetoktatás 

 

Alapítás éve:   1883   

Az intézmény alapító szerve:   Közoktatási és Vallásügyi Minisztérium  

 

A fenntartó neve:   Észak-Budapesti Tankerületi Központ  

 

A fenntartó címe:   1033 Budapest Fő tér 1. 

Az intézmény felügyeleti szerve:  Észak-Budapest Tankerületi Központ  

Az intézmény típusa:     Általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény    

Az engedélyezett évfolyamok száma:         1-8 évfolyam emelt szintű ének-zene oktatással, zeneiskola 12  évfolyam 

Az engedélyezett tanulócsoportok száma: évfolyamonként 2 osztály 

Felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő 

 

Az intézmény körbélyegzőjének lenyomata: 

 

 

 

 

 

Az intézmény hosszú bélyegzőjének lenyomata: 

 

 

 

 

 

A bélyegzők használatára jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolatitkár. 

Az iskola képviseletére jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, az intézményvezető által 

írásban megbízott pedagógus 

A feladat ellátását szolgáló vagyon:  Hrsz: 70019, telek 4330 nm, beépített terület: 1281nm. tárgyi eszköz a 

leltár szerint           

Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog: kizárólag a tulajdonos rendelkezhet 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: költségvetési szerv a fenntartó gazdálkodási rendje szerint.  

A költségvetés felhasználása: 

A fenntartó szervnek kell gondoskodnia a pedagógiai programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátásához 

szükséges pénzeszközökről. 

 

Költségvetési végrehajtás különleges előírásai: 
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A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere  

Kötelezettségvállalást csak tankerület igazgatója tehet. A kötelezettségvállalás írásban történik. A kötelezettségvállalás 

alapján beérkező számlák érvényesítésre, majd utalványozásra és ellenjegyzésre kerülnek. A kifizetésre jóváhagyott 

számla kiegyenlítése készpénzben, vagy átutalással történik a jogszabályokban előírtak szerint.  

 

 

 

3. Az iskola közösségei  

 

3.1. Az iskola vezetői 

 

Az iskola vezetője az intézményvezető, felel az intézmény jogszerű működéséért. Az intézményvezető dönt az iskola 

működésével kapcsolatos kérdésekben, az iskolai felvételről. Legfontosabb feladatai: a nevelőtestület vezetése, az 

intézményi döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzésének 

megszervezése, a költségvetés betartása, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztése. 
Részletes feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírása tartalmazza.  

Az iskolavezetés tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek.  Kibővített iskolavezetés tagjai még a 

munkaközösség-vezetők, DÖK segítő tanár és a közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézményvezető-helyettesek 

munkaköri leírása szerint felelősek a jogkörükbe, hatáskörükbe tartozó feladatok elvégzéséért a szükséges döntések 

meghozataláért. Részletes feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

 
3.1.1. Az iskola vezetőinek helyettesítési rendje 

 

Az intézmény vezetőinek munkaidő beosztását úgy kell kialakítani, hogy az intézmény nyitva tartása alatt tartózkodjon 

az épületben felelős vezető, vagy a vezető megbízottja. A megbízott az irodai ügyelet letelte után a délutáni napközi 

ügyeletes, illetve a zeneiskola munkaközösség-vezetője. Az intézményvezetőt akadályozatása esetén teljes felelősséggel 

az intézményvezető-helyettesek helyettesítik. Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolják a kizárólagos 

jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét.  

 

Távolléte esetén helyettesítését az intézményvezető alsós helyettese látja el. 

 
3.1.2. Az iskola képviselete 

Az iskolát az intézményvezető képviseli. A képviseleti jogot bármikor átadhatja – szóban vagy írásban bármely iskolai 

dolgozónak. Az iskolát érintő nyilatkozatokat tenni az intézményvezető jóváhagyásával lehet. Az intézményvezető 

akadályoztatása esetén az intézmény képviseletére helyettes jogosult.  

 
3.1.3. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok: 

 a munkáltatói jogkör gyakorlása, a törvényben meghatározott módon 

 a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

 döntés személyi és tárgyi feltételekről  

 a szakmai  belső ellenőrzés és irányítás 

 közvetlenül irányítja a felsős munkaközösségeket, és az osztályfőnöki munkaközösséget. 

 

 

Hatásköréből átruházza az intézményvezető-helyettesekre: 

 

Az általános igazgatóhelyettes 

 az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. 

 tanügy-igazgatási ügyek intézését, beiskolázás, továbbtanulás 

 közvetlenül irányítja az alsós és napközis  munkaközösségek szakmai munkáját 

 felelős a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátásáért 

 A pedagógus és intézményi önértékelés koordinálása 

 Az éves mérések szervezése, lebonyolítása 
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Távolléte esetén helyettesítését az alsós munkaközösség vezetője, illetve a felsős igh. látja el. 

 

A szakmai igazgatóhelyettes 

 

 szervezi az iskola szabadidős tevékenységét, iskolai rendezvényeket, felelős PR munka szervezéséért. 

 Közvetlenül irányítja és szervezi a művészeti munkaközösség szakmai munkáját. 

 A diákönkormányzat munkáját felügyeli.  

Távolléte esetén helyettesítését az alsós igh. látja el. 

 

 
A vezetők hatásköre 

A vezetők hatáskörét és jogkörét munkaköri leírásaik tartalmazzák. Az intézmény dolgozóit érintő intézkedési 

jogkörüket az alakuló értekezleten ismerteti az intézményvezető a nevelőtestülettel. 

 

 

3.1.4. Kibővített iskolavezetés 

A kibővített iskolavezetés legfontosabb feladata az iskolai stratégiai döntések előkészítése, a fejlesztési irányok 

meghatározása, az eredmények értékelése. Tagjai: az iskola vezetői, a munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti 

tanács elnöke, a diákönkormányzat patronáló tanára. A kibővített iskolavezetés évente legalább ülést tart, a tanév 

feladataihoz kapcsolódva. Az üléseket az intézményvezető hívja össze. A kibővített iskolavezetést 2 héten belül össze 

kell hívni, ha tagjainak legalább 50%-a írásban kéri az intézményvezetőtől a témakör részletes megjelölésével.  

3.2  Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösség tagja az iskola minden dolgozója, a pedagógusok és a pedagógusok munkáját közvetlenül 

segítő alkalmazottak: iskolatitkár, pedagógiai asszisztensek, ügyviteli alkalmazott, rendszergazda és gondnok. 

 
3.2. 1. A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagjai az iskola pedagógus-munkakört betöltő – határozatlan, ill. határozott időre kinevezett – 

alkalmazottai és az iskolapszichológus. 

Nevelőtestületi értekezletek: az éves munkatervben megjelölt témában és időpontban. A nevelőtestület kétheti 

rendszerességgel operatív értekezletet tart.  Az értekezleteken való részvétel a nevelőtestület tagjai számára kötelező. 

  

 
3.3. Osztályközösségek 

Az egy osztályba járó tanulók közössége, vezetője az osztályfőnök. A tanulók osztályba sorolása jelentkezésük során 

megadott szempontok szerint történik, a pedagógiai programnak megfelelően. A tanulóknak lehetőségük van az 

évfolyam párhuzamos osztályába történő átjelentkezésre pedagógiai szempontok és a helyi tanterv figyelembevételével. 
 

 

 

3.4.  Diákönkormányzat 

Az osztályok tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. Az iskola diákönkormányzata véleményt 

nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi, diákokat érintő kérdésben  
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik, melyet a tanulóközösségek és a 

nevelőtestület is elfogadott. Irányítói az Iskolai Diákbizottság tagjai –osztályonként 2-2 tanuló -, illetve az általuk 

választott vezetők. A diákbizottság munkáját patronáló tanár segíti. Rendszeresen kapcsolatot tart a 

diákönkormányzattal –diákbizottsági ülést szervez-, melynek témáiról, problémáiról tájékoztatja az intézményvezetőt és 

a pedagógusokat, egyedi ügyekben is eljár. Kiemelt feladata a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendelkezések 

iskolai betartása. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a rá vonatkozó pontokban az iskolai szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor az ünnepélyek, megemlékezések rendjére, a hagyományok ápolására vonatkozó 

kérdésekben, a házirend elfogadásakor és módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználásakor, dönt 1 tanítás nélküli munkanap programjáról, saját működési körébe tartozó ügyekről. 

A diákok tájékoztatási formái: hirdetmények, iskolarádió, osztályfőnökökön, pedagógusokon keresztül, honlapon, DÖK, 

iskolagyűlésen. 
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3.5.  Szülői közösségek 

Az iskola szülői közösségei: 

a.  Az osztályok szülői munkaközössége. E közösséget véleményezési jog illeti meg az osztályt közvetlenül érintő 

kérdésekben. (pl. programok, kirándulások) 

b. Az osztályok szülői munkaközössége 2 tagot delegál az iskolai SZK vezetőségébe. Az iskolai SZK vezetőség 

kiválasztja tagjai közül az iskolai SZK-t irányító szülőt.  

c. Az SZK vezetőség jogosítványai: véleményezési jog minden, a szülőkre anyagi terhet jelentő feladat 

előkészítésében. Az SZK vezetőség a törvény által biztosított kérdésekben a véleményezési joggal rendelkezik. Az 

SZK véleményét a szervezetet irányító vezető összegzi, és kézjegyével ellátja. Az SZK vezetője közvetlen 

kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. 

Az SZK vezetőség működési feltételeit a vezetőség az iskola épületében biztosítja: helyiség, számítógép internetes 

kapcsolattal, nyomtatási, fénymásolási lehetőség, telefonhasználat. 

 
3.5.1. A szülőkkel való kapcsolattartás rendje 

 
Az iskolai szülői szervezettel az intézményvezető tartja folyamatosan a kapcsolatot. 

Az osztályok szülői munkaközössége a problémáját, véleményét, állásfoglalásaikat, javaslataikat közvetlenül 

eljuttathatják az intézményvezetőjének, illetve közvetett módon, az osztályfőnökön, vagy az SZK vezetőjén keresztül. 

 Minden pedagógus kiemelt feladata a szülők részletes tájékoztatása gyermekük iskolai tevékenységéről, eredményeiről. 

A tájékoztatás rendszeresen, negyedévenként, írásban történik. A szülőkkel való kapcsolattartás szóban személyesen 

fogadó órán, szülői értekezleten, iskolai rendezvényeken, illetve telefonon keresztül történik.  Írott formában tájékoztató 

füzeten, ellenőrző könyvön, az iskolában elhelyezett hirdetményen, levélen, elektronikus levélen, honlapon, vagy az 

iskola honlapján keresztül történik. A partneri/szülői igény- és elégedettségmérése 3 évente történik. A szülőket azonnal 

tájékoztatni kell gyermekük betegsége, igazolatlan hiányzása, súlyos fegyelmi vétsége esetén. A tájékoztatást 

dokumentálni kell. A tanév kezdetekor szülői értekezletet tartunk, melyen ismertetjük az iskolai alapdokumentumok 

szülőket, tanulókat érintő fejezeteit. A fogadóórák havonta rendszeresek, de alkalmazkodunk a szülők elfoglaltságához 

is, egyéni megbeszélt időpontokban is felkereshetik a pedagógusokat. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői közösségnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a 

véleményt az intézményvezető kéri meg, és az SZK vezetősége összegzi a szülői közösség véleményét. 

A szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi-értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalására 

meg kell hívni. 

Az intézményi szülői közösség vezetőségének részére az iskola intézményvezetője tanévenként 3 alkalommal 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 

Az osztályok szülői közösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot 

 

3.7.  Az iskolával együttműködő társadalmi szervezetek 

A társadalmi szervezetekkel kölcsönös előnyök alapján, a tanuló érdekében együttműködési megállapodásokat kötünk. 

       

 

 3.8. Pécsi Sebestyén Alapítvány 

 

 Az emelt szintű ének-zene illetve az alapfokú művészetoktatás szakmai és tárgyi feltételeinek fejlesztésére alakult. A 

kuratórium vezetője közvetlen kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. Az alapítvány székhelye az iskola. 

 

4. Az iskola szervezeti rendszere 

4.1. Az intézmény munkarendje 

Az iskola nyitva tartásának ideje munkanapokon 7.00-20.00-ig. Ettől eltérő nyitva tartást az intézményvezető 

engedélyezhet. 

Az általános munkarend az irodai dolgozók számára 7.30-16.00-ig pénteken 14 óráig tart. A portaszolgálat 7-20 óráig 

működik. A gondnok, pedagógiai asszisztensek munkája 8. 00-16 óráig tart.  

Az iskolai étkezés és takarítás biztosítását a fenntartó külső cégek bevonásával szervezi. A külső cégek munkatársai 

saját munkarendjük szerint dolgoznak. 

       

4.2.  Az iskolán belüli kapcsolattartás formái 

Értekezletek: vezetői értekezletek, az SZK vezetőség értekezletei, kibővített iskolavezetés megbeszélései, nevelőtestületi 

értekezlet, munkaközösségi értekezlet, osztályok szülői értekezletei, fogadó órák, DÖK megbeszélései, napi, személyes 

kapcsolattartás. 

A kapcsolattartás eszközei: iskolarádió, hirdetőtábla, körözvény, internet, e-mail. 
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Vezetők közötti kapcsolattartás  

Az iskola vezetői napi kapcsolatban állnak egymással, a más vezetőt is érintő, azonnali intézkedést igénylő kérdésekben 

kötelező az azonnali tájékoztatás, véleménykérés. A vezetői értekezlet döntéseiről az intézményvezető tájékoztatja az 

iskolát.  

Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás  

A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás. A közérdekű 

kérdések megbeszélése a nevelőtestületi értekezleteken történik. Az értekezleten minden pedagógusnak kötelező a 

részvétel. Aki munkaidő beosztása miatt az értekezleten nem tud megjelenni, köteles annak tartalmáról a 

munkaközösség-vezetőjétől tájékoztatást kérni.  

A pedagógusok kapcsolattartása 

Az iskola pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési, oktatási problémáikat megbeszélik, ha 

szükséges az iskolai közösségek keretében. Ha személyesen nem találkoznak, a tanáriban levő „üzenő falat” 

használhatják, e-mailt írhatnak egymásnak. Kapcsolataikban megkövetelt a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés, nem 

tűrt az intrika, egymás lejáratása.  

Nem pedagógus dolgozók 

Az oktató-nevelő munkát segítő nem pedagógus dolgozók is napi kapcsolatban állnak a tanulókkal, pedagógusokkal, 

szülőkkel. Tőlük is elvárt a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, egymás munkájának segítése. Utasítást az iskola 

vezetőitől fogadhatnak el. Javaslataikkal, panaszaikkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak.  

A tanulók tájékoztatása 

A tanulók naprakész tájékoztatása az iskola mindennapi életéről iskolánk kiemelt feladata. A megfelelő tájékoztatást az 

általános intézményvezető-helyettes ellenőrzi. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás iskolagyűlésen, osztályfőnöki 

órákon, foglalkozásokon, iskolarádión keresztül. Írásbeli tájékoztatás: hirdetőtáblán, az iskolarádión, valamint az iskola 

honlapján, facebook oldalán, e-mail-en, levélben, szórólapon. 

 
4.3.  A dolgozók munkarendje  

4.3.1. Vezetők munkarendje, feladatmegosztása 

Az iskola nyitvatartási idején belül 7:30 és 16:00 óra; pénteken, ünnep- és munkaszüneti napot megelőző napon  7:30 és 

15:00 óra között vagy az intézményvezetőnek vagy helyettesének, vagy az általuk megbízott tisztségviselőnek az 

iskolában kell tartózkodnia. Az intézményvezető és a helyettes távozása után, az iskola nyitvatartási ideje alatt egy 

megbízott tisztségviselő lát el ügyeletesi feladatokat.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az 

intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A fentebb meghatározott 

időben távozó vezető után az intézményvezető által megbízott pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért 

 

4.3.2. A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok kötelező óraszámát az iskola éves tantárgyfelosztása tartalmazza. A kötelező órák száma 22-26 óra 

lehet.   Feladataikat munkaköri leírásuk, az intézményvezető szóbeli, vagy írásbeli utasításai szerint látják el. A 

pedagógus munkaidejét az órarend által meghatározott, a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra kell fordítani: tanóra, 

napközis foglalkozás, tanulószoba, korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakkör. Valamint az igazgató által 

meghatározott feladatok ellátására: helyettesítés, ügyelet, tanulók kísérése tanórán kívüli rendezvényekre, intézményi 

dokumentumok készítése, iskolai programok szervezésére, lebonyolítására kell fordítani. 

A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik a tanulócsoportok közösségi programjainak (iskolai, 

osztályfőnöki munkaterv szerint) és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megvalósítása, valamint a tanulmányi, 

szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, versenyeknek, továbbá más foglalkozásoknak megtartása, 

amelyeket az iskola pedagógiai programja, éves munkaterve, tantárgyfelosztása alapján meghatározott.  

A pedagógiai asszisztensek munkaideje teljes foglalkoztatás eseten 40 óra. Munkaidejüket az intézményvezető által 

meghatározott feladatok végzésével töltik, munkaköri leírás alapján dolgozik 

A könyvtáros tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtárban szervezett 

foglalkozások megtartását. A fejlesztőpedagógus kötelező óraszáma keretében ellátja a BTM-es tanulók fejlesztését. Az 

iskolapszichológus saját órarendje szerint dolgozik.   

 
4.3.3. A pedagógus ügyelet rendszere 
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Az iskolában alapvető elvárás a tanulók biztonsága. Tanuló az iskolában tartózkodása alatt nem maradhat felügyelet 

nélkül. A pedagógus ügyeletet az intézményvezető-helyettes szervezi. Az ügyelet beosztása megtekinthető a tanáriban. 

Az ügyeleti időpontok cseréjét az intézményvezető-helyettes engedélyezi.  

 
4.3.4. A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei 

 

 Az intézményvezető-helyettes kinevezése –és kinevezése visszavonása előtt- az intézményvezető kéri a nevelőtestület 

véleményét. A munkaközösségek vezetőit a munkaközösségek tagjai választják, a megbízást az intézményvezető adja. 

A megbízott vezetőknek a megbízás napján át kell adni új munkaköri leírásukat. A vezetői pótlék mértékét a mindenkori 

jogszabályok alapján kell megállapítani. Az iskola üres állásai nyilvános pályázat útján meghirdetésre kerülnek. A 

pályázatokat az iskolavezetés véleményezi, és továbbítja a tankerületi központ igazgatója felé. 

 

 

4.3.4.1. A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről 

 

A feladatokkal megbízott dolgozóknak beszámolási kötelezettségük van végzett tevékenységükről. A megbízottak a 

megbízónak számolnak be, előre meghatározott szempontok és forma alapján, a megbízáskor meghatározott időpontban. 

 
4.3.5. Intézményi juttatások a dolgozóknak 

Munkakörhöz kötött juttatások: munkaruha, védőruha a jogszabályoknak megfelelően. 

Az iskola vezetője a kiemelkedő színvonalon dolgozókat állami, városi kitüntetésekre terjesztheti fel. A felterjesztett 

személyekre az iskola valamennyi dolgozója és csoportja javaslatot tehet. A felterjesztéshez írásban hozzá kell járulnia a 

közalkalmazotti tanácsnak.  

 
4.3.6. Szabadság kiadásának elvei 

A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság kiadása nem veszélyeztetheti az iskola szakszerű és 

törvényes működését.  

A pedagógusok alap- és pótszabadságát elsősorban a nyári szünetben kell biztosítani. Az őszi-, téli-, tavaszi szünet 

munkanapra eső napjai az iskolában munkanapok. Ebben az időszakban is kérhetnek szabadságot a dolgozók rendes évi 

szabadságuk terhére. A szabadságon nem tartózkodó pedagógusoknak naponta 6 órát kell az iskolában tartózkodni 

ügyviteli, szakmai feladatok ellátásával. Ezek teljesítését az intézményvezető otthoni munkával is engedélyezheti. 

Indokolt esetben – hozzátartozó betegsége, egyéni szociális problémák, szakmai képzés, külföldi út stb. – szorgalmi idő 

alatt is engedélyezhető szabadság a pedagógusok részére, amennyiben a szakszerű helyettesítés megoldható. 

 
4.3.7. A nevelőtestület döntési jogai 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

a) a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, 

d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

f) a házirend elfogadása, 

g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 

i) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programról szakmai vélemény kialakítása, 

j) továbbképzési terv, beiskolázási program elfogadása, 

k) a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása. 

l) a tanulók kitüntetési javaslatairól történő döntések előtt 

 
4.3.8. A nevelőtestület véleményezési joga 

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

valamennyi kérdésben. Véleményét ki kell kérni: a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, a pedagógusok külön megbízásának 

elosztása előtt, az intézményvezető-helyettesek megbízása, vagy a megbízás visszavonása előtt. 

 
4.3.9. A nevelőtestületi – alkalmazotti - szavazások, döntések rendje 

A nevelőtestület döntéseit szavazással hozza. A szavazás személyi ügyekben titkos, illetve ha a jelenlévők 50%-a +1 fő 

igényli. A nevelőtestület határozatképes, ha a kinevezett pedagógusok 75%-a jelen van. (A tartósan távol levők nélkül.) 

Minősített többség szükséges – a jelenlevők 2/3-a, +1 fő- a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, az éves 

munkaterv és módosításaik elfogadásakor. 
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Egyszerű többség szükséges – a jelenlevők 50 %-a + 1 fő a tanulói fegyelmi ügyek határozatainak elfogadásakor, 

beszámolók, értékelések, továbbképzési program, beiskolázási terv, az intézményvezetői pályázatokhoz készített 

vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

pedagógusok megbízása, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, intézményvezető-helyettes megbízása, 

illetve a megbízás visszavonása előtti vélemény kialakítása, nevelőtestületi bizottság alakítása esetén. 

A döntésekről jegyzőkönyv készül. 

 

 
4. 4. Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás 

Az iskolában fejlesztő pedagógus dolgozik. Az osztályfőnökök, szaktanárokkal való együttműködés alapján, figyelembe 

véve a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét, kerül kiválasztásra a foglalkozásokon résztvevők köre. Az iskola éves 

munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében határozzuk meg a térítésmentesen 

biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. A sportolási lehetőséget kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan 

biztosítjuk. Az érdeklődési körnek megfelelően indítunk szakköröket, önképzőkört, felzárkóztató, tehetség-

kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi versenyeket, kulturális 

bemutatókat, házibajnokságokat, sportversenyeket. Szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, síoktatást. Az 

iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetében is érvényesek a vonatkozó iskolai szabályok a nevelőkre és  

a tanulókra egyaránt. 

 

 

 

5. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése 

 

5.1.  A belső ellenőrzés célja 

Az iskola nevelő-oktató munkája folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme a rendszeres ellenőrzés, értékelés. 

Ellenőrizni, értékelni kell az iskolai dokumentumokban megfogalmazott célok teljesülését, végrehajtásának módját és 

hatékonyságát, a kiadott vezetői utasítások teljesítésének színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a 

teljesítményértékelés alapja. Az ellenőrzés, értékelés mindig írásban dokumentáltan történik.  

 

5.2.  Ellenőrzési tevékenységre jogosult munkatársak 

Intézményvezető: minden területen, teljes jogkörrel. 

Intézményvezető-helyettes: munkaközösségek, pedagógusok szakmai munkája. 

Munkaközösség-vezetők: a munkaközösségükbe tartozó pedagógusok szakmai munkája. 

Külső szakértők 

 

5.3. Az ellenőrzés módszerei 

Óralátogatások az óralátogatási lapon meghatározott szempontok alapján, a pedagógusok által készített iskolai 

dokumentumok ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenységek, versenyeredmények, a feladatok határidőre történő 

teljesítése, ügyeletesi munka, országos méréseken elért eredmények összehasonlítása az előző mérések eredményeivel u. 

azon tanulók esetében. 

Az ellenőrzésről készült dokumentumok – feljegyzések, óralátogatási lapok, jegyzőkönyvek, határozatok – a 

pedagógusok személyi anyagának részét képezik. 

 

5.4. Az ellenőrzések ütemezése 

Az ellenőrzések ütemezését az iskolai munkaterv tartalmazza: „belső ellenőrzési terv”. A munkaközösségek munkáját 

évente, a pedagógusokat 3 évenként értékeljük teljes körűen. Az intézményvezető éves szinten heti 1 órát, az 

intézményvezető-helyettes heti 1 órát, a munkaközösség vezetők havi 1 órát látogathatnak. A pedagógusokról részletes 

szakmai értékelést kell készíteni saját kérésükre.  

 

5.5.  A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján 

 

5.5.1. Pedagógusok 

Az ellenőrzések, értékelések célja az egyéni teljesítmények folyamatos javítása, ezért az értékelés csak folyamatos 

ellenőrzés alapján történhet. Az értékelés alapja a munkaköri leírásban foglaltak teljesítése.  

 

5.5.2. A pedagógus munkát segítők 

A pedagógus munkát segítők munkáját az intézményvezető értékeli. Az értékelés évente, vagy a meghatározott célok 

elérésének határideje után történik. Az értékelés alapja a munkaköri leírásban foglaltak teljesítése, valamint az egyéni 

célfeladatok.  
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6. A működés rendje 

6.1.  A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szervezése, lebonyolítása az eredmények elemzése és a fejlesztési célok 

kitűzése elsősorban az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes feladata. Az országos mérések mellett minden 

tantárgyból évente összehasonlító méréseket szervez. A méréseket a munkaközösségek bonyolítják le, és 

munkaközösségi értekezleten értékelik. 

 

6.2.  A tanulók felvételének rendje 

Az iskola beiskolázási körzetéből vesz fel tanulókat, illetve körzeten kívüli tanulókat is felvesz a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével.  A tanulók felvétele előzetes zenei meghallgatás után történik. A tanulók felvétele 

tanév közben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes jogköre. 

 

6.3.  Iskolai munkacsoportok 

6.3.1. Szakmai munkaközösségek    

 

Az iskola szakmai munkaközösségei: osztályfőnöki, alsós és napközis, felsős reál, felsős humán, művészeti. 

A szakmai munkaközösségeket választott munkaközösség vezetők irányítják. Döntéseiket egyszerű szótöbbséggel 

hozzák. A munkaközösség javaslatot tesz a továbbképzési program és a beiskolázási terv készítésekor, dönt 

szakterületén belül az iskolai tanulmányi versenyek megrendezéséről és lebonyolításáról, az iskolán kívüli versenyeken 

való részvételről, a pedagógus továbbképzésekről.  

A nevelőtestület által átruházott hatáskörben véleményezi a vonatkozó pedagógus álláshelyre benyújtott pályázatokat, a 

tantárgyfelosztást, az órarendet, a munkaközösségbe tartozó pedagógusok intézményi megbízatásait. 

Saját hatáskörében javaslatot tesz a tankönyvek és taneszközök kiválasztására, belső mérések szervezésére és 

lebonyolítására. 

A munkaközösségek együttműködnek egymással, negyedévente munkaközösség-vezetői értekezletet tartanak.  A 

munkaközösségek vezetői félévi és a tanév végi beszámolóban részletesen ismertetik munkaközösségük eredményeit, 

célkitűzéseiket. Éves munkatervet készítenek, melyek eseményeit egyeztetik egymással, az iskolai munkaterv elkészítése 

előtt. Bemutató órákat, szakmai, módszertani értekezletet tartanak, javaslatot tesznek eszközbeszerzésre, tanórákat 

látogatnak. Az új – pályakezdő – kollégák munkáját folyamatosan segítik. A munkaközösség-vezetők részletes feladatait 

egyéni munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

 Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai az 1-8 osztályok osztályfőnökei A munkaközösség legfontosabb feladata a 

tanulók neveltségi szintjének folyamatos emelése. A pedagógiai program nevelési programját, a házirendet és 

módosításaikat a munkaközösség készíti elő. A nevelési értekezletek előkészítése az osztályfőnöki munkaközösség-

vezető bevonásával történik.  

  

6.3.2. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős látja el. Részletes feladatait munkaköri 

leírása tartalmazza. Ennek tanulókat érintő pontjait az osztályfőnökök tanév elején ismertetik a szülőkkel és a 

tanulókkal. Szervezi és irányítja az iskola drogmegelőzési programját. Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásain, 

kiemelt figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókat, segíti problémáik 

megoldását, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a szakértői és rehabilitációs bizottsággal, a Nevelési 

Tanácsadóval. Különös figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi jogszabályok iskolai betartását. Szervezi a 

magántanulókkal kapcsolatos ügyeket. 

 

6. 3. 2.1. Utazó gyógypedagógus, logopédus 

Az SNI-s tanulók fejlesztését a szakvéleményben meghatározott időkeretben utazó gyógypedagógusok látják el. Az első 

osztályos tanulók logopédiai szűrését év elején elvégzi a logopédus, és szükség esetén, a rendelkezésre álló időkeret 

terhére, gondoskodik a tanulók fejlesztéséről.  

 

 

 

6.3.3. Célfeladatra alakuló csoportok: ökoiskola projekt team 

A célfeladatra alakuló munkacsoportokat a nevelőtestület javaslata után az intézményvezető bízza meg. A munkacsoport 

vezetője a feladat elvégzése utáni első nevelőtestületi értekezleten beszámol a csoport végzett munkájáról.  

 

6.3.4. Integrációs és képesség kibontakoztató program 

Az iskola a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében integrációs és képesség kibontakoztató programot 

működtet. A program vezetője az intézményvezető. A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók 

nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. A tanulók nevelése és oktatása, 

tudásának értékelése a Köznevelésről szóló CXC törvény alkalmazásával történik. 
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A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló - egyéni fejlesztési terv alapján történő - haladását, 

fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok értékelik. Az értékelésre meg 

kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, 

illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét.  

 

 

 

6.4.  A tanév rendje 

A tanév helyi rendjét az oktatási (államtitkár) miniszter által kiadott rendelet alapján az iskola éves munkaterve 

tartalmazza. A munkatervtől eltérni csak nevelőtestületi döntéssel lehet. A tanév rendjének tanulókra és szülőkre 

vonatkozó dátumai, eseményei megtekinthetők az iskolai faliújságon az intézményi honlapon. 

 

6.5.  Az iskola munkarendje 

Az iskola nyitvatartási ideje munkanapokon 6.00 - 20.00-ig tart az iskola dolgozói számára. A tanulók az iskolát 7.00 - 

20.00-ig használhatják pedagógus felügyelet mellett. A fentiektől eltérni csak intézményvezetői engedéllyel lehet.  

Csengetési rend: 

1. óra  8.00-8.45-ig     óraközi szünet 15 perc 

2. óra  9.00- 9.45-ig      óraközi szünet  15 perc 

3. óra 10-00-10.45-ig    óraközi szünet  15 perc 

4. óra 11.00-11.45-ig     óraközi szünet  20perc 

5. óra  12.05-12.50-ig     óraközi szünet  20perc 

6. óra 13.10-13.55-ig   óraközi szünet                  10 perc 

7. óra 14.05-14.50-ig 

 

Napközi, tanulószoba kezdete:12 ill. 13 óra 

 

A tanulókra vonatkozó részletes szabályokat a házirend tartalmazza, melynek betartása minden tanuló számára kötelező.

  

A tanulók szünetek alatti felügyeletéért az ügyeletes pedagógusok felelősek.  

A tanórákat becsengetéskor kell megkezdeni és kicsengetéskor befejezni. Tanítási órákat csak intézményvezetői 

engedéllyel lehet összevonni. Tanóra nem maradhat el, a helyettesítés megoldásáért az intézményvezető-helyettes 

felelős. A tanórákról pedagógust kihívni csak rendkívüli esetben lehet, megoldva a tanulók felügyeletét. A már elkezdett 

tanórára bemenni csak az intézményvezető engedélyével lehet. Az iskola helyiségeinek bérbe adása a nevelő-oktató 

munkát nem zavarhatja. 

 

6.6. A tankönyvellátás és a támogatás felhasználásának rendje 

Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek azok a tanulók, akik számára ezt jogszabály előírja. A „tartós tankönyvek” is 

térítésmentesen állnak a diákok rendelkezésére. Más esetekben az iskolai tankönyvtámogatás rendje szerint járunk el.  

Az iskola intézményvezetője a nevelőtestület véleményének kikérése után minden évben megbízza a tankönyvellátásért 

felelős pedagógust, aki a munkaközösségekkel egyeztetve megrendeli a szükséges tankönyveket. A szükséges 

tankönyveket megrendeli és megszervezi elosztásukat. 

 
6.7.  Diákigazolványok, pedagógus igazolvány kezelése 

A pedagógus- és a diák igazolványokat az iskolatitkár kezeli (igényli, érvényesíti, pótolja elvesztés esetében) a 

vonatkozó jogszabályok betartásával. A kiadott igazolványokról átvételi listát vezet, melyen az igazolványok átvételét 

az átvevők aláírásukkal igazolják. A jogosultságot az intézményvezetővel egyezteti. 

 
6.8.  Az iskolai könyvtár működése 

Saját SZMSZ alapján működik. 

 

6.9. Ünnepélyek és megemlékezések 

 

6.9.1.  Az iskola hagyományai 
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Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése 

az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az 

ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányoknak fehér blúz sötét aljjal vagy nadrággal, fiúknak fehér ing sötét 

hosszúnadrággal. Az ünneplő ruha tartozéka az iskola logoját ábrázoló jelvény. 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: lányoknak és fiúknak sportnadrág fehér pécsis egyen pólóval 

 

 

6.9.2. Iskolai szintű ünnepélyek, iskolai rendezvények 

Az iskolai ünnepélyeket az éves munkatervben rögzítjük. Minden tanévben közös iskolai megemlékezést tartunk: a 

nemzeti ünnepek alkalmával, saját hagyományos rendezvényeink: Pécsi gála, kétévente táncgála, adventi készülődés, 

karácsonyi hangverseny, tanévzáró hangverseny, zeneiskolai hangversenyek. Az iskolai ünnepélyeken és 

rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók megjelenése kötelező, a megfelelő ünnepi öltözékben – fehér blúz, ing, 

illetve fekete szoknya, nadrág. Az ünnepélyeket a tornateremben, vagy külső helyszínen tartjuk.  

 

6.9.3.  Osztály (csoport) szintű ünnepélyek és megemlékezések 

Az osztályszintű ünnepélyeket az osztályfőnökök szervezik, az osztályfőnöki munkatervek tartalmazzák, helyszíne 

általában az osztályterem, vagy az iskola vezetőivel történt egyeztetés után más helyszín.  

 

6.9.4.  Iskolai jelképek 

Az iskolai jelképeket az iskola arculati tervében meghatározottak szerint alkalmazzuk az épületen, dokumentumainkon, 

rendezvényeinken. (jelvény, logó) 

 

 

6.10. Egyéb programok, rendezvények 

Az iskola a tanulók érdeklődése, a szülők igényei és az iskola lehetőségei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

A foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára ingyenes. A tanórán kívüli foglalkozások szeptember 15-étől 

kezdődnek és május 31-éig tartanak. A foglalkozásokra a tanulók a szülők beleegyezésével, jelentkezési lapon önként 

jelentkeznek, de a részvétel a jelentkezés után kötelező. A foglakozást tartó pedagógusok tanmenetét az 

intézményvezető hagyja jóvá, az iskola éves munkatervében megjelölt időpontig. A foglalkozások nyilvántartása külön 

naplóban történik –szakköri napló, sportnapló. A foglalkozások típusai: felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozás, 

versenyfelkészítések, énekkar, sportfoglalkozások, szaktárgyi szakkörök, tanulószoba, napközi, ökoiskolai programok, 

külön munkaterv szerint 

Térítéses tanórán kívüli iskolai rendezvények: nyári táborok, kirándulások, erdei iskola, színház, mozi, hangverseny, 

múzeumlátogatás, ezen programok nem kötelező jellegűek, a szülőkkel egyeztetve szervezzük. 

 

6.11. Erdei iskola 

A természettudományos oktatás hatékonysága érdekében minden tanévben az osztályok erdei iskolát szervezhetnek. Az 

osztályok táboroztatásához az iskola szaktanár részvételét biztosítja. A szükséges ellátási, biztonsági, egészségügyi 

felügyeletről a tábort szervező pedagógus gondoskodik. 

 

6.12. Egészségügyi ellátás 

Az iskolai egészségügyi ellátás területei: az iskola dolgozóinak egészségügyi vizsgálata, a tanulók egészségügyi 

vizsgálata, kötelező védőoldások, fogászati szűrés és kezelés. 

A vizsgálatok az iskola saját orvosi szobájában, illetve a kerületi orvosi rendelőben történik. A vizsgálatok időbeosztását 

az intézményvezető-helyettes koordinálja. 

Az iskolában védőnői szolgálat működik 

 Az iskolaorvos rendelési ideje: minden kedden 9-11 óráig. A rendelési időn kívüli ellátást az iskolaorvos a (cím: Újpest 

Király u. 19-21.) alatti háziorvosi rendelőjében végzi. Ha tanulónak, vagy dolgozónak az iskolában tartózkodása alatt 

egészségügyi ellátásra van szüksége az ügyeletes vezető, vagy az iskolatitkár intézkedik, a tanulót, dolgozót kísérettel 

szakorvosi rendelésre irányítja, orvost, vagy mentőt hív. Az egészséges életmódra nevelés iskolai feladatait pedagógiai 

programunk tartalmazza. A feladatok megvalósításában az iskola minden pedagógusa részt vesz, az intézményvezető 

koordinálja és ellenőrzi. Az iskola területén a dohányzás tilos. 

6.13. Sportolási lehetőségek 

Az iskola tanulói számára biztosítja a mindennapi testedzés lehetőségét. A testnevelés órák mellett tornatermünk minden 

délután tanári felügyelettel szervezett sportolási lehetőséget biztosít minden tanulónk számára. Az ISK. foglalkozások  



 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

SZMSZ 

18 

minden évben a tanulók igényei szerint szerveződnek. A sportlétesítmények bérbeadása üzemeltetői jogkör, nem 

érintheti hátrányosan az iskolai sportolási lehetőségeket mind tanuló, mind pedagógusok számára. 

 

 

7. Tanulói jogok és kötelezettségek  

 

7.1.  A tanulói jogviszony keletkezése 

A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozással jön létre. A tanulók felvételéről az iskola intézményvezetője és 

az intézményvezető-helyettes dönt. Az első osztályosok beiratkozásának időpontja a tanév rendjében meghatározottak 

szerint történik. A tanév közben érkező tanulókat zenei meghallgatás után vesszük fel, a szabad férőhelyek 

függvényében. 

 

7.2.  A felvételi kérelmek elbírálásának rendje 

Fel kell venni az iskola körzetében lakó tanulót, a gyámhatóság javaslatára jelentkező tanulót. Túljelentkezés esetében 

az első osztályosok felvételekor a jogszabályok szerint járunk el. A tanulók osztályba sorolását a felvételi bizottság 

javasolja – alsós munkaközösség vezetője, az  intézményvezető-helyettes, az első osztályok tanítói és az énektanárok.  

 

7.3.  A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanuló jogviszony a 8. osztály befejezésekor, kiiratkozáskor, a szülő írásbeli nyilatkozata alapján, illetve ha 

a tanulót másik iskola átvette. A jogviszony megszűnését a megfelelő dokumentumokban a megszűnés után jelezni kell – 

beírási napló, törzslap, osztálynapló, szakköri naplók. 

 

7.4.  Tanulói jogok 

Iskolánk tanulóinak joga van az ingyenes oktatásra, az iskola helyiségeinek ingyenes használatára, képességei szerint 

felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre, mindennapi sportolási lehetőségre, napközis, 

tanulószobai ellátásra, az iskola pedagógiai programjában leírt egyéb foglalkozásokon való részvételre. Joga van az 

egyenlő bánásmódra, sérelme esetén – szüleivel is – pedagógusaihoz, intézményvezetőjéhez fordulhat. A tanulói jogokat 

a házirend részletesen tartalmazza. 

 

7.5.  A tanuló tevékenységért járó díjazás szabályai 

A közoktatási törvény rendelkezése alapján: „a tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, 

osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási 

folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 

Ennek szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, oly módon, hogy a szabályozás figyelembe 

vegye a tanulók teljesítményét.” 

Az iskola tanulóinak foglalkoztatása során nyereség nem keletkezik, így az SZMSZ nem szabályozza.  

 

7.6.  Tanulói kötelezettségek 

A tanulók kötelezettségeit jogszabályok és a házirend tartalmazzák. A házirendet minden tanulónak átadjuk beiratkozása 

alkalmával. Jogaikat és kötelezettségeiket a tanév elején osztályfőnökeik ismertetik, szüleikkel is. A házirend 

honlapunkon olvasható.  

 

7.7.  A tanulók jutalmazási formái 

A tanulók kiemelkedő közösségi és tanulmányi eredményeit rendszeresen jutalmazzuk. A jutalmazást az eredmény 

elérése után legkésőbb egy héten belül kell megvalósítani (kivétel a tanév végi dicséretek). A jutalmazás kihirdetési 

formájáról a jutalmazó dönt – osztályszinten, iskolaszinten. A jutalmazások szempontjait, részleteit az alsós 

munkaközösség és az osztályfőnöki munkaközösség dolgozza ki, a nevelőtestület hagyja jóvá. A jutalmazási formák: 

szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, intézményvezetői dicséret, nevelőtestületi dicséret, jutalomkirándulás, Pécsi-

díj. A dicséretek mellé az iskola a jutalmazási szempontoknak megfelelően könyv - és  tárgyjutalmat is adhat. 

 

7.8.  A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

Tanulóinkkal szemben kötelezettségeik megszegése esetében az alábbi fegyelmező intézkedéseket alkalmazzuk: 

szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, intézményvezetői figyelmeztetés, 

intézményvezetői intés, nevelőtestületi figyelmeztetés, intés. A fegyelmező intézkedések dokumentálása a naplóban és a 

tanuló ellenőrző könyvében történik. Tanulóinkat kötelességeik súlyos megszegése esetében fegyelmi büntetésben 

részesítjük, mely fegyelmi eljárás alapján történik.  

  

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A 

fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a 

meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, 
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tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi 

eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott is 

képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, 

szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a 

fegyelmi eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy 

fegyelmi büntetés állapítható meg. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait jogszabály határozza meg. A 

Panaszkezelési eljárás szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

  

7.9.  Tanulói mulasztások igazolása 

A tanulóknak a kötelező, illetve a választott iskolai foglalkozásokról történő hiányzásaikat igazolniuk kell. Igazoltnak 

kell tekinteni a hiányzást: orvosi igazolás bemutatásával, szülői igazolás esetében évente összesen 3 nap esetében, 

előzetes iskolai engedély adásakor – osztályfőnök maximum 3 nap, ennél hosszabb időre az intézményvezető engedheti 

el a tanulót -, előre nem kiszámítható akadályoztatás esetében – közlekedési fennakadás igazolással. A hiányzás 

igazolásának bemutatása a hiányzás utáni első tanítási napon történik. A tanulói hiányzásokat minden pedagógusnak 

minden foglalkozáson dokumentálni kell. Az igazolt és az igazolatlan hiányzásokat az osztályfőnökök havonta – 5-éig -, 

félévkor és év végén a naplóban összesítik. 

Igazolatlan hiányzás esetében a tanulót fegyelmező elmarasztalásban részesítjük, illetve a jegyzőnél eljárást 

kezdeményezünk – osztályfőnök vagy ifjúságvédelmei felelős. 

 

 

 

Az iskola használatának rendje 

 

8.1. A dolgozók és a tanulók benntartózkodásának rendje 

A munkavégzés iskolai szabályait a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Valamennyi közalkalmazott heti munkaideje 40 óra (5 napos munkahét, napi 8 óra munkaidő).  

A pedagógusok kötelesek napi első tanórájuk, ügyeletük, kötelező iskolai rendezvény előtt 15 perccel az iskolában 

tartózkodni, ez munkaidejükbe számít.  

A pedagógusok a törvényben előírt óraszámban tartják meg a kötelező óráikat. A fennmaradó időkeret terhére, a 

törvényben meghatározott módon oszthatók be iskolai feladat ellátására. 

A tanulók benntartózkodása a következőképpen szabályozott. 

Az iskola teljes nyitva tartása: 7-20 óráig 

Hajnali ügyelet: 7- ½ 8-ig 

Reggeli ügyelet: ½ 8-8-ig 

Tanítási órák: 8- 14 50-ig, (órarend szerint) 

Napközis foglalkozások 12-16 -ig 

 tanulószoba: 13-1-ig 

Ügyelet: 16 -17. 30-ig 

Zeneiskola hangszeres órái: 13-20-ig (órarend szerint) 

Az iskola épületében tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok idejére ügyelet a szülők igénye szerint szervezhető. 

 

8.1.1. A szülők benntartózkodásának rendje 

Az iskolába az 1-2. héten az első osztályos gyerekeket bekísérhetik szüleik az osztályba, és a tanterem előtt várhatják 

őket az utolsó óra végeztével, illetve a napközis tanulási idő után. Beszoktatási idő elteltével, illetve minden egyéb 

esetben a kapuig kísérik a szülők a tanulókat. Fogadó órákon minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30-ig, szülői 

értekezleteken szeptemberben, februárban és májusban, nyílt napokon a szülők az iskola havi programjában 

meghatározott időpontban az iskolában tartózkodhatnak. A tanítási órákon, napközis foglalkozásokon szülő csak az 

intézményvezető előzetes engedélye alapján, a tanítóval, szaktanárral egyeztetett időpontban vehet részt. Iskolai és 

osztályrendezvényeken számítunk a szülők iskolai jelenlétére. Rendkívüli esemény esetén a szülő előzetesen telefonon 

egyeztetett időpontban, a felmerülő problémáinak megoldása céljából, bármikor felkeresheti gyermeke tanítóit, tanárait 

illetve az iskola intézményvezetőjét. A szülők az előtérben várják gyermekeiket a tanítási órák végeztével, illetve a 
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napközis tanulási idő után. 

8.2. Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban állók részére 

 

8.2.1. Az iskola dolgozóinak helyiség használati rendje 

Az iskola dolgozói saját munkahelyüket, valamint a közös helyiségeket az iskola nyitva tartási ideje alatt használhatják. 

Munkaszüneti napon, tanítási szünetben az intézményvezető engedélyével, aki gondoskodik az iskola nyitásáról és 

zárásáról. A helyiségekből leltározott tárgyakat csak az ügyeletes vezető engedélyével szabad átvinni más helyiségbe. A 

használat befejeztével az átvivő gondoskodik a visszavitelről, erről értesíti az ügyeletes vezetőt. A tanításhoz 

közvetlenül nem kapcsolódó helyiségek –, konyha, raktárak – megfelelő használatáért a gondnok a felelős. 

 

8.2.2.  Az iskola tanulóinak helyiség használati rendje 

A tanulók az iskola helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. A helyiségekből a tárgyakat csak az 

ügyeletes nevelő engedélyével szabad átvinni más helyiségbe. A használat befejeztével az ügyeletes nevelő gondoskodik 

a visszavitelről. 

Az egyes tantermek speciális használati rendjére vonatkozó utasítások a termekben megtekinthetőek, a tanévben itt 

tartott első foglalkozás alkalmával a foglalkozást tartó nevelő ismerteti a szabályokat – technika tanterem, 

számítástechnika, kémia/fizika, ének. szaktantermek, tornaterem. A DÖK számára biztosított helység megfelelő 

használatáért a diákönkormányzat munkáját segítő tanár a felelős. 

 

8.2.3. Berendezések és felszerelések használata 

A helyiségekben levő berendezési tárgyakat, felszereléseket és eszközöket a tanulók nevelői felügyelet mellett 

használhatják. Az eszközök szakszerű használatát a tanulókkal ismertetni kell az első foglalkozás alkalmával. A tanév 

első napján, a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatáson ezekre az eszközökre is ki kell térni. A tanulók, dolgozók több 

napra az iskolába hozott saját eszközeit a gondnoknak kell bejelenteni és bemutatni, aki a legfontosabb adatokat 

nyilvántartásban rögzíti (név, eszköz, bevitel dátuma, elvitel időpontja, ezt az eszköz tulajdonosa aláírásával igazolja). 

Az iskolába behozott tárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. A dolgozók és a tanulók értékes tárgyaikat az 

iskolatitkár irodájában adhatják le, aki páncélszekrényben őrzi azokat. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget vállal.  

 

8.2.4. Kártérítési felelősség 

A tanulói kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított - egy havi összegének ötven százaléka maximum, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított - öt havi összege maximálisan. A károkozás értéke a mindenkori amortizált érték. Az iskola a tanulónak 

iskolai jogviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy az iskola 

felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

8.3. Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére 

Az iskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően nevelési, oktatási célra lehet használni, ettől csak az üzemeltető 

engedélyével lehet eltérni. A bérleti díjak az iskola üzemeltetője állapítja meg. Az iskolával jogviszonyban nem állók, 

csak a főbejáraton, portán keresztül közlekedhetnek. A szülők gyermeküket az iskola előterében várják, bent 

tartózkodásuk ideje alatt – és iskolai rendezvényeken – be kell tartaniuk az iskola házirendjét.  

9.     Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések 

 

Az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi felelőse tervezi és szervezi meg a szükséges intézkedéseket a balesetek 

megelőzése érdekében az intézményvezető jóváhagyásával. Az iskola minden dolgozójának és tanulójának kötelessége 

jelezni balesetveszély keletkezését, vagy annak lehetőségét az épületben a munkavédelmi és tűzvédelmi felelősnek, az 

ügyeletes vezetőnek és a gondnoknak a balesetek megelőzése érdelében. 

A tanév végén az intézményvezető, a gondnok, a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős bejárást tart az iskola területén, 

minden helyiségét átvizsgálva. Jegyzőkönyvezik a baleset- és tűzvédelmi szempontból veszélyes helyzeteket és 

eszközöket. A jegyzőkönyv alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős intézkedési tervet készít, melyet az 

intézményvezető hagy jóvá. Az intézkedési terv tartalmazza a feladatot, a szükséges eszközöket és költségeket, a 

végrehajtásért felelős személyt és a határidőket. A határidő augusztus 28. időpontnál későbbi nem lehet. A tanév 

megkezdése előtt az intézményvezető, a gondnok, és a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős a jegyzőkönyv és az 

intézkedési terv alapján ismét bejárást tart az iskola teljes területén. A bejárásról jegyzőkönyv készül, szükség esetén 

azonnali intézkedési tervvel. 

A tanév első hetében az iskolában a tűzriadó terv végrehajtását, az épület kiürítését gyakorolni kell. A tűzriadó tervről a 

munkavédelmi és tűzvédelmi felelős jegyzőkönyvet készít, melyet az iskola intézményvezetője hitelesít. 
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A tanév megkezdésének első napján az osztályfőnökök balesetvédelmi-tűzvédelmi oktatást tartanak csoportjaiknak. A 

tanulók a jelenléti ív aláírásával igazolják az oktatáson történt részvételüket. Az oktatás írásos anyagát a munkavédelmi 

és tűzvédelmi felelős készíti el, az intézményvezető hagyja jóvá. Tanév közben új foglalkozás típus első óráján, az 

intézményen kívül szervezett programok előtt is balesetvédelmi oktatást kell tartani a tanulóknak, felhívni figyelmüket a 

balesetveszélyre - sportkör, kirándulás, szakkör. A balesetvédelmi oktatást dokumentálni kell – csoportnapló, szakköri 

napló, külön jegyzőkönyv, valamint a tanulók által aláírt jelenléti ív. 

Az iskolában történt baleseteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvezni, kivizsgálni kell és jelenteni a 

felettes szerveknek. A balesetet szenvedett tanuló gyors és szakszerű ellátásáról a foglalkozást tartó pedagógus, illetve 

az ügyeletes nevelő gondoskodik. A balesetet az iskola az intézményvezető-helyettes vezetésével vizsgálja ki, majd 

intézkedik az ismétlődés megakadályozása érdekében. 

 

10.    Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések 

Tűz, vagy más előre nem látható, balesetveszéllyel járó rendkívüli esemény esetében az erre készült intézkedési tervnek 

megfelelően – munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat - a gyakorolt kivonulási terv szerint kell eljárni, 

értesíteni az iskola ügyeletes vezetőjét, a megfelelő hatóságokat (tűzriadó terv, bombariadó terv). 

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor az intézményvezetőnek, a munkavédelmi és tűzvédelmi felelősnek, illetve az 

ügyeletes vezetőnek azonnal meg kell kezdeni az épület kiürítését. (Az összes kijárat kinyitása, az áramellátás 

megszakítása, gázvezeték elzárása, a szükséges elsősegélynyújtás megszervezése, vízvédelmi helyek szabaddá tétele.) A 

kiérkező elhárító szerveket tájékoztatni kell – intézményvezető, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, illetve az 

ügyeletes vezető - a rendkívüli esemény lényegéről, az eddig tett intézkedésekről, az épület legfontosabb jellemzőiről, az 

épületben található veszélyes anyagokról, az épületben még esetlegesen bent tartózkodó személyek számáról és 

tartózkodási helyéről, valamint át kell adni az épület alaprajzát és tűzriadó terv kivonulási térképeit.  

 

 

11.    Az iskola külső kapcsolatai 

 

A külső kapcsolatok általános vezetője és felelőse az intézményvezető. 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető-helyettes a vezetői 

feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart 

 A kerületi önkormányzattal 

 az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával 

 az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal 

 a kerületi kulturális intézményekkel 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Kerületi szakmai munkaközösségekkel 

 Kerületi médiával 

 EGYMI utazó gyógypedagógusaival 

 Szakértői bizottsággal 

 

12.   Reklámtevékenység az iskolában 

Külső cégek általi reklámtevékenység engedélyezése az iskola területén az intézményvezető hatáskörébe tartozik. A 

reklámtevékenység engedélyezésekor különös figyelemmel kell lenni a tanulók egészséges életmódjára, a szabadidő 

kulturált eltöltésére, az esélyegyenlőségi törvényben foglaltakra, az iskola mindennapi működésére, bevételi 

lehetőségére. A reklámbevételeket az iskola diákjóléti célokra fordítja. Az iskolában nem helyezhetők el politikai 

reklámok. A tanulók egyéni hirdetéseiket az iskolai hirdetőtáblán helyezhetik el, a fentiekben felsoroltak 

figyelembevételével, az osztályfőnökök engedélyével. Az iskolában, fénykép, hang,- és videofelvétel csak az 

intézményvezető engedélyével készülhet.  
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Legitimációs záradék 

 

 

1. A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési 

szabályzatát az iskola nevelőtestülete 100 % szavazati aránnyal, a jegyzőkönyvben tételesen felsorolt 

módosítások megtárgyalása után fogadta el 2017. március 29-én. 
 

A nevelőtestület nevében:   

Máté Katalin  

 

2. Az Iskola Szülői Közössége véleményezési jogával élve elfogadta  az iskolai SZMSZ-t.  

 

Az Iskola Szülői Közössége nevében:  

 

Rózsahegyi Emőke 

 

3. Az Iskola Diákönkormányzata egyetértett a tanulókkal kapcsolatos SZMSZ tartalommal.  

 

Az Iskola Diákönkormányzata nevében:   

Kéthelyi Lídia  

(az iskolai diákönkormányzat   elnöke) 

 

 

 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyó nyilatkozata után válik érvényessé, attól a naptól 

kezdve hatályos. 

 

 

 

Budapest, 2017. április 1. 

                                                                                        Horváth Erika 

                    intézményvezető 

 

Ph.                                                 
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Mellékletek 

 

 
1. sz.. Az intézmény felépítése, vezetési  szerkezete 

2. sz.  A zeneiskolai tagozat működése 

3. sz.  A diák-önkormányzati SZMSZ 

4. sz. Panaszkezelési eljárás 

5. sz. Szülői közösség SZMSZ 

6. sz. Könyvtár SZMSZ 

7.sz. Házirend 

 

 

 

 

Budapest, 2017. április 1. 

 

         ....................................... 

          intézményvezető 
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1. sz. melléklet: Az intézmény felépítése, vezetési szerkezete 

IGAZGATÓ 

 

Igazgató helyettes 

 

 

 Művészeti és 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

 Zeneiskola 

tantárgyfeloszt.  

 Rendezvények, 

iskolai és iskolán 

kívüli programok 

 DÖK munkájának 

segítése 

 ÖKOISKOLA 

 PR tevékenység 

 Iskolai leltár 

 Kapcsolattartás az 

óvodákkal 

Igazgató helyettes 

 

 Tanügyigazgatás 

 Alsó tagozat és 

napközi 

munkaközösség  

 Alsós, napközis 

tantárgyfelosztás 

 Alsós napközis 

órarend 

 Statisztika 

 Ügyeleti rendszer 

 Mérések 

 Minősítéssel, 

tanfelügyelettel 

kapcsolatos feladatok 

 Beiskolázás 

 Tankönyvrendelés 

 Fejlesztő pedagógus 

Könyvtár 

A szakmai munka teljes 

körű felügyelete 

 Humánerőforrás 

gazdálkodás 

 Kapcsolattartás a 

partnerekkel 

 Gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

 Pedagógus 

továbbképzés 

 Felsős 

tantárgyfelosztás 

 Felsős órarend 

 Kedvezmények 

 Tanulószoba 

 8. évfolyam 

továbbtanulása  

 

 Iskolatitkár 

Pedagógiai asszisztens 

Rendszergazda 

Gondnok 
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2. számú melléklet 

 

A Pécsi Sebestyén Ének- Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az alapfokú művészetoktatás 

működése 

 

1. Működési rendje 

 

1.1.Felépítése 

 

A zeneiskola munkáját az iskola intézményvezetője irányítja. Az iskolán belül önálló szakmai munkaközösségként     

      működik. A tagozatvezető felelős a színvonalas szakmai munka megtervezéséért, ellenőrzéséért: 

 

- zongora tagozat 

- vonós tagozat (hegedű, gordonka ) 

- fuvola tagozat 

- óvodai dalos játék csoport 

 

1.2. Feladata 

    

       Az alapfokú művészetoktatás céljainak megfelelő oktatás ellátása. 

       Az óvodai dalos játék csoport feladata a nagycsoportos óvodások zenei előképzése, felkészítése az ének-zene            

 szakosított tantervű osztályokba. 

        

1.3. A nyitva tartás rendje 

 

A hangszeres órák tanítási napokon 13, illetve 12 órától 20 óráig tartanak. 

 

1. 4. A térítési díj fizetés szabályai 

 

A alapfokú művészetoktatás keretén belül hangszeres oktatásban részesülő tanulóknak térítési díjfizetési 

kötelezettségük van. A térítési díj mértékének megállapításakor a tanuló hangszeres tanulmányi eredményét és 

szociális helyzetét kell figyelembe venni. A tanuló szülei az iskola intézményvezetőjéhez fordulnak térítési 

díjfizetési kérelmükkel. 

A kedvezmény mértéke az éves minimum tandíj és a kötelező tandíj különbözetére terjedhet ki. 

A térítési díj befizetése a hangszeres tanárnál, félévenként történik. A zeneiskola által összegyűjtött térítési díjat a 

iskola befizeti az Észak-Budapesti Tankerületi Központ számlájára. 

  

  

2. A pedagógiai munka belső és külső ellenőrzésének rendje 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákra terjed ki. A zeneiskola közvetlenül az intézményvezető 

irányítása alá tartozik. A zeneiskolában tanítók munkáját a művészeti munkaközösség vezetője irányítja. A 

munkaközösség-vezető az iskola intézményvezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

A hangszeres vizsgákra esetenként külső vizsgabizottsági tagot hívunk. Az értékelésnél az ő szakmai véleményét is 

figyelembe vesszük. 

A munka ellenőrzési formái 

 Hangversenyek megtekintése 

 Hangszeres vizsga megtekintése 

 Dokumentumok ellenőrzése 

 óralátogatás 
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3. sz. melléklet 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: DÖK vezetőség és Kéthelyi Lídia segítő tanár 

2017. március 10. 
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Mottó:  

Az iskola életében a demokrácia csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeinek konkrét 
intézésével teljesedhet ki.  Az öntevékenységet, az önkormányzatot bevezetni nem lehet, 
ránevelni, erre alkalmassá tenni viszont igen. Arra kell törekedni, hogy a diákok kapják 
meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó 
felelősséget, s az esetleges kockázatot.  

 
   

1.                  A Diákönkormányzat céljai:  

 a) a diákok érdekvédelme és érdekképviselete  

 b) saját ügyeinek folyamatos intézése  

 c) más iskolák diákönkormányzataival való kapcsolattartás kiépítése és ápolása  

 d) az iskolaújság és az iskolarádió működtetése  

 e) ügyelet 

 f) ÖKO  

2.                  A DÖK feladatai:  

2. 1 Elkészítse saját Szervezeti és Működési Szabályzatát  

2. 2 Az iskola tanulóinak érdekképviselete (minden olyan fórumon, melyen a tanulókat érintő és 
érdeklő kérdésekről esik szó, legyen az iskolai, vagy iskolán kívüli tanácskozás)  

2. 3. Véleményalkotás a diákokat érintő és érdeklő kérdésekben (ami történhet írásbeli 
megkérésre, vagy egyszerű vélemény-nyilvánítási szándékkal)  

2. 4. Javaslattétellel éljen az iskolát érintő valamennyi kérdésben.  

2. 5. Évente legalább egy alkalommal összehívja a diákközgyűlést  

A DÖK-közgyűlés feladatai:  

 a) a DÖK tagjainak, tisztségviselőinek megválasztása az adott tanévre  

 b) b) DÖK SZMSZ felülvizsgálata, módosítása. A módosításhoz a szavazatra jogosultak 
51%-os támogatása szükséges  

 c) Az iskolai házirend felülvizsgálata, módosító javaslatok összeállítása  

 d) Kérdések feltevése a tantestületi tagokhoz az őket érdeklő kérdésekben, s arra 
érdemi válasz kapása legkésőbb 30 napon belül.  

3.                  A DÖK felépítése és működése  

3. 1. a DÖK-nek tagja lehet az iskola bármely tanulója, valamint képviselői útján az iskola 
valamennyi osztályközössége.  

3. 2. A DÖK megújítását minden évben el kell végezni.  
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A DÖK mindenkori vezetőjének feladata a tisztújító közgyűlés összehívása 

4.               A DÖK vezetősége  

Az osztályok által delegált 2 főből áll. A DÖK vezetőségének tagjai titkos szavazással választják 
meg a DÖK elnökét és tisztségviselőit. Ekkor kerül sor a DÖK különböző munkacsoportjai 
vezetőinek megválasztására.  

4. 1. A DÖK  munkáját a segítő pedagógus segíti.  

4. 2. A DÖK a feladatok ellátásában szükséges időközönként (de legalább havonta ülésezik, 
tevékenységéről és végzett munkájáról a tanév végén értékelést és beszámolót készít.  

4. 3. A DÖK éves munkaterv szerint végzi tevékenységét, de egyedi esetekben eltérhet attól.  

4. 4. Az SZMSZ-t a DÖK minden évben felülvizsgálja és a szükséges módosításokat, megteszi.  

4. 5. A DÖK évente egyszer tartja rendes közgyűlését. Tagjai kérésére azonban évente többször 
is összehívható rendkívüli közgyűlés.  

4. 6. A DÖK üléséken akkor hozható érvényes döntés, ha a tagok legalább fele jelen van.  

5.                  A DÖK panaszkezelése  

 a) osztályközösség  

 b) osztályképviselők  

 c) DÖK illetékes munkacsoportja  

 d) DÖK vezető vagy DÖKSP  

         5. 1. A tanulói probléma, panasz az iskola igazgatójához, tisztségviselőjéhez, vagy 
pedagógusához intézett kérelem, jog vagy érdeksérelmet eredményező intézkedés illetve 
mulasztás ellen.  

6.                  A DÖK gazdálkodása  

         6. 1. A DÖK éves működése az iskolától, vagy pályázatokból rendelkezésre bocsátott 
rendszeres anyagi eszközök felhasználásával biztosított.  

         6. 2. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskolai élet működését  

7.                  A DÖK Oktatási Törvényben garantált jogai  

7. 1. Döntési jog  

 a) saját működésében  

 b) saját SZMSZ elkészítésében  

 c) egy tanítási munkanap programjában  

 d) saját bevételeinek felhasználásában  

7. 2. Javaslattételi jog  

 a) a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyekben  

 b) önálló versenyek, szemlék, vetélkedők meghirdetésében  

 c) a tantestület által alapított díjak odaítélésében  
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 d) az iskolai diákélettel kapcsolatos kérdésekben  

7. 3. Véleményezési jog  

 a) a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyekben  

 b) hasznos munkák elvégzésében, iskolai vetélkedők, versenyek meghirdetésében  

 c) az iskolai munkaterv tanulóifjúságra vonatkozó pontjaival kapcsolatban  

 d) az iskolai SZMSZ diákokat érintő kérdéseiben  

 e) a tanév rendjében  

 f) az iskolai diákélettel kapcsolatos minden kérdésben  

 g) a könyvtár, sportlétesítmények nyitva tartásában  

7. 4. Egyetértési jog  

 a) az iskolai házirend elfogadásáról és módosításakor  

 b) az SZMSZ jogszabályban meghatározott részeinek elfogadásával és módosításával 
kapcsolatban  

 Együttműködési megállapodás  

Mely létrejött a Pécsi Sebestyén Ált. és Zenetag. Isk, vezetősége és diákönkormányzata között a 
mai napon az alábbiak szerint.  

 1. A DÖK az iskola valamennyi tanulóját képviseli.  

 2. A DÖK a tanulói képviseletet a diáktanácsa tagjain keresztül gyakorolja. A diáktanács 
tagjai: az osztályokban megválasztott  

 3. 2 fő küldött, a diáktanács elnöke, a DÖK segítő pedagógus.  

 4. A DÖK képviseletére jogosult személyek: minden olyan fórumon, ahol ezt diák 
megteheti a diákok által megválasztott vagy megbízott diák, minden olyan fórumon, ahol 
ezt diák nem teheti meg, a DÖK segítő pedagógus.  

 5. A DÖK az iskolavezetés felé történt előzetes bejelentés alapján térítésmentesen 
használhatja az iskola valamennyi helyiségét, ha ezzel az oktató-nevelő munkát nem 
akadályozza.  

 6. Az iskola gondoskodik a rendelkezésre bocsátott helyiségek takarításáról, 
világításáról, fűtéséről, karbantartásáról.  

 7. A DÖK a rendelkezésre bocsátott helyiségeket, berendezéseket rendeltetésszerűen 
használja, állagukat megóvja.  

 8. Az iskola igazgatósága és nevelőtestülete köteles a magasabb jogszabályokban 
meghatározott módon és kérdésekben a DÖK jogköreinek gyakorlását biztosítani.  

 9. A megállapodást megkötő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett 
kérdések, tájékoztatások, javaslatok, előterjesztések szóban és írásban is érvényesek. 
Bármelyik fél kérésére azonban az adott kérdést, tájékoztatást, javaslatot, előterjesztést 
és az azzal kapcsolatban született választ, intézkedést írásba kell foglalni.  
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Az iskolai diákönkormányzat és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formája, rendje, a 

diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása  

Az iskolában diákönkormányzat működik. A Kt. 62. §-a, 63. §-a, 64. §-a foglalkozik a 
diákönkormányzatot érintő kérdésekkel.  

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK 
szervezeti és működési szabályzat alapján működik. E szabályzatot a tanulóközösség fogadja el 
és hagyja jóvá.  

A DÖK szervezeti és működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi.  

Az iskolai DÖK képviselőjének biztosítani kell az igazgatóval történő személyes találkozás 
lehetőségét.  

A diákképviselőnek a személyes megbeszélést legalább egy munkanappal korábban kell kérnie.  

A diákönkormányzat a rendszeres kapcsolatot a diákmozgalmat segítő tanárral tartja.  

A tanulók nagyobb csoportját érintő lényeges kérdések tárgyalásakor a diákmozgalom vezetője 
meghívást kap a vezetői ill. nevelőtestületi megbeszélésekre.  

Az igazgató (vagy megbízottja) legalább 15 nappal korábban köteles megküldeni írásban azokat 
a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti 
meg, illetőleg amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni.  

Az átadást követő 7 munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen 
megvitatják és egyeztetik álláspontjukat.  

A diákönkormányzati szervek működésükhöz tanítási időn belül használhatják a kijelölt 
osztálytermet. Feladatuk ellátásához igénybe vehetik a titkárságon található telefont és faxot, 
valamint a fénymásolót.  

A diákönkormányzat pénze felhasználásáról az intézményvezető által meghatározott módon 
köteles elszámolni.  

 

PANASZKEZELÉS  

A Közoktatási törvény 11. § (1) rögzíti:  

A tanuló joga különösen, hogy  

 a) g)... kérdést intézzen az iskola, vezetőihez, pedagógusaihoz, , s arra legkésőbb a 
megkereséstől számított harminc napon belül  érdemi választ kapjon,  

 b) l) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot,  

 c) t) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben 
meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását,  

A diákok ezen jogainak érvényesítésére az iskola és a diákönkormányzat a következő 
panaszkezelési eljárásban állapodott meg.  

A panaszkezelési eljárás alapvető céljai hogy  

 A diákok az őket ért sérelmeket retorzió nélkül feltárhassák,  

 Sérelmek orvoslásra kerüljenek,  

 A megfelelő következtetések levonása, a szükséges intézkedések megtétele nyomán 
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megelőzhetők legyenek a további hasonló sérelmek  

A diákok panaszukkal, kérdésükkel fordulhatnak:  

 Az érintett pedagógushoz  

 Az osztályfőnökhöz  

 A diákönkormányzathoz, illetve a DÖK segítő pedagógushoz  

 Az igazgatóhoz  

 Az iskola nyilvánosságához  

 Regionális vagy országos diákjogszolgálati csoporthoz  

 Az iskolán túli nyilvánossághoz  

A diákok védettségük érdekében a panaszkezelési folyamat minden pontján szabadon 
dönthetnek arról, hogy közvetlenül, vagy választott képviselő útján kívánnak-e eljárni.  

A diákok kérdésüket, panaszukat megtehetik szóban és írásban egyaránt.  

A kérdésfeltevés, panasztétel módja  

A diák  

 Világosan, tényszerűen fogalmazza meg problémáját, kérdését,  

 Adja meg, kihez intézi a kérdést, kitől várja a probléma megoldását,  

 Fogalmazza meg, mikor tekinti a problémát megoldottnak,  

 Döntse el, hogy közvetlenül, vagy választott képviselő útján akar-e eljárni, ez utóbbi 
esetben kérje fel képviseletére azt a személyt, aki problémáját megfelelő módon 
képviselni tudja,  

 Döntse el, hogy szóban vagy írásban akarja-e kérdését feltenni, problémáját felvetni, 
amennyiben az írásbeli utat választja, kérdését az érintettnek személyesen, vagy 
választott képviselője útján is eljuttathatja, illetőleg a kérdésgyűjtő ládában elhelyezheti.  

A válaszadás módja  

A címzett a törvény értelmében 30 napon belül köteles a kérdésre érdemi választ adni, illetve a 
szóban forgó ügyet legjobb tudása szerint megoldani.  

Ha a diák valamely konkrét panaszával a felsoroltak bármelyik szintjén is indítja el a folyamatot, 
elutasítani, vagy alacsonyabb szintre visszautalni csak akkor lehet, ha erről közösen kialakított 
és előzetesen elfogadott szabály így rendelkezik.  

A panaszkezelési folyamat elindítása érdekében a diák a tanévben bármikor fordulhat a felsorolt 
személyekhez, csoportokhoz.  

Az iskola nyilvánossága előtti véleménynyilvánításra a közgyűlésen van mód. A közgyűlésen az 
iskola diáksága mellett részt vesz az iskolavezetés, a tantestület és a szülői munkaközösség 
képviselője is. Ezen a rendezvényen bármelyik megjelenthez intézhetnek kérdést a diákok.  

A kérdésfelvetés lehet:  

 Előzetesen leadott írásbeli,  

 Helyben feltett szóbeli kérdés - a kérdést itt is felteheti az érintett maga, illetve választott 
képviselője.  
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Amennyiben a panaszkezelési eljárás elindítója az eljárás során született választ, illetve a 
probléma megoldását nem találja kielégítőnek, joga van magasabb panaszkezelői szinthez 
fordulni.  

A diákokat orientáló és segítő ellenőrző kérdések  

Tanulási célkitűzések diákvezetőknek  

Személyiségfejlesztés  

 Ismerje meg önmagát, képességeit, helyesen alakítsa ki önképét.  

 Erősítse személyisége pozitív oldalait.  

 Ismerje személyiségének fejlesztésre szoruló aspektusait, és tudatosan törekedjen a 
változtatásra.  

 Törekedjen társai megismerésére.  

 Fejlessze kommunikációs képességeit  

Vezetési ismeretek elsajátítása  

 Tudjon tájékozódni az egyén és a közösség kapcsolatrendszerében.  

 Legyen tájékozott a diákképviselet sajátosságaival kapcsolatban.  

 Ismerje az érdekvédelem módjait és lehetőségeit.  

 Ismerje a diákönkormányzat iskolai szerepét.  

 Ismerje a diákok jogait és kötelességeit.  

 Ismerje a diákéletet szabályozó iskolai dokumentumokat (Házirend, DÖK SzMSz)  

 Legyen képes az egyéni és közösségi érdekek összehangolására.  

 Ismerjen konfliktuskezelési eljárásokat.  

 Tudjon együttműködést kialakítani diák, tanár, osztályfőnök között.  

 Rendelkezzen szervezési ismeretekkel.  

 Legyen képes a diákjogok képviseletére az iskolai fórumokon.  

 Tudja képviselni és érvényesíteni diáktársai érdekeit az iskolán kívüli fórumokon.  

 
  

A DÖK segítő tanár jogállása és feladatköre:  

Jogállása:  

A DÖK segítő tanárt a diákok kérik fel munkájuk segítésére és az iskola igazgatója nevezi ki a 
feladatkör ellátására.  

A munkáját az Oktatási Törvény szellemében, az iskola pedagógiai programja, a DÖK SZMSZ 
és Munkaterve alapján végzi.  

Feladatköre:  

Alapvető feladata a DÖK működésének segítése.  
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Előkészíti és segít lebonyolítani a diákönkormányzati választásokat. Segít megoldani és 
folyamatosan tökéletesíteni a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, ezzel 
együtt az éves munkaterv elkészítését.  

Segíti azoknak a programoknak a szervezését, lebonyolítását, amelyek az éves munkatervben 
szerepelnek. Segítséget nyújt az egész diákközösséget érintő és érdeklő kérdések 
megfogalmazásában, és meghozatalában Részt vesz, és segítséget nyújt a tanulók helyzetét 
elemző, értékelő beszámolók elkészítésében.  

Gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek a diákönkormányzat jogkörei azokban az ügyekben, 
melyeket a működési szabályzat előír.  

A nevelőtestülettel egyetértésben, figyelembe véve a diákönkormányzat véleményét, segít a 
házirend évenkénti módosításának megtervezésében, valamint elfogadása után ellenőrzi annak 
betartását és betartatását.  

A nevelőtestület tagjaival együttműködve segít érvényesíteni a gyermeki és tanulói jogokat.  

Együttműködik a regionális tanulói érdekképviseletekkel.  

Segíti a diákönkormányzati tevékenység kibontakoztatását, az önkormányzati és érdekvédelmi 
jogok és feladatok érvényesülését és megvalósítását.  

Törekszik a diákságon és a nevelőtestületen belüli, egymást segítő emberi kapcsolatok 
kialakításában.  

Segít az iskolai panaszkezelési rendszer megalkotásában.  

A tanulók véleményét meghallgatva ajánlásokat tesz a pedagógia munka hatékonyságának 
fokozására.  

Részt vesz a DÖK vezetői megbeszélésein.  

Folyamatosan tartja a kapcsolatot az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel.  

 

A Diákönkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzata  

Alapelvek  

A gyermekről vallott felfogásunk Nyíri Tamás gondolatait és az ENSZ gyermekekről szóló 
jogainak alapokmányban foglaltakat tükrözi.  

A gyerek EMBER,  

- akit mindazon jogok megilletnek, amelyek a felnőtteket. Nem alárendelt, nem alattvaló. Érző, 
gondolkodó, cselekvő lény, akit azonban irányítani szükséges.  

- aki azért van tekintettel a szabályokra, mert maga is alkotta, és esetleg a mi segítségünkkel, de 
képes eldönteni mi helyes és helytelen.  

- akit - mint minden embert - megillet a gondolkodás, a kételkedés és az egyéni érdeklődés joga.  

- akinek lehetnek megőrzendő titkai, örömei, bánatai, nehézségei, konfliktusai, jó és rossz napjai.  

- akinek joga van egyénisége megőrzésére, igényeinek megfogalmazására.  

- akinek joga van arra, hogy igényei és alkata szerint tartozzon valahova, ahol jól érzi magát, ahol 
elfogadják.  

- akivel nevelői tudtával nem történhet olyan, ami kiszolgáltatottá, védtelenné teszi bárkivel, 
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bármivel szemben.  

- akinek joga van nevelői részéről arra az elfogadásra, ami esetleg szokatlan viselkedését, 
tökéletlenül megfogalmazott gondolatait, érteni, másoktól eltérő személyiségét gondozni képes 
anélkül, hogy megítélő módon viszonyulnának hozzá.  

- akinek joga van olyan foglalkozásra, amely őt képességei maximumára juttatja.  

(A diákönkormányzat érdekképviseleti szerv, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. (közoktatási tv. 63. §)  

A szervezet neve: Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI  Diákönkormányzata 

A szervezet neve rövidítve a továbbiakban:        DÖK  

Székhelye és levelezési címe:  1041 Budapest Lőrinc utca 35-37 

Telefon:                                                          06-1-389-27-27  

E-mail 

Honlap:                                                             http://www.pecsisebestyen.hu 

 

A DÖK felépítése és működése 

1. Felépítés 

A szervezetnek tagja valamennyi diák, aki tanulói jogviszonyban áll az iskolával.  

A DÖK a Ktv. 62-64. §-ában foglaltak alapján működik. Működését szabályozza a Szervezeti és 
Működési Szabályzat.  

A DÖK SZMSZ-ére a DÖK vezetősége tesz javaslatot, s tagjai fogadják el. Az iskola 
nevelőtestülete minden tanév október 30-ig lehetőséget kap, hogy éljen véleményezési jogával.  

1. 1. A diáktanács (DT) 

A diáktanács a DÖK által választott képviselőkből álló operatív döntéshozó fórum.  

Az 1-8. osztályokból az osztályközösség által választott 2 fő képviseli a tanulóközösséget a DT 
gyűléseken.  

Valamennyi képviselő a diáktanács tagja.  

A diáktanács üléseit az elnök vezeti. Távollétében az elnökhelyettes látja el a feladatát.  

A választás/megerősítés a DT gyűlésen történik .Természetesen a diákközösségnek bármikor 
joga van kezdeményezni képviselője visszahívását, és erről dönteni.  

A képviselő megbízása megszűnik  

 Ø ha a képviselő tanulói jogviszonya megszűnik  

 Ø ha a képviselőségről írásban lemond  

 Ø visszahívással (ha a választók 50%-a + l fő ezt megszavazza)  

A megüresedett helyre az a közösség jogosult tagot delegálni, amely képviselőjének 
megbízatása az előzőekben leírtak alapján megszűnt. A delegálásnak a következő 
diáktanácsülésig meg kell történnie.  

A DT tagjai az iskola vezetőségét 2 havonta felkereshetik kérdéseikkel, javaslataikkal, 
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megbeszélést kezdeményezhetnek az aktuális kérdésekről. A javaslatokra, észrevételekre az 
igazgatónak - legkésőbb 30 napon belül - reagálni kell.  

 

1. 2. Tisztségviselők a DT-ben 

A vezetőség tagjai:  

 elnök  

 elnökhelyettes  

Tisztségek:  

 öko csoport vezető 

 kommunikációs csoport vezetője  

 panaszkezelő csoport vezetője  

 programszervező csoport vezetője  

 

2. A tagok, a képviselők és a felnőtt segítő feladatai, jogai és kötelességei 

A diákönkormányzat tagjai  

 delegálják a diáktanácsba képviselőiket  

 kérdést intézhetnek delegált képviselőik révén a diáktanácshoz  

 jogosultak a diákközgyűlésre tanulócsoportonként/osztályonként 3-5 főt delegálni  

A képviselők jogai és kötelességei  

 részt venni a DT gyűlésein  

 az őket delegáló közösség kérdéseit, problémáit a DT elé vinni  

 beszámolni a DT gyűlésén elhangzottakról a DÖK tagjainak  

 tájékoztatniuk az őket delegáló osztályközösséget az aktuális programokról  

 mozgósítani a diákokat a programokon való részvételre  

A felnőtt segítő jogai és kötelességei:  

 részt venni a DT gyűlésein  

 a tanulók érdekvédelme és érdekképviselete  

 A DÖK megbízása alapján eljárhat a DÖK képviseletében  
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3. Működés 

3. 1. A DÖK céljai 

- a tanulók érdekvédelme és érdekképviselete  

- szabadidős és kulturális programok szervezése  

- részvétel a városi DT munkájában  

- kapcsolatkiépítés, ápolás más iskolák diákönkormányzataival, külföldi iskolákkal  

 

3. 2. Diáktanács-gyűlés 

A DT legalább kéthavonta tájékoztató, tájékozódó gyűlést tart.  

A DT évente egyszer kibővített gyűlést (közgyűlést) tart, melyen beszámol éves munkájáról.  

3. 2. Nyilvánosság 

A gyűlések diákok számára nyilvánosak, illetve bizonyos esetekben korlátozottan nyilvánosak.  

A DT-gyűlések jegyzőkönyveibe betekintése joga van a DT tagjainak és a DÖK munkáját segítő 
pedagógusoknak. A DÖK tagjai és más iskolapolgárok az elnök hozzájárulásával nyerhetnek 
betekintést.  

A DT-gyűlésen előterjesztett javaslatokról, megegyezésekről és döntésekről emlékeztető készül, 
Iskolarádió útján is történhet a tájékoztatás.  

 

4. A DÖK jogkörei 

4. 1. Döntési jogkör 

 saját SZMSZ-ről (Ktv. 63. §.(4))  

 saját működésének kérdéseiről és a működéshez biztosított anyagi eszközök 
felhasználásáról (Ktv. 63. §.(3))  

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról (Ktv. 63. §.(3))  

 iskolai tájékoztatási rendszer létrehozásáról, működtetéséről, valamint a tájékoztatási 
rendszer (rádió, iskolaújság ) szerkesztősége tanulói vezetőjének és munkatársainak 
megbízásáról (Ktv. 63. §.(3))  

A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők többsége jelen van.  

A diáktanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

4. 2. Egyetértési jogkör 

A DÖK döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben a tantestületnek véleményezési joga van. Ha 
ilyen kérdésekben a DÖK nem kéri ki a nevelőtestület véleményét, formai hibát követ el, ami 
miatt a határozat érvényteleníthető.  

1. Egyetértési jog gyakorlása az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott részeivel 
kapcsolatosan (Ktv. 40. §. (2))  
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A 11/1994. MKM rendelet 4. §. (3) c. pontja szerint ezek a következők:  

 v ünnepélyek rendje, hagyományápolás,  

 v a DÖK működéséhez szükséges feltételek biztosítása (helyiség, berendezések 
használata, költségvetési támogatás),  

 v tanulói véleménynyilvánítás rendszere,  

 v a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái,  

 v fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei,  

 v a tanulók jutalmazásának elvei és formái,  

2. Az iskolai házirend elfogadásakor és módosításakor (Ktv. 40. §. (7))  

3. A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor (Ktv. 64. §. (2))  

4. Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor (Ktv. 64. §. (2))  

A fent felsoroltakkal, azok elfogadásával illetve módosításával kapcsolatos egyetértési jogot a 
diáktanács gyakorolja.  

 

4. 3. Javaslattételi jogkör 

A DÖK az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt 
nyilváníthat, és javaslattal élhet (Ktv. 63. §. (5))  

A DÖK-t megillető jogkörök gyakorlásáért és érvényesítéséért a gyakorláshoz szükséges 
feltételek megteremtéséért az oktatási intézmény vezetője felelős.  

A diákönkormányzatot a felnőtt segítő ill. lehetőség szerint a diákvezető (elnök) képviselheti.  

4. 4. Aláírási jog 

A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot a felnőtt segítő illetve lehetőség szerint az elnök 
gyakorolja.  

4. 5. Gazdálkodás  

A DÖK a pénzkeretről pénztárkönyvet vezet, s évenként tájékoztatja a DÖK tagjait 

Bevételi források:  

 Suli-bulik  

 Farsang 

 Vásárok 

Éves terv összeállításának szempontjai - összhangban az iskola által szervezett programokkal.  

 

                                                                                                          Kéthelyi Lídia 
Budapest, 2017. március 10.                                                               segítő tanár 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszkezelési Szabályzat 
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A panaszkezelési rend az iskolában 
 

 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti 

meg.  

 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles illetve jogosult 

intézkedésre.  

 A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény általános 

igazgatóhelyettese köteles megvizsgálni. 

 Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény 

vezetőjénél, irányító testületénél intézkedést kezdeményezni.  

 A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót, 

szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell. 

 

1.     A panaszkezelés lépcsőfokai 

 

      1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz fordul, 

      2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az általános igazgatóhelyetteshez fordul, 

      3. Az általános igazgatóhelyettes kezeli a problémát, vagy az igazgatóhoz fordul, 

      4. A panasztevő közvetlenül az igazgatóhoz fordul. 

 

2. Formális panaszkezelési eljárás 

 

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 

 személyesen  

 telefonon (06-1-3691-826) 

 írásban (1041 Budapest,Lőrinc u. 35-37.) 

 elektronikusan (suli@pecsisebstyen.hu) 

 a partneri elégedettségi mérésre szolgáló kérdőíveken 

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök, vagy az általános 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 
 

3. Panaszkezelés tanuló esetében 

 

 A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 

  Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem 

jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 

 Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

azonnal az igazgató felé. 

  Az igazgató 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.  

 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az 

érintettek közösen értékelik a beválást. 

 Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

 Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, 

közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 
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 A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

 A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, 

összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a 

beszámolóját az éves értékeléshez. 

 

 

4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 

 

 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen fel-

merülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen felolda-

ni, megoldani. 

 Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak 

a területnek, ahol a probléma felmerült.  

 A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor 

a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadja 

az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. Amennyiben a 

panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos 

és a felelős a beválást. 

 Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az igazgató 

közreműködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez. 

 15 munkanapon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja 

a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére — írásban is. 

 Ezután, a fenntartó képviselője, az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban 

rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a 

beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az 

érintettek. 

 Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már csak 

oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg. 

 A folyamat gazdája az általános igazgatóhelyettes, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, és 

elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 
 

5. Dokumentációs előírások 

 

A panaszokról az általános igazgatóhelyettes „Panaszkezelési nyilvántartás”-t köteles vezetni, 

melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. A panasz tételének időpontja 

2. A panasztevő neve 

3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum) 

4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 

6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja 

9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat 

elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el. 
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11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként 

feljegyzés a további teendő(k)ről.   

 

 

6. Panaszkezelési Nyilvántartó Lap 

 

 

Panaszkezelési Nyilvántartó Lap 
Panasztétel időpontja: 

 

Panasztevő neve: 

Panasz leírása: 

 

Panasz fogadó 

neve:  Kivizsgálás módja:  

beosztása:  Kivizsgálás eredménye: 

Szükséges intézkedés: 

 

Végrehajtásért felelős neve: 

 

 

Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 
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A Panaszkezelési Szabályzatot a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tantestülete elfogadta. 

 

A szabályzatot a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezte és elfogadta. 

 

 

Budapest, 2017. 03. 31. 

 

 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………. 

     Rózsahegyi Emőke    Kéthelyi Lídia 

Szülői Szervezet képviselője  Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

 

 

 

 

 Horváth Erika 

 igazgató 
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5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola szülői szervezetének belső felépítése és működési 
szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Pécsi Sebestyén Általános  

Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

Szülői Közössége 

A szabályzatot 2015. szeptember 14-én elfogadta.  

         Rigó Éva SZK elnök 
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I. rész  

Általános rendelkezések 

 

A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 59. § rendelkezése alapján a Pécsi 
Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI-ban szülői szervezet alakult. 

Az intézményi szintű szülői szervezet neve: Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola 
és AMI Szülői Szervezete 

A könnyebb használhatóság érdekében röviden: Pécsi SZK. 

Székhelye: Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI  

1041 Budapest Lőrinc utca 35-37. 

II. rész 

A szülői szervezet alapvető céljai  

 

1) Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok 
gyakorlásának érdekében. 

2) Az intézményi szintű egyetértési jog gyakorlása a Szülői Szervezet által elfogadott 
elveknek megfelelően. 

3)  Az intézményi szintű egyetértési, véleményezési és javaslattételi jog gyakorlása.  

4)  Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó gyerekek 
érdekében. 

 

III. rész 

Az intézményi szülői szervezet alapvető feladatai 

 

1)  A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük 
oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.  

2) Az osztály szülői szervezet által megválasztott, az intézményi szülői szervezetbe 
delegált tagok segítése és bevonásuk intézményi szülői szervezet döntéseibe. 

3) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-
szülők, a szülők-intézmény, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, 
megszervezése és működtetése. 

4) Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, 
észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása. 

5) Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés 
színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb 
szervezetekkel, egyesületekkel. 
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IV. rész 

Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel 

kapcsolatos alapelvek 
 
 

1) A intézményi szülői szervezet tagjai a intézményben tanuló gyerekek szülei. Az 
osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként 2-2 választott szülő , (de 
legalább 1 fő) képviseli 

2) Az osztályközösségek képviselőit a tanév elején, annak első hónapjában az adott 
osztályközösségek szülei választják meg 1 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői 
közösség ezzel a megválasztott szülőt megbízza a szülői szervezet által vállalt 
feladatok ellátásával. 

3) A tisztségviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a 
kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával 
támogatja. 

4) A szülői szervezet a működésével és az érdekek képviseletével kapcsolatban a 
következő elveket fekteti le: 

 a) Az intézménybe járó valamennyi tanulót érintő kérdésekben a intézményi szülői 
szervezet által delegált tagok az egyetértési, véleményezési, ill. javaslattételi jogukat 
egyszerű többséggel elfogadott álláspontnak megfelelően képviselik ill. gyakorolják. A 
intézményi szülői szervezeti állásfoglalás az egyes osztályközösségekben elfogadott 
szülői állásfoglalások alapján megállapított többségi álláspont.  

b) Az intézmény egy részét érintő kérdésekben szülői szervezet az érintett tanulók 
szüleit tömörítő osztályszintű szülő szervezet álláspontjának megfelelően dönt, és az 
érintettek érdekeit, akaratát és véleményét tükröző álláspont képviseletével bízza meg 
az intézményi szülői szervezetbe delegált tagokat.  

c) A szülői szervezeteknek jogaik gyakorlásához a legitimációt az iskolát vagy 
tanulócsoportot érintő változások esetén az érintett szülőkkel való kommunikáció révén 
osztály-, ill. intézményi szinten tartott szülői, rendkívüli szülői értekezletek során szerzik 
meg. 

d) Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők és a intézményben 
oktató pedagógusok – szavazati jog nélkül – bármikor részt vehetnek, a szülői 
szervezet tagjai hozzászólási lehetőségükről egyszerű többségi szavazással dönt. 
Állandó meghívott az intézmény vezetője, a diákönkormányzat elnöke, az iskolai 
alapítvány képviselője, de lehetséges a kapcsolódó ügyekhez az illetékes személyek 
ideiglenes meghívása is. 

5) A választott szülői szervezeti tagot akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő 
teljes joggal helyettesítheti a szülői szervezet ülésein illetve a napirendi pontok 
ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban a szervezet vezetőinek leadhatja. 
Ha a szervezeti tag kétszer egymás után nem jelenik meg az ülésen, és helyettesről 
sem gondoskodik, akkor - a körülmények mérlegelése mellett – kizárhatja magát, és 
osztálya szülői közösségének új képviselőt kell delegálnia. 
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6) A intézményi szülői szervezet tagjai különböző ügyekkel kapcsolatosan szülői 
munkacsoportokat is alakíthatnak (pl. szülői klubok), amely munkacsoport 
megalakulásáról a szülői szervezet dönt. 

 

V. rész 

A intézmény szülői szervezetének jogosítványai 

 

1) Dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról.  

2) Eljár a közoktatási törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői 
kötelességek teljesítése érdekében. 

3) Véleményt nyilvánít a tanév helyi rendjének meghatározásakor  

4) Egyetértési és véleményezési jogát gyakorolja a fenntartó az iskola megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, valamint vezetőjének megbízása és 
e megbízás visszavonása előtt.  

5) Véleményt nyilvánít a központi költségvetési törvényben meghatározott 
tankönyvtámogatás módjáról.  

6)  Kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezletet összehívását. 

7) Tárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot. 

8) Kérdéseket tehet fel – a delegáltakon keresztül– az iskola vezetőinek az intézmény 
működését érintő valamennyi kérdésben. 

9)  Megjeleníti a kisebbségi véleményeket. 

10)  Kezdeményezheti szülői értekezletek összehívását, és önállóan is szervezhet szülői 
értekezleteket. 

11)  Segíti - a tanulók kérésére - a diákönkormányzat munkáját. 

12)  A szülői szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola 
szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. A szülői szervezet részére 
vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola köteles iktatni, és 
felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a gyerekek révén. 

13)  A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a szülői szervezet 
javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni. 

14)  A szülői szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz 
törvényességi kérelmet nyújthat be. 

15)  Az iskola szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet részére további 
jogokat állapíthat meg. 
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VI. rész 

A intézményi szülői szervezet működési szabályai 

 

1) Az osztály szintű szülői közösségek működése  

a) Az osztály szintű szülői közösség értekezleteit a szülői értekezlettel egy időben tartja.  
b) Rendkívüli szülői értekezletet kell összehívni a szülők harmadának kérésére  A 
rendkívüli szülői értekezlet összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a 
kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják a intézményi szülői szervezet választott 
képviselőit.  
c) A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek 
szüleinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van. 
4) Az osztály szintű szülői közösség vezetője köteles tájékoztatni az értekezleten 
történtekről és a határozatokról a meg nem jelent szülőket is.  

2) A intézmény szintű szülői szervezet működési szabályai  

a) Az intézményi szülői szervezet az üléseit az osztályszintű szülői értekezleteket 
követően tartja. 
b) Az intézményi szülői szervezet összehívásáról a szülői közösség vezetője gondoskodik.  
c) Intézményi szülői szervezeti ülést kell összehívni, ha a szervezet legalább két tagja ezt 
kezdeményezi. A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 7 napon belül, vagy a 
kérdés sürgőssége szerint. kell összehívni. Alapesetben az intézményi szülői szervezet 
egy tanévben legalább három ülést tart. 
d) Az intézményi szülői szervezeti üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
e) A szülői szervezet határozatképes, ha a tagoknak legalább fele plusz 1 fő jelen van. A 
szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az előzőekben felsorolt elvek 
figyelembe vételével. 
f) A szülői szervezet az iskola honlapján közzéteheti határozatait. 
g)A szülői szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a 
munkájukról a szülői értekezleteken. 
h)A szülői közösség elérhető elektronikus levélen keresztül 
i)A szülői közösség elektronikus levelező lista segítségével is tájékoztatja a szülői 
közösség tagjait az aktuális eseményekről. 
 

 

 

VII. rész 

Záró rendelkezések 
 
Jelen szabályzat 2015. szeptember 14-én, a 2015/2016-os tanév elején a szülői szervezet 
tagjaival való megismertetését és az elfogadásával való egyetértését követően lép 
hatályba.  
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6. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Repaczky Józsefné 
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2017. 
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A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárának 

működését az érvényes törvényi szabályzással összhangban a kővetkező szerint szabályozom: 

Az iskolakönyvtár működési szabályzata intézményünk Szervezeti Működési Szabályzatának 

mellékletét képezi.  

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok:  

 I. Pécsi Sebestyén Ének – zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

 II. Címe:104l. Budapest, Lőrinc u 35-37.  

 III. Fenntartója: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

 IV. Címe: 1033. Budapest, Fő tér 1. 

 V. Zárt könyvtár  

 VI. A könyvtár az iskola 3. emelet 51. számú helyiségében működik  

VII. A könyvtár használata ingyenes  

2. Az iskolai könyvtár működésének célja:  

Alapvető cél:  

· segítse az oktató - nevelő munkát  

· a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítsa a szakmai 

munka színvonalának szinten tartását, fejlesztését  

· segítse a könyvtárhasználók (tanulók és pedagógusok) általános műveltségének fejlesztését  

3. Az iskolai könyvtár feladata  

· elősegíti a Pedagógiai Programban rögzített célok helyi megvalósítását  

· biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges 

információkat, ismerethordozókat  

· gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja  

· központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv - és könyvtárhasználatának kialakításában  

· közreműködik az intézmény tevékenységében (tanóra tartás; könyvtárhasználat, vetélkedők 

szervezése, ünnepélyek segítése dokumentumokkal)  

· biztosítja a könyvtári állomány hozzáférhetőségét  

· statisztikai adatokat szolgáltat  

 

 4. A könyvtáros szakmai feladatai  

· az állomány bővítése, korszerűsítése a helyi tanterv és a nevelőközösség javaslatának 

figyelembevételével  

· a beszerzett dokumentumokat 5 napon belül bevételezi és leltárba veszi  

· az elavult, feleslegessé vált, vagy használhatatlanná vált dokumentumokat az állományból 

kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi  

· a könyvtárállomány leltározását a szabályzatnak megfelelő időben és módon elvégzi  

· a könyvek elhelyezését azok tartalmának, jellegének figyelembevételével alakítja ki az 

állománytesteket  

· a könyvtári állományról katalógust épít  

· gondoskodik a könyvtári állomány tárolásáról, a raktári rendről  

· rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt  

5. Az iskolai könyvtár használata  

A könyvtár használata során az alábbi feladatokat kell teljesíteni a könyvtárosnak:  

· a könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással irodalmi kutatásban (referensz 

munka)  

· az ajánlott irodalmat kölcsönzéssel, illetve a helyben használat biztosításával kell kiegészíteni  

· a könyvtárhasználókról (tanuló és pedagógus) nyilvántartást kell vezetni  

· a kölcsönzött dokumentumokról nyilvántartást kell vezetni. A vissza nem hozott könyveket 

felszólítással kell az állományba visszajuttatni. 
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· közreműködik szakköri, napközis foglalkozások előkészítésében, az iskolai ünnepélyek 

műsorait megfelelő dokumentumokkal segíti  

· az állomány bővítése, korszerűsítése során az iskola vezetése és a nevelőközösség javaslatait 

figyelembe veszi  

 

 

 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 
 

 

 

1. A gyűjtőkört meghatározó tényezők  

Iskolánk nyolc osztályos általános iskola. Tanulóinak létszáma 350 fő, az osztályokban emelt 

szintű ének - zene oktatás van. Az emelt szintű tanításból, a szabad iskolaválasztásból 

következik az átlagosnál még mindig jobb tanulói összetétel, az igényesebb szülői háttérre 

alapozva. A szülők foglalkozása, igényszintje, elvárása az iskolával szemben igen változatos 

képet nyújt.  

Nőtt az elfoglaltabb, elsődlegesen anyagi javakat becsülő szülők száma, de nőtt a 

munkanélkülieké is.  

A szociokulturális háttér ilyen jellegű változása érződik abban, hogy az úgynevezett 

alapkönyvek is hiányoznak a családok könyvtárából. (Pl. Petőfi Sándor: Összes versei, Fekete 

István regényei)  

A könyvtár állományának kialakítását meghatározza a Pedagógiai Programban is kiemelt fő 

feladat: az alapkészségek kialakítása ás fejlesztése. Ez magában foglalja, hogy a tehetséges 

gyerekek szellemiségének fejlesztését, a gyengébb értelmi képességekkel rendelkezők 

felzárkóztatását egyaránt meg kell oldanunk.  

Pedagógiai Programunk nevelési követelményei között találjuk az önálló ismeretszerzést, önálló 

tanulást, az anyanyelv megóvását, az ünnepek fontosságát, a magyarságtudat kialakulását, a 

nemzeti és európai értékek ismeretét. A könyvtár állományának ezeket a célokat is szolgálnia 

kell.  

Iskolánk könyvtára az épület 3. emeletén kapott helyet, munkakönyvtár. Állománya összetett, 

forráshasználat, ismeretszerzés-elsajátító hely, kommunikációs központ.  

A szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek szabadpolcos elhelyezése megoldott eligazító 

feliratokkal, a kézikönyvek egyik fele zárható szekrényekben található.  

Az állomány körülbelül 10000 kötetből áll, és mintegy 600 kotta zongora, cselló, hegedű , 

fuvola tanításához.. A kötetek 40 %-a szépirodalom, 60 %-a ismeretközlő, illetve ebből 15 % 

kézikönyv.  

A könyvtárnak biztosítania kell:  

- a tanítás- tanulás folyamatában jelentkező szaktanári és tanulói igényeket  

- a könyvtári pedagógiai program megvalósítását  

A könyvtár szolgáltatása: tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról.  

2. Helyzetelemzés, a fejlesztés alapelvei  

· a gyarapítás és apasztás folyamatosságával a kívánatos összetétel, informatív érték 

használhatóság biztosítása  

· különböző dokumentumtípusok gyűjtése  

· a teljesség igénye nélkül gyűjti a különböző tantárgyak tanításához, tanulásához szükséges 

dokumentumokat  
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· a könyvtárhasználók (tanulók és pedagógusok) igényeit figyelembe véve alakítja állományát  

· a helyi tanterv alapján meghatározza azon könyvek körét, melyek egyértelműen az oktató- 

nevelő munkát segítik  

· gyűjti az új pedagógiai, pszichológiai kiadványokat, a pedagógiai szakmai segédkönyveket  

· a gyűjtés időhatára a legutóbbi 20-25 év dokumentumanyaga  

· nevelési céljainkhoz kapcsolódva lényeges az erkölcsi és környezetvédelmi neveléssel 

kapcsolatos kiadványok beszerzése  

 

A gyűjtőkör kialakítását meghatározó alapdokumentumok  

Nemzeti Alaptanterv.  

A iskola Pedagógiai Programja  

Az CXC KNtörvény  

20/2012. EMMI rendelet 

 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre  

Az iskolai könyvtár az oktató- nevelő munka bázisa, ezért gyűjtőkörével igazodnia kell a 

műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskolai képzési tevékenység egészéhez. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

Dokumentum: a könyvtár által állományba vett, az alap- és kiegészítő feladatok ellátásához 

szükséges szak- és szépirodalmi, tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési könyv, 

tankönyv, kotta, segédkönyv, időszaki és egyéb kiadvány. 

Az iskola alapvető oktatási feladatainak megvalósításához kapcsolódó dokumentumok a 

könyvtár fő gyűjtőkörébe, a másodlagos iskolai funkcióhoz kapcsolódó dokumentumok a 

könyvtár mellék gyűjtőkörébe tartoznak. 

 

3.1. Fő gyűjtőkör  

· általános lexikonok  

· enciklopédiák  

· a tudományok, a kultúra hazai és egyetemes művelődéstörténete alapszintű elméleti és történeti 

összefoglalói  

· a tananyagokhoz kapcsolódó segédkönyvek, ismeretközlő művek  

· lírai, prózai, drámai antológiák  

· klasszikus és kortárs szerzők művei  

· népköltészet, meseirodalom gyűjteményes kötetei  

· nemzetek irodalma  

· életrajzok, történelmi regények  

· gyermek- és ifjúsági regények, versek  

· az adott környezetre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok (Újpest)  

· az intézmény történetével, életével kapcsolatos anyagok  

· a helyi tantervekhez ajánlott ás „kötelező” olvasmányok  

· a nevelés és oktatás elméletével foglalkozó kézikönyvek  

· módszertani kézikönyvek  

· pszichológiai művek  

· kiadványok a továbbtanulás lehetőségeiről  

· az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok  

· folyóiratok  

· zenei irodalom, kották, zenei lexikonok  

· mintakatalógusok, állománygyarapítási kiadványok  

· tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szakirodalom gyűjteménye  
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3.2. Mellék gyűjtőkör  

· a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, a napi gyakorlathoz felhasználható 

művei (szociográfia, jog, statisztika) 

· tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó anyagok: a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

ötleteket adó művek, illetve a tanulók egyéni művelődési, szórakozási igényeinek kielégítéséhez 

szolgáló dokumentumok  

· tananyaghoz közvetve kapcsolódó, azt kiegészítő források  

· a tanulók sokoldalú személyiségfejlődését biztosító értékes, a tananyagban nem szereplő, 

kiemelkedő magyar és külföldi alkotók művei  

A mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumokból igény szerinti példányszámot gyűjt. 

 

 4.  A gyűjtőkör tartalmi összetétele, a gyűjtés mélysége  

4.1.  A könyvtár a teljesség igényével gyűjti:  

· általános lexikonok  

· alapszintű enciklopédiák  

· a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti és 

történeti összefoglalói  

· a tananyaghoz kapcsolódó segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek  

· a szaktárgyakhoz kapcsolódó segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek  

· a szaktárgyakhoz kapcsolódó ismeretközlő irodalom  

· lírai, prózai antológiák  

· klasszikus ás kortárs szerzők művei 

· népköltészet, meseirodalom  

· zeneirodalom általános iskolásoknak  

· zeneszerzők életrajza, munkássága  

· az általános iskolában használt tantervek, óratervek, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok  

· a helyi tantervhez kapcsolódó „kötelező” ás ajánlott olvasmányok  

· a nevelés és oktatás elméletével foglalkozó kézikönyvek, módszertani segédletek  

· a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok  

· oktatással kapcsolatos jogszabályok  

 4.2. A könyvtárár kiemelten gyűjti  

· szociálpszichológiai kiadványok  

· szakdidaktikai könyvek  

· tanórán kívüli foglalkozást segítő könyvek  

· osztályfőnök munkáját, óráinak tematikáját segítő kiadványok  

· helytörténeti anyag  

· jubileumi év dokumentumai  

· neveléstudomány feladatairól megjelenő kiadványok  

· sorozatok kiegészítése  

4.3. A könyvtár válogatva gyűjti  

· életrajzok, történelmi regények  

· gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek 

· általános lexikonok, szakszótárak  

4.4. A könyvtár folyamatosan gyűjti 

· pedagógiai folyóiratok  

· pedagógiai elemzések, értékelések  

· énekes és hangszeres művek kottái (zongora, hegedű, cselló,fuvola)  
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A könyvtár a pedagógiai szakmai dokumentumokat kis példányszámban gyűjti. A 

segédkönyveket (a letéti állományok miatt), a kötelező olvasmányokat a szociokulturális háttér 

miatt nagyobb példányszámban gyűjti.  

A gyűjtés dokumentum típusai  

Könyvek és könyvjellegű kiadványok ( 90 %)  

Könyvek: szépirodalmi (40 %)  

Ismeretközlő ( 30 %) 

Kézikönyvek ( 20 %)  

Könyvjellegű kiadványok (10 %)  

1. tankönyv, munkafüzet, feladatlap, brossura, tanmenetek ( 7 %)  

2. folyóirat(3%)  

- pedagógiai folyóirat  

-az iskola irányításával kapcsolatos folyóiratok  

5. „Fogyóeszköz” nyilvántartásba tartozik az ideiglenes tankönyv illetve a hozzá tartozó 

dokumentumok, és a gyűjtőkörből kizárt dokumentumok, valamint a rövid időn belül elavult 

brosúrák. 

A könyvtár állományrészei  

· kézikönyvtár  

· kölcsönözhető ismeretközlő állomány  

· kölcsönözhető szépirodalmi állomány  

· nevelői, oktatói kéziratok (útmutató, tanterv, tankönyvek)  

· letétek szaktantermekben  

· egyéb dokumentumok (kották, nem nyomtatott dokumentumok)  

·   

.  

6. Állományalakítás, állománygyarapítás  

· beszerzés könyvkereskedőktől, kiadóktól 

· ajándék (intézmények, magánszemélyek)  

· egyéb: iskola belső dokumentumaiból  

 

  7. Állománybavétel  

· öt napon belül leltárba kell venni az újonnan érkezett dokumentumokat  

· a könyveknél a címlapverzót, a 17. oldalt, és az utolsó számozott oldalt az iskola kerek 

bélyegzőjével le kell pecsételni, és a leltári számmal ellátni  

· periodikáknál, folyóiratoknál a külső borítólapot kell lepecsételni és a leltári számmal ellátni  

· audiovizuális dokumentumoknál a rögzített címkét kell lepecsételni és a leltári számmal ellátni  

A könyvtár dokumentumai  

· címleltárkönyv – könyvek, (könyvtári leltárkönyv)  

- brosúrák (A) leltári könyv  

· kották leltári könyve  

· kölcsönzőlapok nevelők számára, a tanulók számára 

·   

 8. Katalóguskészítés 

A katalógust folyamatosan gondozni, építeni, rendezni kell.  

Cél: a számítógépes nyilvántartás vezetése, feltárva az állományt. 

 

 9. Állományapasztás  

· évente  

· törlés - tartalmilag elavult dokumentum  

- fizikailag megrongálódott dokumentum 



 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

SZMSZ 

54 

- elveszett dokumentum 

- a tantárgyszerkezet megváltozásával fölöslegessé vált dokumentum 

A selejtezendő vagy törlendő dokumentumokról jegyzéket kell készíteni. A címleltárkönyvből át 

kell húzni a leltári számot, a törlés rovatba be kell írni a dátumot.. A törléseket az iskola 

vezetőjével jóvá kell hagyatni.  

 

10. Az állomány gondozása, védelme, ellenőrzése  

10. 1. Az állomány elhelyezése  

· a kölcsönözhető állományt szabadpolcon kell elhelyezni  

· a nem kölcsönözhető, csak helyben használható állományt szabadpolcon kell elhelyezni  

· az állományt custosokkal, eligazító feliratokkal kell áttekinthetővé tenni  

10. 2. Az állomány védelme 

· szakszerű tárolás  

· a helyiségek megfelelő tisztántartása, szellőztetése  

· a tűzvédelmi előírások betartása  

 10. 3. Az állomány ellenőrzése  

· meghatározott időszakonként (tízezer egységen felül 2 évenként) ellenőrizni  

· a leltározást legalább 2 személynek kel végezni  

· a fellelt hiányosságokról hiányjegyzéket kell összeállítani  

· a leltár eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni  

 

 11. A könyvtárhasználat rendje  

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív dolgozói használhatják. A 

könyvtárhasználat ingyenes.  

A beiratkozó adatait a könyvtáros nyilvántartásba veszi a beiratkozási füzetbe.  

 

12. A könyvtár szolgáltatásai  

· a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata  

· tanórák, csoportos foglalkozások megtartása (könyvtári illetve könyvtárhasználati órák)  

· kölcsönzés  

 

13. A kölcsönzés szabályai  

· egy olvasó egyidejűleg 1 kötetet kölcsönözhet  

· a kölcsönzés időtartama 15 nap — hosszabbítás indokolt esetben kérhető  

· részlegesen kölcsönözhető anyagok kölcsönzési ideje egy-egy tanítási óra — hosszabbítás nem 

kérhető  

· nem kölcsönözhetők kézikönyvek  

· a könyvtár használója felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért. A vissza nem 

hozott könyvekért térítést kell fizetnie. 

 

14. Letéti állomány elhelyezése  

· tantermekben  

· hangszeres tanároknál  

Nyitva tartási rend  

Szeptember 15-től június 3-ig hétfőtől , péntekig : 9 -11-ig 

 

  15. Az iskolai könyvtáros feladatai  

15.1 Általános feladatok  

· ellátja a könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatokat 

· éves munkatervet készít 
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· a tanév végén beszámolót készít a könyvtárhasználók könyvtárhasználatáról  

· szervezi, illetve lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását  

· részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai értekezleteken  

15.2.Szakmai feladatok  

· felelősséggel végzi az állomány gyarapítását a gyűjtőkör figyelemmel tartásával  

· tájékozódik a megjelenő kiadványokról  

· rendszeresen végez állomány apasztást  

· a beszerzett dokumentumokat a szabályoknak megfelelően nyilvántartásba veszi  

· gondoskodik az állomány védelméről  

· végzi a kölcsönzést  

· előkészíti a könyvtári szakórákat, könyvtárbemutató foglalkozást, könyvtárhasználati órákat 

vezet  

· az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott nevelési és oktatási feladatok 

megvalósítását, ajánlójegyzék összeállításával segíti 

· kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, munkaközösség-vezetőkkel.. 

 

 Az iskolai könyvtár az oktató, nevelőmunka eszköztára. Gyűjtőkörét a könyvtárosnak a 

műveltségi területek követelményrendszeréhez, az iskola tevékenységének egészéhez kell 

igazítani. Ehhez szakszerűen kell fejleszteni a gyűjteményt, és az erre épülő szolgáltatásokat is 

biztosítani kell. Lényeges a könyvtár más könyvtárakkal való együttműködése (közművelődési 

könyvtárral, más iskolák könyvtáraival) E célok eléréséhez a tantestület és a könyvtáros tanár 

együttes munkája szükséges.  

 

 A könyvtáros munkaideje: heti 10 óra 

 

 

 Budapest, 2017. április 1. 

           Repaczky Józsefné    Horváth Erika 

              könyvtáros        igazgató 
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7. sz. melléklet 

 

 

 

 

PÉCSI SEBESTYÉN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 

 

A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola    (1041. 

Budapest, Lőrinc u. 35-37. OM azonosító: 034 865, telefon: 369-1826,        fax: 389-2727, 

email: suli@pecsisebestyen.hu) házirendje arra hívja fel a figyelmedet, hogy mely 

szabályokat kell betartanod ahhoz, hogy az iskolában jól érezd magad. Természetesen 

jogaid is vannak, amelyeket érvényesíthetsz, a kötelességeidet pedig teljesítened kell. 

 

 A pedagógusokra és az intézmény dolgozóira vonatkozó jogokat és kötelességeket a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény, és az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

A házirend egy példányát beiratkozáskor illetve annak megváltoztatása esetén minden 

tanulónak/gondviselőnek át kell adni. 

 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az 

iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programokra vonatkozik, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által 

szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.  

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, a fogadóórán vagy ettől eltérően 

előre egyeztetett időpontban.  

A házirend megsértése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető, 

és ennek keretében jogszerűen szankcionálható az esetleges jogsérelem. 

Az oktatás az egyes évfolyamokon osztálykeretekben folyik. Az osztályokba, csoportokba 

való beosztásodról a szaktanárok véleményének kikérésével az igazgató dönt. Iskolánkba 

való bekerülésedhez zenei meghallgatáson, alkalmassági vizsgán kell részt venned. Az 

emelt szintű ének-zene osztályokba való beiratkozásoddal vállalod (kiskorú tanuló esetén 

a szülő) az ezzel járó kötelezettségeket: az ehhez szükséges esetleges próbákon, 

fellépéseken való részvétel, alkalmi öltözék / egyenruha beszerzése, viselése. 
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I. KÖTELESSÉGEID 

Legkésőbb 7 óra 50 percig érkezz be az iskolába! Ha később érkezel, az ügyeletes 

tanár nevedet és osztályodat felírja. Késéseidet figyelembe vesszük a magatartás 

osztályzatod meghatározásánál. 

1. Csengetési rend: 

 
1. óra:   8. 00 –  8. 45                 1. szünet:  8. 45 -   9. 00 

           2. óra:   9. 00 –  9. 45                 2. szünet:  9. 45 - 10. 00 
3. óra: 10. 00 – 10.45                3. szünet: 10. 45 - 11. 00 
4. óra: 11. 00 – 11. 45               4. szünet: 11. 45 - 12.  05 
5. óra: 12. 05 – 12. 50               5. szünet: 12. 50 - 13. 10 
6. óra: 13. 10 – 13. 55               6. szünet: 13. 55 - 14. 05 
7. óra: 14. 05 – 14. 50 
 
Az első szünet a reggeliző szünet (az udvaron ekkor nem tartózkodhatsz!), a 
reggelidet saját termedben fogyaszthatod el. 
Ha az ügyeletes tanár alkalmasnak találja az időjárást, az udvaron tölthetnéd a 
további szüneteket.  
 
A jelzőcsengő elhangzása után: 

 Foglald el a helyedet a tanteremben! 

  Gyere fel az udvarról, hogy időben elkezdődhessen a tanóra! 

  Fejezd be az ebédelést és készülj a következő tanítási órára!  

 
Az iskola 20 óráig van nyitva, de 17 óra 30 perc után csak akkor tartózkodhatsz az 
épületben, ha hangszeres órára érkezel. 
 Iskolai- és osztályrendezvények alkalmával, tanári felügyelettel, 20 óráig lehet az 
iskolában tartózkodnod.  
 
Az iskolán belül Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működik. A 27/1998. MKM 
rendelet szerint a hangszeres órák, szolfézs órák, kamara órák, zenekari órák a 
közismereti órák után kezdődnek. Pontosan órarend szerint este 20 óráig tartanak, 
az iskola zárásáig. 
 

2. Kötelességed a tanév során részt venni a kötelező és választott foglalkozásokon. 

 

3. Kötelességed a tanév során eleget tenni – rendszeres munkával, fegyelmezett 

magatartással, képességeidnek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeidnek. 

 

4. Kötelességed, hogy felkészülten, a tanórához szükséges felszereléssel érkezz a 

tanítási órára.  

5. Az osztály fegyelméért, rendjéért minden tanuló felelős.  

Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik.  
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Hetesként az alábbi feladataid vannak: 

 Felügyelsz a házirend betartására. 

 Lehetőség szerint nappal lekapcsolod a tanterem világító berendezéseit. 

 Töröld le a táblát, gondoskodj krétáról. 

 Vigyázol a tanterem tisztaságára, rendjére. 

 Szedesd össze a tanulókkal a szemetet. 

 Szünetben a terem ablakait zárd be! 

 A tanár megérkezéséig hetesként felelős vagy az osztály rendjéért. 

Amennyiben a csengetés után 5 perccel nem érkezik tanár az osztályba, azt 

az irodában jelentened kell.  

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. A hetesi 
kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök 
vagy a szaktanár dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

6. Óvd saját és társaid testi épségét! Tanuld meg, és alkalmazd az egészséget védő 

ismereteket! Baleset vagy tűz esetén értesíted az ügyeletet ellátó pedagógust vagy 

az igazgatót!  

7. Az órák megkezdése előtt és a szünetekben ügyeletes tanárok vigyáznak a rendre 

minden folyosón és az udvaron is, problémáiddal a mindenkori ügyeletes tanárhoz 

fordulhatsz. Ügyeleti rend a folyóson ki van függesztve! 

8. Kötelező megjelenned: évnyitón, karácsonyi hangversenyen, kórusod fellépésein, 

táncgálán, a vállalt kerületi versenyeken, tanévzáró hangversenyen, évzárón, 

hangszeres vizsgán. 

9. Óraközi szünetekben az udvaron csak gumilabdával focizhatsz! 

10. Az iskola épületét a tanítás, illetve a délutáni foglalkozás befejezése előtt tanári 

kizárólag intézményvezetői engedéllyel hagyhatod el.  

11. Tanítási órán kívül az iskola épületében és az udvaron csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatsz.  

12. Az István tér 19. számú kaput zárva kell tartani, azt tanuló nem használhatja! 

Bejárás csak a Lőrinc utca felől engedélyezett. 

13. A Közoktatási Törvényben meghatározott adataidat az iskola számára meg kell 

adnod, az adatok törléséről az iskola gondoskodik.  
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14. Iskolánkban a 7. osztály végén 5 tantárgyból kell vizsgát tenned. Kötelező 

matematikából, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Ezeken felül két 

közismereti tárgyat kell még választanod. Az emelt szintű ének-zene tanterv szerint 

tanulóknak a 8. osztály végén ének-zene tantárgyból vizsgázniuk kell. Ha az adott 

évben valamely tantárgyból kerületi versenyen 1-3. helyezést értél el, mentesülsz az 

adott tárgyból a vizsgakötelezettség alól, s vizsgád jeles osztályzattal kerül a 

vizsgalapra. (Tantárgyi egyéni versenyen az 1-6. helyezés) 

 

15. Előre látható vagy családi okok miatti mulasztás esetén írásban kérhetsz engedélyt! 

Tanévenként összesen 3 nap hiányzásra az osztályfőnök, 3 napot meghaladó 

hiányzásra az igazgató adhat engedélyt.  

A tanórákról való késést – percekben mérve – a haladási naplóban a szaktanár 

vezeti. Ha a tanórákról való késéseid összege eléri a 45 percet, igazolatlan órának 

számít. Ha az igazolatlan óráid száma meghaladja a 10 órát, az iskola igazgatója 

értesíti a szüleidet, a lakóhelyed szerinti illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti 

szolgálatot, aki hivatalos eljárást indít gondviselőd ellen. Ha igazolatlan óráid 

száma meghaladja a 30 órát az iskola igazgatója értesíti szüleidet és a 

gyermekjóléti szolgálatot, aki hivatalos eljárást indít gondviselőd ellen. Ha 

igazolatlan óráid száma meghaladja az 50 órát az iskola igazgatója értesíti 

szüleidet, a gyermekjóléti szolgálatot, jegyzői gyámhatóságot. A családi pótlék, 

iskoláztatási támogatás folyósítását felfüggesztik és elindítják a védelembe 

helyezést. Ha elkéstél, akkor is köteles vagy részt venni az órákon, 

foglalkozásokon. 

A távolmaradásod okát telefonon jelentened kell a 369-1826-os telefonszámon. 
Mulasztásodról az iskolába jövetel napján kell írásbeli igazolást hoznod. A szülő a 
tanév során összesen (külön- külön vagy egybefüggően) 3 nap hiányzást igazolhat, 
a 3 napot meghaladó hiányzást csak orvos igazolhatja.   

Ha a távolmaradásodat az azt követő 1 héten belül nem igazolod, akkor a 
mulasztásodat igazolatlannak kell tekinteni. Egy tanévben az igazolt és az 
igazolatlan mulasztásaid száma együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Ha 
ennél többet hiányzol, nem osztályozhatunk és évet kell ismételned. A 
nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy 
engedélyezi neked az osztályozó vizsga letételét. 

Hangszeres órai hiányzás esetén is írásban kell igazolnod távolmaradásodat, s 
szaktanárodat időben értesítsd!  

16. A tájékoztató füzeted köteles vagy mindennap magaddal hozni! 

17.  Köteles vagy a zeneiskolai ellenőrzőt az elméleti és zenekari órákra, kérésre 

bemutatni, osztályzataidat beírni, ennek hiánya írásbeli figyelmeztetést von maga 
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után. Az osztályzatokat szülőkkel vagy gondviselővel legalább hetente láttamoztasd! 

Javasoljuk, hogy a tb kártyád másolatát tartsd az ellenőrződben.  

18. Ha az iskola arculatát befolyásoló kép, hang- és videofelvételt készítesz, annak 

közzétételéhez (média, elektronikus média) az igazgató engedélye szükséges.  

19. Értékes tárgyaidat (pl. ékszer és hanghordozó eszköz) tartsd otthon! Ezekért az 

iskola csak akkor vállal anyagi felelősséget, ha megérkezés után értékes tárgyaidat 

a titkárságon leadod!  

20. Mobiltelefonodat saját felelősségedre hozhatod az iskolába, az iskola felelősséget 

nem vállal érte. Az iskolában tartózkodásod alatt a mobiltelefonodat kikapcsolva kell 

tartanod. Osztályfőnököd minden reggel összeszedi és az utolsó óra után adja 

vissza. Amennyiben telefonodat nem adod le és a szaktanár elveszi, kizárólag a 

szüleidnek adja vissza. 

21. Amennyiben előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hozol az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, köteles vagy a 

nevelőnek a tanítás végéig megőrzésre átadni. Első alkalommal az engedély nélkül 

behozott dolgot visszakapod a tanítási nap végén, a további esetekben azonban 

ezeket a dolgokat csak a szülőnek adjuk át. Az engedély nélkül behozott, a 

szabályoktól eltérő elhelyezés esetén az értékekért az iskola nem vállal 

felelősséget. 

22. Kötelességed, hogy megőrizd, az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott vagy 

az oktatás során használt eszközöket, óvd az iskola létesítményeit, felszereléseit. A 

hanyagságodból fakadó vagy szándékos rongálásért személyesen felelsz és az 

okozott kárt meg kell térítened.  

23. Az iskola épületében nem rohangálhatsz, a folyosón kulturáltan kell közlekedned, a 

pincében nem tartózkodhatsz!  

24. Az iskola területén és 200 méteres körzetében dohányoznod tilos! 

25. Légy fegyelmezett a tanítási órán és az óraközi szünetekben is! Balesetet okozó és 

tűzveszélyes tárgyat valamint szeszes italt, és egyéb károsító hatású anyagot (pl. 

kábítószer) nem hozhatsz be az iskolába!  

26. Az iskolába kerékpárral és rollerrel csak a szüleid írásbeli engedélyével járhatsz. A 

kerékpárt, rollert az udvar területén csak tolnod lehet, és azt az udvar kijelölt részén 

kell tárolnod! 

27. Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, diákjai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben kell tartanod! 
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28.  Ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kaptál, javítóvizsgát tehetsz. 

Eredménytelen javítóvizsga esetén vagy a javítóvizsgáról való távolmaradásod 

esetén évismétlő vagy. 

29. A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 

véleménye alapján a szülő írásbeli kérelmére tantárgyi felmentésedet kérheted 

minden tanév szeptember 15-éig. 

30. Tűzriadó esetén a tantermedhez legközelebb levő lépcsőn, táska nélkül, 

rendezetten az órát tartó pedagógussal kell lemenned az udvarra! 

 

 

 

 

II. JOGAID 

 
1. Jogod van képességeidnek, adottságaidnak, érdeklődésednek megfelelő 

oktatásban részesülni, abban aktívan részt venni. Személyiséged, emberi 

méltóságod tiszteletben tartása és megfelelő védelem biztosítása számodra. 

Jogaid gyakorlás során nem sértheted társaid és a közösség jogait! 

 

2. Részt vehetsz az iskolai diákönkormányzat munkájában. A diákönkormányzat ülésein 

osztályodat két tanuló képviselheti, aki elmondhatja közössége véleményét, és a 

diákönkormányzat határozatairól tájékoztatja diáktársait. 

 

3. Javaslatot tehetsz az osztályod DÖK gyermekképviselőjének személyére. 

 

4. Részt vehetsz szakköri foglalkozásokon, amelyet minden szeptemberben az iskola, 

éves munkatervében meghatározunk, tanulmányi sétákon, ha a jelentkezési határidőt 

és a magatartási szabályokat betartod. 

 

5. Értékelheted magad és osztálytársaid magatartását, szorgalmát, közösségi munkáját 

osztályközösségi foglalkozásokon, DÖK – megbeszéléseken, napközis csoportban, 

amivel saját magad és társaid magatartás- és szorgalom osztályzatát 

befolyásolhatod. 

 

6. Jogod van az iskola rendezvényein részt venni, a szervezett versenyeken elindulni, 

szaktanári segítséget kérni a felkészüléshez. 
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7. Nevelőid segítségét, tanácsait kérheted a téged különösen érdeklő vagy számodra 

nehezen érthető anyagrészek, témák elsajátításában tanulószobai foglalkozáson, 

vagy egyénileg egyeztetett időpontban.  

 

8. Egy napon két témazáró írható, ezek időpontját a szaktanárnak a dolgozat megírása 

előtt 2 tanítási órával jeleznie kell. A témazáró dolgozatokat megtekintés után vissza 

kell adnod szaktanárodnak. 

 

9. Jogod van kijavított írásbeli munkádat két héten belül kézhez kapni; amennyiben ez 

nem valósul meg, akkor az érdemjegy csak a Te kérésedre kerül beírásra. 

 

10.  A tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt készített alkotásaidra az 

iskola nem tart igényt.  Ezeket az alkotásokat hazaviheted. Amennyiben az iskola 

folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszonyod megszűnése 

után –kérésedre – a részedre visszaadjuk. 

 

11.  A közoktatásról szóló törvény szerint jogod, hogy családod anyagi helyzetétől 

függően kérelmedre ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, szociális 

támogatásban részesülj. 

A normatív kedvezményen felüli támogatás a szülő kérelmére, a Bp. Főv.        IV. 

ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján, annak a 

gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a 80 %-át. Amennyiben a család szociális körülményeiben pozitív változás 

következik be, 8 napon belül köteles azt az Önkormányzat Szociális Osztályán 

írásban bejelenteni. 

 

12.  A térítési díjakat minden hónapban meghatározott napon és időben az arra kijelölt 

külsős ügyintézőnél fizetheted be. 

 

13.  Az étkezés lemondása – a következő napra-, minden nap reggel negyed kilencig a 

389- 2727 telefonszámon lehetséges. 

 

Ha másik iskolába távozol, kerületen belül lehetőség van arra, hogy az étkezést 

átirányítsuk a másik iskolába. Ha más kerület iskolájában tanulsz tovább, a 

befizetett étkezési díjakat a következő ebédbefizetéskor tudjuk a szüleidnek 

visszafizetni. 

 

14. Az alapfokú művészetoktatásban a térítési díjak összegét központi rendelet 

szabályozza. A hangszerhasználati díjjal az iskola alapítványát támogatod. 

 

15.  Ha 5. 6. 7. 8. osztályos tanuló vagy, tanulószobai foglalkozásra járhatsz. 

 

16. A délutáni foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődnek és délután 16. 

00-ig tartanak. Szülői igény esetén számodra 16. 00 óra és 17. 30 óra között az 



 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

SZMSZ 

63 

iskola felügyeletet biztosít. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény órái este 20 óráig 

tartanak. 

 

17.  A foglalkozások tanulási idejét 14.30-tól 15.30 óráig zavarni tilos! Ettől eltérni csak 

rendkívüli esetekben, előre jelzett szülői kérelemmel teheted meg. 

 

18.  Nyitvatartási időben használhatod a könyvtárat a könyvtáros irányításával.    

A kölcsönzött könyveket a tanév végéig vissza kell vinned, tanulói jogviszonyod 

megszűnésekor a könyvtári tartozásodat rendezned kell! 

Amennyiben a könyvtárból kikölcsönzött könyvet elveszíted vagy megrongálod, az 

adott kiadású mű egy másik, kifogástalan példányát kell a könyvtárnak 

visszaadnod. Ha erre nincs módod, a mindenkori beszerzési költségeket vagy 

köteles megtéríteni az iskolának. 

 

19.   A tornatermet, tánctermet csak váltócipőben, szaktanár jelenlétében használhatod. 

A fizika- és kémiaszertárban, a számítástechnika, a technika és az énekteremben 

csak tanári felügyelettel tartózkodhatsz. 

 

20. Testnevelés órákon a szaktanár által meghatározott sportfelszerelésben (tornacipő, 

fehér pécsis póló, fehér zokni, tornanadrág) kell megjelenned. A tantervi 

követelmények teljesítésének előfeltétele, hogy a testnevelés órán 

sportfelszerelésben jelenj meg, amennyiben ennek a kötelezettségednek nem teszel 

eleget, teljesítményed nem értékelhető. 

 

21.  A sportfoglalkozásokon balesetveszély miatt nem viselhetsz órát, gyűrűt, nyakláncot, 

lógós fülbevalót saját és társaid védelme érdekében. Testnevelés óra alatt az 

öltözőben nem tartózkodhatsz! 

 

22. Hangszeres oktatásra a megelőző tanév május 20-ig írásban jelentkezhetsz. Vonós- 

és fúvós tanszakokon a tanulás idejére – a készlet erejéig –hangszert kölcsönözhetsz 

az iskolától. A kölcsönzött hangszerekért gondviselődnek anyagi felelősséget kell 

vállalnia. A hangszeres képzés idején egyszer kérheted az „osztályfolytatás” 

lehetőségét, kérvényedet az adott tanév május 20-ig kell benyújtanod írásban az 

iskola igazgatójának. 

 

23. Évente egyszer fogászati-, belgyógyászati-, szemészeti vizsgálaton kell részt venned. 

A belgyógyászati-, szemészeti vizsgálatokat, védőoltás beadását az iskolaorvos végzi 

az iskolaépületben, az orvosi szoba ajtaján feltüntetett rendelési időben. Fogászati 

vizsgálat a kijelölt rendelőben történik. Ha a vizsgálatot nem kívánod igénybe venni, 

orvosi igazolással mentesülhetsz a vizsgálat alól. 

 

24. Az iskola SZMSZ-ét, Pedagógiai programját bármikor elolvashatod a titkárságon. 

        (Felnőtteknek előzetes bejelentkezés alapján van lehetőségük erre) 
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25. Továbbtanulási lehetőségekről a továbbtanulási könyvekből, osztályfőnöködtől illetve 

szaktanárodtól szerezhetsz információkat.  

26. Kiemelkedő iskolai és iskolán kívüli teljesítményed, közösségi munkád 

elismeréseként dicséretet kaphatsz:  

  iskolai sport- vagy tanulmányi verseny 1-3 helyezésért és kerületi 4-6. 

helyezésért szaktanári dicséretet,  

  közösségért végzett munkáért osztályfőnöki dicséretet,  

  kerületi versenyen elért 1-3. helyezésért, kimagasló közösségi munkáért 

igazgatói dicséretet,  

  egész éves kiemelkedő tanulmányi munkáért tantestületi dicséretet 

kaphatsz,  

  a tantestület felterjeszthet Pécsi-díjra és Újpest Kiváló Tanulója, Újpest 

Kiváló Diáksportolója és Kiváló Diákközösségi Munkáért díjra, 

 neved belekerülhet iskolánk Aranykönyvébe,  

 társaid megválaszthatnak az „Év kórustagjának”.  

 

27.  Az iskolai szabályok megszegéséért, nem megfelelő magatartásodért, 

tiszteletlenségedért a következő elmarasztalásokat kaphatod:  

 szaktanári figyelmeztetés,  

 3 szaktanári után osztályfőnöki figyelmeztetés, (és legfeljebb jó magatartás 

osztályzat)  

 3 osztályfőnöki figyelmeztetés után osztályfőnöki intő, majd rovó (és legfeljebb 

változó magatartás osztályzat)  

 következő rendbontás esetén szóbeli igazgatói figyelmeztetés 

 írásbeli igazgatói figyelmeztetés, intő majd rovó, (és legfeljebb hanyag 

magatartás osztályzat) 

 tantestületi intő, majd rovó. 

A tanórákon a tanárok magatartás füzetet vezethet, vezethetnek, ahová 
viselkedésed pozitív és negatív megnyilatkozásaid bekerülnek. (Egy pozitív 
beírással egy negatív beírás jóvátehető). Ez alapján magatartás füzet béli 
beírásaidért a következő fokozatokat kapod: 
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 5 rossz beírás után osztályfőnöki figyelmeztetés 

 újabb 10 rossz beírás után osztályfőnöki intő 

 újabb 10 rossz beírás után osztályfőnöki rovó 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói figyelmeztetés 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói intő 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói rovó és fegyelmi tárgyalás. 

Kirívó magatartási problémák esetén azonnal igazgatói intőt, rovót, súlyos 
magatartási szabályszegésért tantestületi intőt vagy rovót kaphatsz. 
 

 5 jó beírás utána osztályfőnöki dicséretet kaphatsz 

 újabb 10 jó beírás után igazgatói dicséretet kaphatsz. 

Amennyiben magatartásod a tanév korábbi időszakában súlyosan megszegte a 
Házirendet, kizárható vagy azon iskolai programokról, amelyek nem szükségesek a 
tananyag elsajátításához. 

A fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Fegyelmező 
intézkedéseinkben az alapelv a nevelő célzat. 

Ha a kötelességeidet vétkesen és súlyosan megszeged, fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesülsz. 
A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás 

b) szigorú megrovás 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 
Tanköteles tanulóval szemben az e-f pontjában meghatározott fegyelmi 
büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő vétség esetén alkalmazható. Ekkor a 
szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más 
iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem 
oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni 
számára. 
 
  (A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola 
igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.) 
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A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 
elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a 
nevelőtestület hozza. 
 
A fegyelmi eljárásról a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. § 
10-11-13-14. pontja szerint kell eljárni. 
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már 
eltelt. 

 
              Különösen súlyos megítélés alá esik: 

  az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakos 

megalázása), 

  önmagad és mások egészségét veszélyeztető jogellenes 

magatartások (alkohol fogyasztása, dohányzás, kábítószer birtoklása, 

továbbadása, árusítása vagy fogyasztása), 

 az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi és belföldi utakon az 

osztály vagy a csoport engedély nélküli elhagyása (az eset 

súlyosságának figyelembevételével), 

 az iskolában tanúsított megbotránkoztató viselkedés.  

 

28.  Erdei iskola és nyári tábor az intézmény munkatervében meghatározott célok és 

feladatok teljesítése érdekében szervezhető, a tanulók és a szülők igényei alapján. A 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fizetniük. Erről a szülők 

írásban nyilatkoznak.  

 

 

 

 

 

III. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát tehet. A 

vizsgák között a legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 
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Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (magántanuló) 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi 

tanterve tartalmazza.  

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát megelőző 

két hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az 

igazgató vagy megbízottja írásban tájékoztatja. 

 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető 

 

Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi.  
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 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga esetén az 

engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának 

megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. 

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, 

amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára 

utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a 

kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

 A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az 

a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában 

tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.[20/2012. (VIII.31. EMMI 

rendelet 73.§] 

 
 

AZ ISKOLAI ÉLET SZABÁLYAI (etikai kódex) 

 
1. Légy figyelmes, udvarias, tisztelettudó társaiddal, szülőkkel, nevelőiddel, 

felnőttekkel! Az iskola minden dolgozóját illedelmesen köszöntsd!  

2. Ápold és tartsd meg személyes tisztaságodat! Öltözeted legyen mindig mértéktartó, 

tiszta, rendezett, ízléses, balesetmentes! Az ékszer, testékszer viselése, hajfestés, 

smink, körömlakk használata a tanulóknak nem javasolt! 

Egészséged védelmének érdekében az óraközi szünetekben-az időjárás 
függvényében- tartózkodj a friss levegőn, az udvaron! 

Ha alsó tagozatos vagy, ajánlott a váltócipő viselése.  

3. Az iskolai ünnepélyeken, hangversenyeken fegyelmezett magatartásoddal járulj 

hozzá az ünnepélyhez méltó hangulat kialakításához. Az iskolai ünnepélyeken, 

illetve ha az iskolát iskolán kívüli rendezvényeken képviseled, sötét ünneplő cipő, 

sötét alj, nadrág, fehér ing, blúz és a jelvény viselése kötelező.  

4. Vigyázz az iskola rendjére, tisztaságára! Ügyelj a mosdók, mellékhelyiségek 

tisztaságára! Padod tartsd tisztán, tanítási órák után, mielőtt a tantermet elhagynád, 

a székedet tedd fel a padodra és hagyj magad után tisztaságot!  

5.  Rágógumit, napraforgó-és tökmagot az iskolában ne fogyassz!  

6.  Ne használj csúnya, durva vagy trágár szavakat, kerüld a hangoskodást! Társaidat 

is figyelmeztesd a kellemes, barátságos, udvarias viselkedésre!  



 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

SZMSZ 

69 

7. Az általánosan elfogadott illemszabályokat tartsd be (pl. sapka viselése, ebédlői 

magatartás)! Az ebédlőben kulturáltan étkezz! 

8.  Alsó tagozatosok a földszinti és az első emeleti, a felsősök csak a második és 

harmadik emeleti mosdókat használhatják.  

9.  Szüleid a fogadóórákon, szülői értekezleteken, előzetesen megbeszélt időpontban 

vagy külön engedély alapján, rendkívüli esetben kereshetik fel az osztályfőnököt, 

szaktanárt!  

Az 1. osztályos tanulók szülei a szoktatási időben a tanterembe (a tanév kezdése 
utáni első két héten) kísérhetik be gyermekeiket.  

10. Tanítási órákra csak a „nyílt napokon” mehetnek be a szüleid. Az ettől eltérő 

időpontokat a szaktanárral vagy az iskola igazgatójával egyeztetni kell. Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben „nyílt hét” van. 

11.  A szülők alkalmazkodjanak az iskola csengetési rendjéhez! Gyermeküket a 

délutáni foglalkozás után 16.00-ig vihetik el. A szülő írásos kérelme alapján az 

intézményvezető engedélyével a délutáni foglalkozás alól felmentést kaphat. 

12.   Életviteledben érvényesítsd a környezettudatos, környezetkímélő gondolkodást, 

törekedjenek az ÖKOISKOLA szellemiségével való azonosulásra! 

Az etikai kódexet megismerte az Szülői Közösség választmánya, a benne 
foglaltakkal egyetértett.  

A házirend felülvizsgálata:  

  jogszabályi változás esetén,  

 2 évente automatikusan történik.  

              Módosítás az alábbi közösségek kezdeményezésére történhet:  
o  szülői közösség  

o tantestület  

o diákönkormányzat,  

o  osztályközösség, minősített többség esetén.  

Az iskolai házirend szövegét a szülői közösség, az iskolai diákönkormányzat 
megismerte, véleményezte és azzal kapcsolatos egyetértési jogát gyakorolta, a 
nevelőtestület elfogadta.  

Jelen házirend a fenntartó jóváhagyásával, a nyilvánosságra hozatallal, illetve 
kihirdetéssel egy időben válik érvényessé.  
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